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Br. 0012.6.2021 

Protokół Nr 25/2021 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Mławskiego 

Odbytego w dniu 30 sierpnia 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Jacka Szlachty – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Otworzył dwudzieste piąte posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 24/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 

2021 roku.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Mławie. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie podniesienia 

wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w zakresie 

działania Komisji. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

Punkt 5 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Mławie za I półrocze 

2021 roku. 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Poinformował, że w I półroczu 2021 roku NFZ zmniejszył ilość przekazywania środków 

finansowych do wysokości 70% różnicy wartości między wykonaniem a planem finansowym 

w zakresie kontraktów lekarzy. Te środki, które Narodowy Fundusz Zdrowia przekazywał 

szpitalowi nie były zaksięgowane jako przychód, są więc one nieujęte w wyniku finansowym. 

Dlatego też wynik finansowy za I półrocze jest ujemny i kwota ta wynosi 911 719, 66 zł.  

W czasie trwania pandemii COVID-19 na niektórych oddziałach SPZOZ pojawiały się 

zakażenia, przez co niemożliwe było wykonywanie świadczeń. Aktualnie sytuacja się 

ustabilizowała i pacjenci nie mają problemu z uzyskaniem pomocy. Trzecia fala pandemii 

zaczęła się w styczniu bieżącego roku, natomiast wygaszenie łóżek covidowych nastąpiło 

dopiero pod koniec maja.  

W I półroczu prowadzone były rozmowy dotyczące likwidacji pralni w SPZOZ w Mławie. 

Dokonana została analiza wszystkich kosztów i według niej miesięczne koszty za pralnię 

wynoszą ok. 59 839,00 zł. W tej cenie można wynająć odzież dla pracowników co jest lepszą 

opcją zarówno pod względem ekonomicznym jak i zdrowotnym. Sanepid zgodził się z tym 

krokiem i zastrzega jedynie, że szpital będzie musiał wydzielić pomieszczenie socjalne.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, jak wygląda sytuacja z tymi pomieszczeniami? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że Sanepid zwrócił uwagę na to, że w szpitalu nie ma dobrych warunków na 

szatnię dla pielęgniarek. W związku z tym te pomieszczenia, w których znajdowała się pralnia 

zostaną na przestrzeni kilku tygodni oczyszczone i przeznaczone właśnie na szatnie. Również 

została już złożona oferta na maszyny, które znajdują się w pralni.  

Poinformował, że SPZOZ w Mławie złożył zapotrzebowanie na środki inwestycyjne do 

Wojewody Mazowieckiego na modernizację szpitala. Kwota, która została wyliczona przez 

szpital i wynosi ok. 60 000 000,00 zł. Natomiast na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się 

informacja, że na modernizację polskich szpitali przeznacza się kwotę 7 000 000 000,00 zł. 

Powstanie subfundusz modernizacji placówek ochrony zdrowia i będzie wspierał działania w 

następujących obszarach: 

− wsparcie rozwoju infrastruktury i udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych, 

− wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego, 

− wymiana łóżek szpitalnych.  

Pierwsze nabory wniosków zaplanowane są na ostatni kwartał 2021 roku i Ministerstwo 

przeznaczy kwotę 698 000 000,00 zł na rozwój infrastruktury i udzielania świadczeń 

opiekuńczo-leczniczych. Kwotę 126 000 000,00 zł na wsparcie ratownictwa medycznego i 

129 000 000,00 zł na wymianę łóżek szpitalnych.  

W II półroczu nie wiadomo jak rozwinie się sytuacja związana z COVID-19. Po dwóch 

miesiącach braku przypadków zachorowań w powiecie mławskim na koronawirusa, ostatnio 

pojawiły się dwa przypadki.  

Na koniec I półrocza 2021 roku wystąpiła sytuacja, w której wstrzymano przekazywanie 

dodatków przez co zaczął się problem z ratownictwem medycznym odnośnie ich 
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wynagrodzenia za pracę. Pracownicy chcieli uzyskać taką samą kwotę wynagrodzenia jaka 

była z dodatkami lub też i większą. Natomiast Rząd zapowiedział, że wszystkim 

pracownikom medycznym zostanie podwyższone minimalne wynagrodzenie. Zostało to 

odebrane przez pracowników jako zapowiedź podwyżki. Według ustawy Dyrektor wraz z 

związkami zawodowymi określi w drodze porozumienia albo na podstawie własnego 

zarządzenia, o ile podwyższyć pracownikom wynagrodzenie. Natomiast do wszystkich 

pracowników działalności podstawowej przyjęto zasadę, że podwyżka będzie refinansowana.  

