
 

 

Uchwała Nr XX/147/2020 

Rady Powiatu Mławskiego  

z dnia 28 października 2020 roku 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia                  

30 grudnia 2019 roku w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h oraz art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 46 ustawy z dnia                        

13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz.   23 

ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                

z 2020 r. poz. 470 ze zm.) – Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

W Uchwale Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku                          

w sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta wprowadza się następującą zmianę: 

 

„W § 3 kwotę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zastępuje się kwotą                                

396 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)” 

 

§2 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Zarząd Powiatu Mławskiego. 

 

§3 

 

Zmiana Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

        Przewodniczący  

         Rady Powiatu Mławskiego 

         

   Jan Łukasik 

 

  



 

 

Uzasadnienie  

 

Dnia 7 października 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął 

wniosek Burmistrza Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków na bieżące utrzymanie 

dróg powiatowych o kwotę 46 000,00 zł.  

Powyższa zmiana pozwoli na kontynuację prac związanych z bieżącym utrzymaniem 

ulic w zakresie, którego wchodzą: 

a) naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych, 

b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tj. spękań, przełomów itp. oraz 

cząstkowa wymiana płytek chodnikowych i krawężników w tym remont odcinków 

chodników, 

c) oczyszczanie urządzeń odwadniających 

d) oczyszczanie ulic 

W Porozumieniu zawartym w dniu 31 grudnia 2019 roku w sprawie bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2020 roku w  planie rzeczowo – 

finansowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Porozumienia na zadanie „Bieżące utrzymanie 

ulic” zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Według stanu na dzień 29 września 2020 roku kwota                          

ta została w całości wydatkowana. W związku z powyższym Miasto Mława celem 

wykonywania zadań  określonych w §3 Porozumienia z dnia 31 grudnia 2019 roku i ustawie z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) wnioskuje o w/w 

kwotę..   

Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na kontynuację pomyślnej współpracy 

Samorządu Miasta Mława i Powiatu Mławskiego w zakresie kompleksowego utrzymania dróg 

powiatowych w granicach miasta.  

 


