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Protokół Nr 33/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

w dniu 14 sierpnia 2019 roku 

1. Otwarcie posiedzenia. 
Pan Jerzy Rakowski- Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył trzydzieste trzecie 
posiedzenie Zarządu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął protokół Nr 32/2019 z posiedzenia Zarządu odbytego 
w dniu 7 sierpnia 2019 roku. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia 
wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości 
Rumoka" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że Miasto Mława nie 
udzieli pomocy finansowej powiatowi mławskiemu na realizację inwestycji 
pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 
II" z uwagi na dużą ilość zaplanowanych inwestycji na terenie miasta w 2019 roku 
i ograniczone możliwości finansowe. 
W związku z powyższym Powiat Mławski planuje złożyć wniosek do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa 
drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości 
Rumoka" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
26 sierpnia 2019 roku. 
Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 3 800 000,00 zł. Na etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie nie ma możliwości określenia wartości dofinansowania przez 
Wojewodę, gdyż to komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego określi 
wysokość dofinansowania, w przypadku jego przyznania może to być przedział 50% 
do 80%. W przypadku uzyskania dofinansowania na inwestycję ze wskazaną 
wartością jej dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego, zostanie podjęta 
stosowna uchwała Rady Powiatu Mławskiego wprowadzająca powyższe zadanie do 
realizacji. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 
w w/w sprawie i postanowił wnieść pod obrady X Sesji. 

4. Sprawy różne. 
Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbył spotkanie 
z Prezesem Firmy Cedrob S.A. w Ciechanowie na temat realizacji wspólnych zadań 
na drogach powiatowych. Remontu wymaga droga powiatowa Nr 234IW relacji 
Miączyn - Radzimowice z uwagi na zły stan techniczny. Droga posiada starą, 
zniszczoną nawierzchnię, intensywnie eksploatowaną głównie przez ciężki transport, 
dojeżdżjący do zlokalizowanych w pobliżu ferm drobiu. 
Prezes Firmy Cedrob S.A. w Ciechanowie zadeklarował pomoc finansową 
(400 000,00zł z możliwością zwiększenia do kwoty 500 000,00zł) na modernizację 
drogi powiatowej Nr 234IW Miączyn - Radzimowice na odcinku Bońkowo 
Kościelne - Rudowo na długości ok. 2,5 km. 



Ponadto Przewodniczący Zarządu oznajmił, że wpłynęło pismo Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława o zwiększenie środków finansowych 
na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w m. Mława na rok 2019 o kwotę 
72 200,00zł. Zarząd Powiatu ustosunkuje się do wniosku na kolejnym posiedzeniu. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 
Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął trzydzieste trzecie posiedzenie 
Zarządu. 
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