
Uchwała Nr XXIV/177/2021 

Rady Powiatu Mławskiego  

z dnia 25 marca 2021 roku 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 

grudnia 2020 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 XXII/166/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w 

sprawie porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w obrębie granic Miasta wprowadza się następującą zmianę: 

 

W § 3 kwotę „400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)” zastępuje się kwotą  

„460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt 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 15 lutego 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynął wniosek 

Burmistrza Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych o kwotę 60 000,00 zł.  

Środki finansowe, zgodnie z Porozumieniem z dnia 30.12.2020 r. przeznaczone na 

zimowe utrzymanie dróg w roku bieżącym w kwocie 40 000,00 zł, okazały się 

niewystarczające.   Już w miesiącu styczniu 2021 roku trudne warunki atmosferyczne 

przyczyniły się do wydatkowania kwoty 34 048,16 zł środków przeznaczonych na zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.  

Zwiększenie środków na to zadanie pozwoli zadbać o komfort poruszania się pieszych 

oraz o ich bezpieczeństwo w miesiącach zimowych ( luty-marzec-listopad-grudzień 2021 r.) 

Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na kontynuację pomyślnej współpracy 

Samorządu Miasta Mława i Powiatu Mławskiego w zakresie kompleksowego utrzymania dróg 

powiatowych w granicach miasta.  

 


