
Uchwała Nr XXXIII/238/2022 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 10 lutego 2022 roku 

 

 

w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia – PGR”. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym             

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

§1 

1. Wyraża się zgodę na złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

dotyczącego dofinansowania realizacji inwestycji  pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2349W Żurominek - Stupsk” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia – PGR”. 

2. Na realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały, Rada Powiatu 

Mławskiego zapewni środki finansowe w budżecie Powiatu Mławskiego na lata 2022-2023 

jako wkład własny po zakwalifikowaniu do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów 

zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego  

Jan Łukasik    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 28.12.2021 r. ogłosił nabór wniosków dla jednostek 

samorządu terytorialnego zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia 

– PGR”. 

2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 

2022 r. do godz. 17.00. Powiat Mławski planuje złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2349W Żurominek - Stupsk” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych „Edycja Trzecia – PGR”. 

Przedmiotem wniosku będzie II etap realizacji powyższego zadania, którego początek odcinka 

planowanego do rozbudowy to koniec zjazdu z węzła drogowego „Żurominek” na 

drodze krajowej S7 a koniec to wyjazd z obszaru zabudowanego miejscowości Dunaj. 

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 6 000 000,00 zł. Powiat Mławski wnioskuje o 

dofinansowanie zadania na kwotę 5 880 000,00 zł, a deklaruje udział własny w kwocie 

120 000,00 zł gdyż dofinansowanie zadania zgodnie z Programem Inwestycji Strategicznych  

może wynieść 98% w kosztach realizacji zadania. W przypadku uzyskania dofinansowania na 

inwestycję ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

z wskazaną wartością jej dofinansowania zostanie podjęta stosowna Uchwała Rady Powiatu 

Mławskiego wprowadzająca powyższe zadanie do realizacji na lata 2022-2023 wraz z 

zabezpieczeniem środków własnych powiatu. 

 

 