Jeżeli chodzi o dodatki to kwota w wysokości ponad 6 600 000,00 zł została przekazana 

SPZOZ przez NFZ jako 100% kontraktu dla kadry medycznej. W sumie daje to 

54 600 000,00 zł. Dla zespołu Ratownictwa Medycznego kwota wynosiła ok. 4 000 000,00 zł. 

Dodatkowo Szpital dostał również środki dla ratownictwa medycznego oraz  diagnostów 

medycznych od Marszałka Województwa Mazowieckiego. W sumie cała kwota wynosiła 

62 000 000,00 zł. Różnica między świadczeniami wykonanymi, a świadczeniami 

zaplanowanymi wynosi ok. 1 400 000,00 zł.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, czy został już złożony projekt odnośnie termomodernizacji? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że nie składany był projekt jeżeli chodzi termomodernizację. Natomiast 

ogłoszone zostało postępowanie na opracowanie tych trzech kluczowych projektów. 

Wpłynęła jedna oferta od firmy STRABAG. Od powiatu mławskiego szpital uzyskał dotację 

na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla SOR-u.  

 

Pani Krystyna Zając – Wiceprzewodnicząca Komisji 

Zapytała – W raporcie jest informacja, że niektóre osoby nie zapłaciły należności za 

świadczenia lekarskie. Są to przeważnie obywatele Ukrainy i czasami Polacy. Czy chodzi o 

to, że te osoby nie są ubezpieczone? Kto pokrywa potem koszty leczenia tych osób? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że na terenie powiatu mławskiego jest dużo osób, które korzystają z leczenia w 

szpitalu. Jest kilka przypadków, z których nie można uzyskać zapłaty za udzielone im 

świadczenia. Szpital podejmuje działania żeby wyegzekwować te pieniądze. Problem polega 

na tym, że osoby wyjeżdżające z Ukrainy do Polski wyjeżdżają na wizę turystyczną i mają 

ubezpieczenie turystyczne, a to nie obejmuje wypadku przy pracy. A największa należność 

jaka nie została zapłacona, dotyczy właśnie obywatela Ukrainy, który uległ wypadkowi przy 

pracy. Żeby zapobiec takim sytuacjom Szpital zorganizował spotkanie z organizacjami, które 

zatrudniają obcokrajowców, żeby zapisywali ich do przychodni SPZOZ.  

 

Pani Krystyna Zając – Wiceprzewodnicząca Komisji 

Zapytała, czy w szpitalu wzrosło zatrudnienie, bo według przesłanej informacji widoczny jest 

wzrost etatów? Czy są to może jakieś przesunięcia? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że sprawdzi o jakie osoby chodzi i odpowie na Radzie Społecznej. 
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Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Mławie.  

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Poinformował, że trudno powiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja związana z COVID-19 w 

II półroczu. To że część oddziałów była wyłączona w I półroczu z powodu zakażeń w 

szpitalu, a także przekształcanie łóżek na covidowe rzutowało na finanse SPZOZ. Narodowy 

Fundusz Zdrowia płacił za przekształcenia łóżek, ale to też nie są takie kwoty jakie szpital 

mógłby zarobić pracując normalnie. W ubiegłym roku NFZ przekazywał środki finansowe do 

wysokości 100% kontraktu lekarzy i z tego tytułu SPZOZ posiada pewne rezerwy finansowe. 

W I półroczu 2021 roku NFZ zmniejszył jednak przekazywanie środków do wysokości 70% 

różnicy wartości między wykonaniem, a planem finansowym. Te środki, które Narodowy 

Fundusz Zdrowia przekazywał SPZOZ nie były zaksięgowane jako przychód, są więc one 

nieujęte w wyniku finansowym. Dlatego też wynik finansowy za I półrocze jest ujemny i 

kwota ta wynosi 911 719, 66 zł. Środki, które NFZ przekazał wynoszą natomiast ok. 

1 100 000,00 zł.  

