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Protokół Nr 124/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 5 listopada 2021 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 

czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu Mławskiego.   

Zarząd Powiatu obradował w trybie stacjonarnym. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu Powiatu oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o zdjęcie z porządku 

obrad punktu 6. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Mławie w sprawie 

zwiększenia planu finansowego jednostki na 2021 rok w dziale 853, rozdziale 85333,      

§ 4010, § 4110 na co Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu wraz ze zmianą. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 123/2021 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 27.10.2021 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców miejscowości: Unierzyż, Giżynek, Giżyn, Budy 

Giżyńskie w sprawie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej na odcinku Unierzyż 

– Giżynek – Giżyn - Budy Giżyńskie (położenie nowej nawierzchni wraz z jej 

poszerzeniem).  

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie przedstawił wniosek                              

w przedmiotowej sprawie. 

Poinformował, że mieszkańcy miejscowości: Unierzyż, Giżynek, Giżyn, Budy 

Giżyńskie domagają się przeprowadzenia remontu drogi powiatowej na odcinku 

Unierzyż – Giżynek – Giżyn - Budy Giżyńskie (położenie nowej nawierzchni wraz z 

jej poszerzeniem) z uwagi na zły stan techniczny. Gmina wyraża zgodę na 

partycypowanie w kosztach remontu drogi. 

Nawierzchnia tej drogi została wykonana ponad 30 lat temu, od tamtej pory 

sukcesywnie, w zależności od potrzeb przeprowadzane są remonty cząstkowe.  

W ramach przebudowy w/w odcinka należałoby wykonać poszerzenie jezdni oraz 

opracować dokumentację techniczną. 

Zarząd Powiatu widzi potrzebę modernizacji przedmiotowej drogi, jednak na chwilę 

obecną nie zostanie ona wpisana do budżetu powiatu na rok 2022 z uwagi na 

ograniczone środki finansowe oraz zobowiązania będące kontynuacją realizacji 

inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Mławskiego.  

Jednocześnie zaznaczył, że jeśli w przyszłości pojawią się możliwości finansowe to 

rozpatrzy przedmiotowy wniosek pod kątem wykonania remontu drogi powiatowej na 

odcinku Unierzyż – Giżynek – Giżyn - Budy Giżyńskie. 

5. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wiśniewo i Przewodniczącego Rady Gminy 

Wiśniewo w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na 2022 rok budowy 

chodnika w miejscowości Bogurzyn dł. 900 m, przy drodze powiatowej Bogurzyn – 

Kosiny Bartosowe. 

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie przedstawił wniosek Pana 

Grzegorza Woźniaka - Wójta Gminy Wiśniewo i Pana Adama Rutkowskiego - 

Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniewo w sprawie uwzględnienia w budżecie 



powiatu na 2022 rok budowy chodnika w miejscowości Bogurzyn dł. 900 m, przy 

drodze powiatowej Bogurzyn – Kosiny Bartosowe /PW2344W/. 

Poinformował, że Gmina Wiśniewo deklaruje chęć współpracy i partycypowania w 

kosztach budowy chodnika.  

Stwierdził, że w ramach budowy chodnika należałoby opracować dokumentację 

techniczną wraz z odwodnieniem z uwagi na uwarunkowanie terenu - droga jest 

położona wyżej, aniżeli zabudowania. Koszt wykonania odwodnienia może 

przewyższyć koszt budowy chodnika. 

Zarząd Powiatu widzi potrzebę budowy chodnika wraz z odwodnieniem                               

w miejscowości Bogurzyn, jednak na chwilę obecną inwestycja nie zostanie  wpisana 

do budżetu powiatu na rok 2022 z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz 

zobowiązania będące kontynuacją realizacji inwestycji zawartych w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym Powiatu Mławskiego.  

Jednocześnie zaznaczył, że jeśli w przyszłości pojawią się możliwości finansowe to 

wróci do tematu. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poinformował, że na sesji Gminy 

Radzanów radni zapytali o przeprowadzony remont drogi powiatowej Bońkowo 

Podleśne – Rudowo. Na tym odcinku wykonano dwukrotne powierzchniowe 

utrwalenie, które nie przyniosło oczekiwanej poprawy.  

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówcy stwierdził, że remont przedmiotowego odcinka został wykonany z 

wykorzystaniem destruktu asfaltowego. W porównaniu z masą bitumiczną 

nawierzchnia z destruktu jest bardziej szorstka i głośna z uwagi na grubsze uziarnienie, 

przez co komfort jazdy jest nieco groszy. 

W ocenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu stan nawierzchni drogi uległ znacznej 

poprawie, natomiast oczekiwania mieszkańców i radnych gminnych są wyższe.                    

W przyszłym roku należy zastanowić się nad możliwością wykonania ponownego 

powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej na odcinku Bońkowo Podleśne – 

Rudowo.  Zabieg ten poprawi szorstkość i związaną z tym przyczepność drogi, a także 

wpłynie na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa kierowców. 

6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Mława w sprawie akceptacji propozycji   

rozdysponowania środków finansowych na rok 2022 w wys. 475 000,00 zł w zakresie 

powierzenia obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w 

granicach miasta Mława. 

Pan Piotr Kowalski – Z-ca Dyrektora PZD w Mławie poinformował, że propozycja 

Pana Sławomira Kowalewskiego - Burmistrza Miasta Mława w sprawie 

rozdysponowania środków finansowych na rok 2022 w wys. 475 000,00 zł w zakresie 

powierzenia obowiązku bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w 

granicach miasta Mława na powyższe zadania przedstawia się następującą: 

1. Bieżące utrzymanie ulic - 130 000,00 zł 

a) naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych 

b) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych tj. spękań, przełomów itp. 

oraz naprawa cząstkowa chodników i krawężników, 

c) oczyszczenie urządzeń odwadniających. 

