
Uchwała 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym robót na drogach powiatowych 
zamiejskich w 2019 r. 

N a podstawie art 60 ust. . U y 

co następuje: §1 
W Uchwale Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16.01.2019 r w sprawie przyjęcia 

następujące zmiany: 

. p o , I. „wynagrodzenia osobowe i pochodne" zwiększenie o kwot, 37.42!,00 z, do kwoty: 

1.551.840,00 zł, 

ooz I I4 Poprawa spójnośei komnnikaeyjnej poprzez rozbudowo skrzyżowania ulic Tadeusza 

Kościusrftk Joachima Lelewela t Henryka Stenkiewieza na 
nrzebudowa ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza KoscmszK 

H ^ Z i powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej « ^ 4 5 0 ^ 7 d t k w t y 
2369W „a terenie Miasta Mława - ETAP I" zmniejszenie zadania o kwotę 3.645,03zl do kwoty. 
7.050.554,97 z l , zmiany źródeł finansowania ujęto w kol. 8 „uwagi , 

„oz 116 Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie 

s f ; w r ; ą . ^ 
miej swwości Kowalewo w km 2+137,63 jako cz?ść zamówienia" zwęszen i e zadania o kwot?. 

41.000,00 zł do kwoty: 161.000,00 zł, 
. poz II 8 wprowadzenie do planu wydatków budżetowych roku 2019 zadania, " f ™ 1 % 
jako wydatek niewygasający za 2018 rok: „Przebudowa drogi p o w i a t o w e m 2326W 
miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja", wartość inwestycji. 86.346,00 zl, 

. poz. 11.9. wprowadzenie nowego zadania: „zakup ciągnika z zestawem koszącym", wartość 

inwestycji: 430.000,00 zl, 

. poz. 11.10. wprowadzenie nowego zadania: „zaknp hali magazynowej", wartość inwestycji: 

160.000,00 zł, 



- poz. ILU. wprowadzenie nowego zadania: „zakup ścinarki poboczy", wartość inwestycji: 

310.000,00 zł, 

- poz. III. „bieżące utrzymanie dróg" zwiększenie zadania kwotę 164.353,03zł do kwoty: 

1.264.353,03 zł, 

- poz. VII. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo" zwiększenie zadania 

o kwotę 3.011.616,OOzł do kwoty: 5.001.845,00 zł, 

Plan finansowy ogółem ulega zwiększeniu i wynosi po zmianach: 19.293.170,00 zł. 

§2 

Przyjmuje się do realizacji plan rzeczowo - finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich 
w 2019 r. wg załącznika do niniejszej uchwały. 

§3 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 40/2019 z dnia 16.01.2019 r. pozostająbez zmian. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

1. Jerzy Ryszard Rakowski 

2. Zbigniew Markiewicz.... 

3. Jolanta Karpińska. 

4. Witold Okumski 

5. Krystyna Zając 



Załącznik do Uchwały Nr....ił.2.l.łQA¥. 

Plan rzeczowo - finansowy na 2019rok z dnia &&t.0.fet 

Planowane wydatki 

źródła finansowania: 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem budżet 
2019 

14+5+6+7/ 

Środki własne 
powiatu /dochody 
własne, wolne środki 

powiatu, kredyty i 
pożyczki, środki 

Ochrony 
Środowiska/ 

środki wymienione 
w art.5 ust.1 pkt.2 i 

3 u.f.p. 

środki pozyskane z 
rezerwy subwencji 

ogólnej dla powiatu, 
Funduszu Dróg 

Samorządowych 

inne źródła /w tym 
dotacje i pomoc 

finansowa od j.s.t./ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Zarzadzanie siecią drogową: 1 835 510,00 1 835 510,00 0 0 0 X 

wynagrodzenia osobowe i pochodne / łącznie z tzw. "13" / 1 551 840,00 1 551 840,00 

wydatki administracyjne 283 670,00 283 670,00 

II. Razem Inwestycje w tym: 9 714 831,97 2 085 894,26 0,00 3 269 406,00 4 359 531,71 X 

11.1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby -
Strzegowo na odcinku od km 6+147 do km 6+718 w 
miejscowości Strzegowo 813 561,00 40 679,00 772 882,00 

Środki własne-40.679zł; 
pomoc Gminy Strzegowo -
772.882 

II.2. 
Modernizacja-remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-
Wiśniewo 0,00 

II .3 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 
01005632 na rzece Tamka w m,Dzierzgowo wraz z drogą 
dojazdową 80 000,00 45 000,00 35 000,00 

Środki własne - 45.000; 
Pomoc Gminy Dzierzgowo-
35.000 

II.4 

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 
skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i 
Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z 
przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej 
nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 
2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 2369W na terenie Miasta Mława - ETAP I 7 050 554,97 576 362,26 3 269 406,00 3 204 786,71 

Środki własne-
576.362,26zł; Rezerwa 
subwencji ogólnej: 
3.269.406zł ;Środki 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego-
2.262.202,71 zł; pomoc 
Miasta Mława - 942.584zł. 



Środki własne: 300.000zł, 
Pomoc Miasta Mława: 
300.000zł Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W 

ul.Szreńska w Mławie - Etap II 

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i 
zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 
mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek -
Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z 
remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko -
wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w 
miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia 

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: 
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i 
zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu 
mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek -
Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z 
remontem mostuna rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części 
dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości 
Wyszyny Kościelne - dokumentacja 

Zakup ciągnika z zestawem koszącym 

Zakup hali magazynowej 

Zakup ścinarki poboczy 

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w tym: 

środki własne 

Bieżące utrzymanie dróg 

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych 

środki własne 
Zimowe utrzymanie dróg 

środki własne 
Odnowa nawierzchni bitumicznej 

środki własne 

środki własne 

środki własne 

Środki własne Powiatu: 
39.483zł, pomoc Gminy 
Stupsk: 46.863zł 

środki własne 

środki własne 

środki własne 



VII Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo 5 001 845,00 2 001 845,00 2 500 000,00 500 000,00 

Środki własne -
1.718.095zł,Środki Ochrony 
Środowiska-283.750; 
Pomoc Gminy Wiśniewo-
500.000zł, dotacja z 
Funduszu Dróg 
Samorządowych: 
2.500.000zł 

X OGÓŁEM ASORTYMENTY l+ll+lll+IV+V+VI 19 293 170,00 8 664 232,29 0,00 5 769 406,00 4 859 531,71 X 

1. Jerzy Ryszard Rakowski. 

2. Zbigniew Markiewicz... 

3. Jolanta Karpińska 

4. Witold Okumski 

5. Krystyna Zając.... 