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Poinformował, że w informacji Pan Dyrektor określił sytuację ekonomiczno-finansową 

SPZOZ na dzień dzisiejszy jako stabilną.   

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że na dzień dzisiejszy tak, jednak sytuacja jest dynamiczna. Jeżeli pojawią się 

ogniska zakażeń w szpitalu wystąpi konieczność tworzenia łóżek covidowych.  

 

Pani Krystyna Zając – Wiceprzewodnicząca Komisji 

Zapytała, jak przedstawia się ruch kadrowy wśród lekarzy? 

 

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie 

Odpowiedział, że sytuacja jest tu również dynamiczna. Na oddziale ginekologii na dzień 

dzisiejszy sytuacja została opanowana. Niestety oczekiwania lekarzy co do wynagrodzenia są 

większe niż szpital może im zaproponować. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Mławie. 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie podniesienia 

wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka. 

 

Pani Katarzyna Miłobędzka – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że podjęta uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie realizacji programu 

powiatowego prowadzenia rodzin zastępczych na lata 2021-2023 stanowi o tym, że dla rodzin 

zastępczych należy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające zarówno ich wspieraniu jak i 

powstawaniu nowych rodzin. Na dzień dzisiejszy są dwie rodziny zawodowe i jeden rodzinny 
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dom dziecka. Jest obawa, że niedługo może dojść do takiego momentu że aktualni 

opiekunowie wkrótce mogą zakończyć swoją karierę zawodową.  

Jednym z elementów, które mają wpływ na tak niewielką ilość rodzin zawodowych i 

rodzinnych domów dziecka jest wynagrodzenie. Do tej pory rodziny zastępcze zawodowe 

miały kwotę wynagrodzenia w wysokości 2 500,00 zł, natomiast rodzinny dom dziecka 

2 800,00 zł. Stąd projekt uchwały, który ma podnieść wynagrodzenie w jednym i drugim 

przypadku o kwotę 300,00 zł lub 500,00 zł.  

Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu rozpatrzył wniosek i zaproponował kwotę 

podwyższenia wysokości o 500,00 zł. Roczny koszt takiej podwyżki wyniósłby kwotę 

21 393,60 zł. Podwyżka taka, może wpłynąć mobilizująco na większą ilość zgłaszanych się 

rodzin do zostania rodziną zastępczą. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 

 

Punkt 8 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w zakresie 

działania Komisji. 

 

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że informacja o wykonaniu budżetu powiatu mławskiego oraz informacja 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wynika z Ustawy o finansach 

publicznych. Zarząd jest zobowiązany w terminie do 31.08.2021 roku przedstawić informację 

o jego dokonaniu.  

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku jest dobra, nawet w przypadku tych dochodów, 

które nie zawsze to wykazywały w pełnym swoim zakresie tj. udział w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i od osób prawnych. W tym roku to wykonanie jeśli chodzi o podatek 

dochodowy od os. fizycznych jest na poziomie 49%. Na koniec roku można więc się 

spodziewać, że ten podatek będzie wykonany w stopniu wyższym niż w wielkości 

prognozowanej w budżecie. Dotyczy to również podatku dochodowego od osób prawnych. 

W zakresie dochodów najniższy poziom wykonania dotyczy tych dochodów, które związane 

są z uzyskaniem pomocy finansowej ze strony samorządów i które wprost stanowią pewien 

montaż finansowy do zadań drogowych. Procent wykonania zarówno po stronie dochodów w 

zakresie finansowania zadań drogowych utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie co w 

latach ubiegłych. Wynika to z tego, że proces inwestycyjny rozpoczęty w I półroczu będzie 

się systematycznie zamykał z realizacją środków w II półroczu. Dlatego jest widoczna 

nadwyżka w budżecie przygotowana do tego, aby w II półroczu płacić za wszystkie zadania, 

które zostały przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2021. Stąd niskie wykonanie zadania 

bądź w niektórych przypadkach żadne wykonanie po stronie dochodów z tytułu pomocy 

finansowej z gmin, miasta czy z sejmiku. Niskie wykonanie dochodów jest po stronie 

Mławskiej Hali Sportowej, która przez pandemią COVID-19 była najbardziej dotknięta i 

realizacja dochodów nie spływała w takich kwotach, jakie Zarząd ustalił to w planie 

finansowym tej jednostki. Hala Sportowa wykorzystała moment, w którym były te problemy i 

składała do ZUS-u wnioski o środki na pokrycie deficytu w zakresie dochodów.  