2. Zimowe utrzymanie ulic - 75 000,00 zł. 

3. Rezerwa na remonty ulic i chodników - 70 000,00 zł. 

4. Roczny zakres prac oczy szczanie dróg w tym: mechaniczne i ręczne oczyszczenie 

jezdni (pozimowe wg harmonogramu), mechaniczne i ręczne oczyszczenie chodników, 

parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych (pozimowe wg 

harmonogramu), zbieranie zanieczyszczeń z poboczy dróg - 115 000,00 zł. 



5. Roczny zakres prac - zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok 

postojowych i ścieżek rowerowych oraz udostępnianie przejść dla pieszych w tym: 

odśnieżanie, posypywanie - 40 000,00 zł. 

6. Roczny zakres prac - utrzymanie powiatowych terenów zieleni w tym: koszenie 

trawników, nieużytków, wiosenne wygrabianie liści z terenów zieleni, jesienne 

wygrabianie liści z terenów zieleni, bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni 

miejskiej - 45 000,00 zł. 

Zdaniem Pana Jerzego Rakowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu należy z 

kwoty 475 000,00 zł wydzielić środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie 

nakładki z betonu asfaltowego na ul. Sienkiewicza na odcinku – skrzyżowanie z Aleją 

św. Wojciecha z drogą na wiadukt szreński. 

Pozostali Członkowie Zarządu zgodzili się z Panem Przewodniczącym Zarządu 

Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wniosek Pana Burmistrza Miasta Mława                            

w przedmiotowej sprawie rozpatrzeć na kolejnym swoim posiedzeniu.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na 

drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. 

W Uchwale Nr 575/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28.01.2021 r. w 

sprawie przyjęcia do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych zamiejskich w 2021 r. Zarząd Powiatu wprowadził następujące 

zmiany: 

 -  poz. IV. „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych”: zmniejszenie o kwotę 6 

348,00 zł, wartość zadania po zmianie: 193 652,00 zł, 

-  poz. V. „Zimowe utrzymanie dróg”: zwiększenie o kwotę: 6 348,00 zł, wartość 

zadania po zmianie: 1 026 348,00 zł. 

Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2021 r. nie 

ulega zmianie i wynosi : 47 785 510,96 zł 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 575/2021 z dnia 28.01.2021  r. pozostają bez 

zmian. 

W przedmiotowej sprawie Zarządu Powiatu podjął uchwałę Nr 759/2021. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty pozakonkursowej wnioskowanej przez 

Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni” z siedzibą 06-550 Szreńsk, ul. Plac 

Kanoniczny 11, dotyczącej realizacji zadania pod nazwą „Organizacja imprez 

kulturalnych w 2021 roku: Święto Niepodległości”. 

Zarządu Powiatu uznał za celowe realizację zadania pod nazwą „Organizacja imprez 

kulturalnych w 2021 roku: Święto Niepodległości” wnioskowanego przez 

Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni” z siedzibą 06-550 Szreńsk, ul. Plac 

Kanoniczny 11 i  dokonał wsparcia tego zadania poprzez dofinansowanie w formie 

dotacji celowej budżetowej w kwocie 1 000,00 zł. 

W przedmiotowej sprawie Zarządu Powiatu podjął uchwałę Nr 760/2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku w ramach „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. 

Zarządu Powiatu wyraził akceptację dla wniosków o udzielenie wsparcia finansowego  

w ramach  wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021–2025”, złożonych przez dyrektorów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Mławski. 

Wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Mławski wniosku do Wojewody 

Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach  wieloletniego programu 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”  dla: 

1) Technikum nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mławie,  



2) Technikum nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, 

3) III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie,  

4) II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939 r.,  

5) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, 

6) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie. 

W ranach programu planuje się zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022, gdzie 

kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 grudnia 2021 r., a przekazanie środków 

finansowych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Całkowita wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 68 750,00 zł. 

Wymagany wkład własny ze strony Powiatu Mławskiego wynosi co najmniej 20 % 

wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa i stanowi w całości 

wkład pieniężny w kwocie nie wyższej niż 13 750,00 zł.  

W przedmiotowej sprawie Zarządu Powiatu podjął uchwałę Nr 761/2021. 

10. Prace nad projektem budżetu powiatu mławskiego na 2022 rok (poza oświatowe 

jednostki organizacyjne powiatu).  

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła materiały planistyczne na 

2022 rok złożone przez poza oświatowe jednostki organizacyjne powiatu, celem 

zapoznania się  i wniesienia uwag. 

Zarząd Powiatu dokonał szczegółowej analizy wszystkich przedłożonych materiałów 

planistycznych na 2022 rok. 

11. Sprawy różne. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste czwarte 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

 

                                                                                                Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                                Jerzy Ryszard Rakowski...............                     

                                                                               Zbigniew Markiewicz....................              

                                                                               Jolanta Karpińska....................         

                                                                               Witold Okumski....................         

                                                                               Krystyna Zając ....................         

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Protokołu Nr 124/2021 

z dnia 05.11.2021 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2021 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

                                                                   Jerzy Ryszard Rakowski....................        

                                                               Zbigniew Markiewicz....................         

                                                         Jolanta Karpińska....................        

                                                       Witold Okumski....................        

                                                     Krystyna Zając....................        

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

08.11.2021 r.  

 

 


