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Protokół Nr 30/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 28 października 2021 roku 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 29/2021 

 

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 na temat stanu dróg powiatowych i przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg do 

zimowego utrzymania dróg na okres 2021/2022 

6. Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców miejscowości Unierzyż, Giżynek, Giżyn, Budy 

Giżyńskie z prośbą o remont drogi powiatowej na odcinku Unierzyż- Giżynek- Giżyn -Budy 

Giżyńskie ( położenie nowej nawierzchni wraz z jej poszerzeniem) 

7. Zapytania i wolne wnioskiem 

8. Zamknięcie posiedzenia 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji 

 

 

 

 

 

 

 



Punkt 5 

Informacja na temat stanu dróg powiatowych i przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg do 

zimowego utrzymania dróg na okres 2021/2022 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Poinformował, że 22 października odbyło się otwarcie ofert dotyczących zimowego utrzymania 

dróg w powiecie. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, nie podpisano umowy. W zadaniu ujęte 

zostało dostarczenie trzech pojazdów, plus równiarki i pługu średniego. Łącznie 11 sztuk pługów 

zostanie rozmieszczone na terenie poszczególnych gmin. Ze względu na to, że Gmina Strzegowo 

jest powierzchniowo dość dużą gminą, to tu będą pracowały dwa pługi. Przedsiębiorstwo 

zobowiązane jest do tego, aby zapewnić mieszankę 15- procentową w ilości 3200 ton. Powiatowy 

Zarząd Dróg posiada również własne samochody m. in. ciągnik z pługiem i piaskarkę. W związku z 

tym, że wzrastają ceny paliw, to wzrosły też ceny usług ( dla porównania  praca samochodu rok 

temu wynosiła 254 zł, obecnie 330 zł). Dodał, że płatność dotyczy rzeczywistych godzin pracy, a 

nie za dyżury. Trzy piaskarki są w ciągłym ruchu na dyżurze, natomiast praca sprzętu PZD  odbywa 

się od godzin rannych do wieczornych.  

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała: 

- jak wygląda odśnieżanie na terenie gmin, a dokładnie czy ono odbywa się przy wykorzystaniu 

omawianego sprzętu, czy są podpisywane umowy z innymi wykonawcami, np. gminami, które będą 

obsługiwały drogi powiatowe ? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Powiedział, że każdy z tych 11 pługów pracuje jako podwykonawca głównego wykonawcy. 

Natomiast dysponowanie sprzętem zawsze odbywa się na wyłączne polecenie pracowników PZD- 

kierownika, lub osoby dyżurującej. Dyżury są 24godzinne, a dyspozycję tylko i wyłącznie wydaje 

PZD. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała także o plany co do wyrównania poboczy na trasie do Grądka, jak przyznała, są one w 

takim stanie, że uniemożliwiają bezpieczne przemieszczanie się. 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Opowiedział, że ścinka planowana jest od połowy listopada, co również uzależnione jest od 

warunków pogodowych. 

 

Punkt 6 

Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańców miejscowości Unierzyż, Giżynek, Giżyn, Budy 

Giżyńskie z prośbą o remont drogi powiatowej na odcinku Unierzyż- Giżynek- Giżyn -Budy 

Giżyńskie ( położenie nowej nawierzchni wraz z jej poszerzeniem) 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Przewodnicząca zapoznała Członków Komisji z treścią wniosku. 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Omówił stan drogi. Odcinek mierzy 6280 metrów, część odcinka znajdującego się na terenie 

powiatu mławskiego posiada nawierzchnię bitumiczną, w części leżącej w powiecie ciechanowskim 

nawierzchnia jest gruntowa. Dyrektor dodał, że remont drogi polegałby na przebudowie lub na 

rozbudowie. Poza tym pojawiłby się problem z pozyskaniem gruntu na przebudowę. Licząc na 

szybko wymienił koszty: 20 tys. zł/km plus co najmniej 120- 150 tys. zł za projekt mostu. Należy 

pamiętać, że w miejscowości Unierzyż znajduje się obiekt mostowy trzy przęsłowy. Koniecznym 



stałoby się przebudowanie tego mostu, a chodniki na tym obiekcie w myśl przepisów są za wąskie, 

jak również jezdnia. Także, w przypadku tej drogi nie byłby to remont, a kompleksowa przebudowa. 

Do tej pory miały tam miejsce doraźne remonty wykonywane przez PZD w  Mławie . 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Takich wniosków z terenu gmin powiatu jest wiele. Radni powiatowi posiadają wiedzę, że 

możliwości finansowe powiatu są ograniczone, i trzeba wybierać to co jest ważniejsze. 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor PZD w Mławie 

Poinformował, że Wójt Gminy Stupsk również wystąpił z wnioskiem o ujęcie w budżecie 

wykonania dokumentacji drogi na odcinku Stupsk- Zdroje- Wyszyny. 

 

Pan Włodzimierz Wojnarowski- Członek Komisji 

Stwierdził, że potrzeb jest wiele. Wnioski od mieszkańców wpływały wcześniej, ale ze względu na 

ograniczone możliwości finansowe zadanie było przekładane w czasie. W dalszych słowach 

nawiązał do środków finansowych przyznawanych z tzw. „Polskiego Ładu”. Dodał, że gminy w 

pierwszym etapie otrzymały po kilka milionów, a powiat zero. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Przypomniał, że powiat na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 wcześniej otrzymał                  

3 mln zł, a teraz 5 mln zł.. Dotychczasowe działania, inwestycje na terenie powiatu znacznie 

poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców.  

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski.  

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Przypomniał radnym o zbliżającej się, na dzień 4 listopada Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Mławskiego. 

  

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła trzydzieste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Regulaminowych Rady Powiatu Mławskiego podziękowała radnym powiatu i zaproszonym 

gościom za udział. 

  

 

                                                                                                                   Przewodnicząca Komisji  

                                                                                                                         Barbara Stańczak  

 

Sporządziła: 

Sylwia Krupińska 

dn.: 05.11.2021r. 