W roku 2021 są zadania które nie zostaną wykonane lub które zmieniają swój zakres 

przedmiotowy. Są również zadania, na które już wiadomo, że powiat będzie musiał zwiększyć 

nakłady finansowe na ich realizację. Po stronie dochodowej realizacja jest na kwotę 

61 272 872,96 zł i stanowi to 52% planu, który jest zestawiony na dzień 30 czerwca. Dochody 
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bieżące zrealizowane są na 58%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane są na poziomie 

35%. Wydatki inwestycyjne stanowią prawie 30%. Według harmonogramu te wydatki, które 

były przyjęte na I półrocze to ustalone zostało, że nie powinny być zrealizowane przez 

wszystkie jednostki powiatu mławskiego na kwotę wyższą niż 55 426 000,00 zł. Natomiast 

realizacja zamknęła się na poziomie prawie 41 000 000,00 zł. Patrząc na to z perspektywy 

wydatków bieżących to zostały zrealizowane na poziomie 48%, natomiast wydatki majątkowe 

na poziomie 1%.  

Przedstawione również zostały w zakresie wydatków bieżących głównie te działy, gdzie w 

ramach wydatków rzeczowych jest niższe wykonanie niż 48% i dotyczy:  gospodarki 

mieszkaniowej, działalność usługowa, obsługa długu, gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. W większości zadania przyjęte do realizacji w roku 2021 będą zrealizowane w II 

półroczu. 

Sukcesywnie spłacane są kredyty i w I półroczu spłacone zostało prawie 80%. Obsługa długu 

jest niska i powiat ma oszczędności na jego obsługę. Odsetki na rachunku bankowym w tej 

chwili wynoszą 0%, w związku z tym nie generuje żadnych dochodów. 

Inwestycje są realizowane przez dwa podmioty m.in. przez PZD w Mławie i Starostwo 

Powiatowe. Zadania drogowe roczne, które są zestawione w planie finansowym PZD zostaną 

wykonane. Natomiast z pewnością nie zostanie wykonane zadanie w zakresie 

przedmiotowym o takiej nazwie jak „Przebudowa drogi powiatowej Dębsk-Kitki-Szumsk, 

poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”. Kwota planowana na te zadanie 

wynosiła 800 000,00 zł przy udziale gminy Dzierzgowo w 50% udziału. To zadanie będzie 

proponowane przez Zarząd do przesunięcie w innej nazwie na rok 2022 tj. „ Rozbudowa 

istniejącego mostu i budowa nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz 

z rozbudową drogi powiatowej”. Proponowana kwota wynosi 150 000,00 zł, na podział 

działek przeznacza się środki w wysokości 50 000,00 zł, na dokumentację techniczną – 

50 000,00 zł.  

W przypadku inwestycji wieloletnich nie będzie realizowane zadanie związane z rozbudową 

drogi powiatowej ul. Nowa. Na ten cel został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Partycypacja udziału miasta Mława miała 

wynosić kwotę w wysokości 900 000,00 zł. Inwestycja ta była rozłożona na dwa lata 

budżetowe 2021-2022. Niestety wniosek jest na liście rezerwowej i nie otrzymał 

rekomendacji do dofinansowania. W związku z tym, trzeba będzie dokonać odpowiedniej 

korekty w budżecie.  

Kolejne zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Radzanów-Drzazga wraz z mostem na 

rzece Wkra, na które musi być zwiększony nakład finansowy. Zadanie te finansowane będzie 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i podzielone zostało na dwa lata budżetowe. 

Partycypacja gminy Radzanów przyjęta do budżetu na rok 2021 wynosiła 1 050 000,00 zł i na 

rok 2022 -  1 081 206,31 zł. Na ten moment gmina Radzanów podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w innej kwocie niż jest zapisana w budżecie mławskim i kwota 

ta wynosi 200 000,00 zł w 2021 roku i 1 000 000,00 zł w roku 2022. Odbył się przetarg na 

realizację tego zadania i niestety kwota podana przez inwestora jest większa o prawie 

2 700 000,00 zł. Dlatego też biorąc pod uwagę kwotę wynikającą z tego przetargu, jak 

również uzupełnienie do wysokości faktycznej kosztów przy udziale gminy Radzanów, 

przetarg został unieważniony. Rozpisany został nowy przetarg, w którym spodziewamy się, 

że kwota zostanie podana niższa niż ta podana w pierwszym przetargu. Przewidujemy, że na 

finansowanie tego zadania powiat będzie musiał zasięgnąć kredyt. 

