
PROTOKÓŁ NR 128/2021 
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2021 r. 

1. Otwarcie posiedzenia. Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto dwudzieste 
ósme 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 wprowadzenie do  porządku obrad dodatkowych dwóch punktów: 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie, na co Zarząd Powiatu jednogłośnie 
wyraził zgodę.  Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 
Zarządu wraz ze zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu 
jednogłośnie przyjął protokół Nr 127/2021 z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 30.11.2021 r. 

4. Rozpatrzenie wniosku Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów w sprawie ujęcia w planie 
inwestycji na rok 2022 zadania polegającego na remoncie i modernizacji drogi powiatowej nr 4631W na 
odcinku Wilewo – Zgliczyn – Glinki – Drzazga.  Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu 
poinformował, że Pani Jolanta Krzewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów zwróciła się do 
Zarządu Powiatu z prośbą o ujęcie w planie inwestycji na rok 2022 zadania polegającego na remoncie 
i modernizacji drogi powiatowej nr 4631W na odcinku Wilewo – Zgliczyn – Glinki – Drzazga. Pan Leszek 
Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, że odcinek o którym mowa jest o długości 2 750 metrów 
i szerokości 5 m. W ramach  przebudowy w/w odcinka należałoby wykonać poszerzenie jezdni, budowę 
chodników oraz opracować dokumentację techniczną. Minimalna szerokość pasa drogowego winna wynosić 
9,5 m. Koszt opracowania dokumentacji – ok. 100 000,00 zł.  Przypomniał, że na chwilę obecną powiat jest 
w trakcie opracowania 15 dokumentacji technicznych na inwestycje powiatowe. Pan Witold Okumski – 
Członek Zarządu Powiatu oznajmił, że pismo jest poparte podpisami mieszkańców miejscowości Zgliczyn 
Glinki. Pani Jolanta Karpińska – Członek Zarządu Powiatu zwróciła uwagę, że w piśmie brak jest informacji 
dot. partycypacji w kosztach Gminy Radzanów w zakresie wykonania dokumentacji technicznej przebudowy 
przedmiotowego odcinka drogi bądź budowy chodnika                               w miejscowości Zgliczyn Glinki.  
Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu poinformował, że wniosek tej samej treści był składany przez 
Panią Jolantę Krzewską – Z-cę Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów             w roku ubiegłym.  Oznajmił, 
że popiera działania mieszkańców miejscowości Zgliczyn Glinki. Remont drogi powiatowej nr 4631W na 
odcinku Wilewo – Zgliczyn – Glinki – Drzazga  jest potrzebny                z uwagi na zły stan techniczny drogi 
oraz brak chodników w m. Zgliczyn Glinki. Zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu o rozważenie 
możliwości wykonania remontu drogi powiatowej na przedmiotowym odcinku. Pani Jolanta Karpińska – 
Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że mieszkańcy każdej gminy na terenie powiatu mławskiego oczekują 
na swoim terenie realizacji inwestycji.  Należy zorganizować spotkanie, na którym zostaną rozpatrzone 
wszystkie wnioski, które wpływają do Zarządu Powiatu w zakresie przyjęcia do realizacji inwestycji. Przy 
podejmowaniu decyzji o przyjęciu do realizacji danej inwestycji należy przede wszystkim brać pod uwagę już 
zaciągnięte zobowiązania finansowe, ale także możliwość pozyskania środków zewnętrznych, w tym również 
partycypacji w kosztach poszczególnych gmin powiatu. Pani Krystyna Zając – Członek Zarządu  uważa, że 
w pierwszej kolejności należy dokończyć inwestycje, które zostały już rozpoczęte i zrealizować te, które są 
zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu postanowił decyzję 
w przedmiotowej sprawie podjąć w terminie późniejszym. 
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5. Rozpatrzenie pisma adwokata Pana Pawła Aranowskiego reprezentującego firmę Usługi 
Ogólnobudowlane BUD-POL Paweł Giżyński ul. Napoleońska 95 Mława w sprawie zmiany umowy nr 
IRS.3/2020 z dnia 30 września 2020 roku. Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Rolnictwa i Środowiska zapoznał Zarząd Powiatu z treścią pisma adwokata Pana Pawła Aranowskiego 
reprezentującego firmę Usługi Ogólnobudowlane BUD-POL Paweł Giżyński ul. Napoleońska 95 Mława. 
Pismo dotyczy  zmiany umowy nr IRS.3/2020 z dnia 30 września 2020 roku w zakresie § 4 ust. 1 poprzez 
podwyższenie ryczałtu o kwotę 326 273,91 zł netto + VAT z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów 
budowlanych, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy oraz przedłużenie terminu 
wykonania przedmiotowej umowy do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Po dyskusji Zarząd Powiatu 
jednogłośnie uznał, że nie ma faktycznych i prawnych przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia 
ryczałtowego z tytułu realizacji robót budowalnych przez Wykonawcę. Wykonawca zawierając Umowę 
z wynagrodzeniem ryczałtowym powinien liczyć się ze wzrostem cen materiałów budowalnych, paliw, 
wynagrodzenia pracowników i uwzględnić ewentualną inflację w swoich kalkulacjach i ofercie. Wykonawca 
zapoznał się z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót, która to dokumentacja umożliwia racjonalne kalkulowanie kosztów wykonania i zysku. Umowa została 
zawarta na okres niespełna jednego roku. Nie jest to więc umowa długoterminowa, gdzie prognozowanie zmian 
cen i kosztów niesie duże ryzyko ich niedoszacowania. Ponadto zauważył, że Umowa  w § 10 enumeratywnie 
wymienia przesłanki dopuszczalności zmian umowy. Nie przewidziano w nich możliwości zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy.  Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował treść odpowiedzi na pismo adwokata 
Pana Pawła Aranowskiego reprezentującego firmę Usługi Ogólnobudowlane BUD-POL Paweł Giżyński ul. 
Napoleońska 95 Mława w sprawie zmiany umowy nr IRS.3/2020 z dnia 30 września 2020 roku. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie usunięcia 
poniżej wymienionych zadań z Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Mławskiego z limitem zobowiązań 
na rok 2021-2022: 