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe to w przypadku 

budowy instalacji fotowoltaicznej przetarg pokazał kwotę 3 143 357,25 zł, która jest niższa 

niż kwota zapisana w budżecie. Powstała więc oszczędność na tym zadaniu. W czerwcu 

wprowadzane było zadanie związane z budową parkingu, ogrodzenia wraz z budową 
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przyłącza kanalizacyjnego. Kolejne zadanie jest realizowane z Funduszu Solidarnościowego i 

dotyczy przebudowy budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Powstały tu koszty, które musiały być zapisane w 

budżecie i wynoszą one 2 500,00 zł, które zostały podzielone na dwie raty. Zadanie te 

realizowane jest zgodnie z harmonogramem i zakończenie planowane jest w listopadzie 2021 

roku.  

Powiat mławski nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i płaci wszystkie 

zobowiązania.   

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Poinformował, że Zarząd Powiatu stara się reagować na zmiany jakie następują czy na opinie 

mieszkańców jak w przypadku drogi Dębsk-Kitki-Szumsk, na którą wstępna dokumentacja 

została już opracowana. Projekt jednak zakładał, że chodnik miał iść wyżej o ok. 0,5m na co 

mieszkańcy nie wyrazili zgody. W związku z tym, propozycja jest aby przygotować ten 

projekt pod rezerwę z subwencji ogólnej Budżetu Państwa. Planowany jest więc remont 

mostu i przebudowa drogi na odcinku 1 km. W Ministerstwie Infrastruktury dostaliśmy 

informację, że pomimo tego, że te dwie drogi mają różne nazwy mieszczą się w formule 

dotacji. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zapytał, w którym roku będzie ta inwestycja realizowana? 

 

Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski 

Odpowiedział, że w tej chwili robiona jest dokumentacja ale prawdopodobnie będzie w 

przyszłym roku. Aktualnie jest problem ze sporządzaniem dokumentacji, wykonawcy nie 

wyrabiają się w terminach. Jeśli chodzi o zadanie związane z przebudową ul. Nowej w 

Mławie to powiat mławski był na 24 pozycji na liście rezerwowej jeśli chodzi o 

dofinansowanie. W tej chwili jest na pozycji 14, dlatego już wiemy, że raczej tych pieniędzy 

nie dostaniemy. Składany jest ponownie wniosek na ten projekt do Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Powiększony został kosztorys ul. Nowej w nowym projekcie do kwoty ok. 

15 000 000,00 zł. Na Halę Sportową złożony został wniosek w ramach programu Polski Ład 

na kwotę 5 000 000,00 zł. Powiat planuje przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł na zmianę 

dokumentacji na ul. Granicznej w Mławie. Zmiany te będą odnosić się do bieżącej sytuacji na 

drogach i zmianach jakie na tym obszarze wystąpiły, głównie w związku z oddaniem kolejnej 

części ul. Al. Św. Wojciecha. Przy okazji najprawdopodobniej zmieniana również będzie 

organizacja ruchu na ul. Granicznej. Ruszyły inwestycje w Wyszynach, a także i w 

Bielawach. W przypadku drogi Radzanów-Drzazga, gmina Radzanów nie jest w stanie 

przekazać tyle środków na tę inwestycję, w roku 2021 będą mogli przekazać kwotę 

200 000,00 zł, natomiast w przyszłym roku 1 000 000,00 zł. Na ten moment przetarg został 

unieważniony, zminimalizowane zostały parametry które ograniczały firmy pod względem 

wymagań i będzie uruchamiany kolejny przetarg na tę inwestycję. 

 

 

 

Punkt 9 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono. 
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Punkt 10 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji 

Zamknął dwudzieste piąte posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował 

radnym za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                   

                                                                                                                  /-/  Jacek Szlachta 

 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

03.09.2021 