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. 
Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W”; 

2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze 
Nr 2333W”; 

3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze 
Nr 2347W”; 

4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na ul. Budzyn na 
drodze Nr 4640W”; 

5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na 
drodze Nr 2323W”; 

6) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Wieczfni Kościelnej na drodze 
Nr 2306W”; 

7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze 
Nr 4640W”; 

8) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie 
na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W”; 

9) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr 
A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W”. Pan Dariusz Makowski – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o do Zarządu 
Powiatu o usunięcie poniżej wymienionych zadań z Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 
Mławskiego z limitem zobowiązań na rok 2021-2022: 

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. 
Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W” Wartość zadania – 250 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 
200 000,00 zł., udział własny Powiatu – 25 000,00 zł., udział Gminy Dzierzgowo - 25 000,00 zł. 

2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1. przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze 
Nr 2333W” Wartość zadania – 250 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 200 000,00 zł., udział własny 
Powiatu – 25 000,00 zł., udział Gminy Lipowiec Kościelny - 25 000,00 zł. 
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3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1. przejściu dla pieszych w Morawach na drodze 
Nr 2347W” Wartość zadania – 250 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 200 000,00 zł., udział własny 
Powiatu – 25 000,00 zł., udział Gminy Stupsk - 25 000,00 zł. 

4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na            ul. Budzyn 
na drodze Nr 4640W” Wartość zadania – 250 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 200 000,00 zł., udział 
własny Powiatu – 25 000,00 zł., udział Gminy Szreńsk - 25 000,00 zł., 

5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na         ul. Szkolnej 
na drodze Nr 2323W” Wartość zadania – 222 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 177 600,00 zł., udział 
własny Powiatu – 22 200,00 zł., udział Gminy Szydłowo - 22 200,00 zł. 

6) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1 przejściu dla pieszych w Wieczfni Kościelnej na drodze 
Nr 2306W” Wartość zadania – 206 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 164 800,00 zł., udział własny 
Powiatu – 20 600,00 zł., udział Gminy Wieczfnia Kościelna    - 20 600,00 zł. 

7) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  1. przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze 
Nr 4640W” Wartość zadania – 250 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 200 000,00 zł., udział własny 
Powiatu – 25 000,00 zł., udział Gminy Wiśniewo - 25 000,00 zł. 

8) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie 
na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W” Wartość zadania – 250 000,00 zł., dofinansowane z RFRD – 
200 000,00 zł., udział własny Powiatu – 25 000,00 zł., udział Miasta Mława - 25 000,00 zł. 

9) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na  4 przejściach dla pieszych w Mławie na          ul. 
Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W” Wartość zadania – 
425 000,00 zł, dofinansowane z RFRD – 340 000,00 zł., udział własny Powiatu – 42 500,00 zł., udział 
Miasta Mława - 42 500,00 zł. Łączny udział własny Powiatu przeznaczony na  powyższe zadania tj. kwota   
235 300,00 zł,  pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu Mławskiego. Poinformował, że zmiana 
podyktowana jest tym, że oferta, która wpłynęła  w postępowaniu przetargowym na zadania inwestycyjne 
z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz gmin znacznie przewyższa kwotę, którą 
Powiat Mławski zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zadań.  Przypomniał, że Zarząd 
Powiatu dnia 24.11.2021 r. dokonał analizy możliwości finansowych           i uznał, że nie ma możliwości 
zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie powyższych zadań. W związku z powyższym 
jednogłośnie opowiedział się za unieważnieniem przedmiotowego postępowania przetargowego i nie 
realizowaniem zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na  przejściach dla pieszych 
na terenie gmin powiatu mławskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie w/w 
wymienionych zadań                          z Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Mławskiego z limitem 
zobowiązań na rok 2021-2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Aneks nr 4 z dnia 
8 grudnia 2021 roku do Porozumienia zawartego w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
w granicach Miasta Mława w 2021 r. W Porozumieniu z dnia 30.12.2020 r. w sprawie powierzenia obowiązku 
bieżącego                   (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w 2021 r. 
opowiedział się za wprowadzeniem  następujących zmian: 

1) w ustępie 3 „Utrzymywanie powiatowych terenów zieleni przydrożnej” zwiększa się o kwotę „2 477,00 zł” 
do kwoty „37 477,00 zł” 

2) w ust. 5 „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych 
oraz udostępnianie przejść dla pieszych”” zmniejsza się o kwotę „2 447,00 zł”  do kwoty „27 523,00zł” 

3) ogólna kwota Porozumienia nie ulega zmianie i wynosi 460 000,00 zł. W przedmiotowej sprawie Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę Nr 780/2021. 

8. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Polskiego Związku Głuchych w Mławie w sprawie dofinansowania 
spotkania wigilijnego mławskiego koła osób głuchych. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa 
Polskiego Związku Głuchych                      w Mławie w przedmiotowej sprawie. Na powyższy cel przeznaczył 
kwotę w wys. 500,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki pochodzące z kultury i sztuki - usługi (Dz. 921, Rdz. 
92105            § 4300). 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021.  Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę Nr 781/2021 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji 
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu na rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa 
Pani Marii Magdalenie Kozakiewicz - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
Janusza Korczaka w Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego i podejmowania 
wszelkich czynności                      w zakresie realizacji zadania  pn. „Laboratoria Przyszłości”. Pełnomocnictwo 
ważne jest na czas realizacji i rozliczenia projektu w Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu podjął 
uchwałę Nr 782/2021. 

11. Sprawy różne. W punkcie tym nie było wniosków i pytań.   Wobec zrealizowania porządku obrad Pan 
Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto dwudzieste 
ósme  posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Krystyna Zając 
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Załącznik do protokołu Nr 128/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 8 grudnia 2021 r. 

                                                                        Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi 
na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 roku 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego: 

Jerzy Rakowski 
Zbigniew Markiewicz 
Jolanta Karpińska 
Krystyna Zając 

Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska 

09.12.2021 r.
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