
 

 

Uchwała Nr 827/2022 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 18 lutego 2022 roku 

 

w sprawie zmiany w planie rzeczowo – finansowym robót na drogach powiatowych 

zamiejskich w 2022 r. 

    

Na podstawie art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego                  

na rok 2022 Nr XXXII/221/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.12.2021 r.,  Uchwały                      

Nr XXXIII/240/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 10.02.2022 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. oraz na podstawie wniosków 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie  Nr PZD.DFK. 3113.10.2022 z dnia 10.02.2022 r. dot. 

zmiany planu rzeczowo – finansowego Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Uchwale Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2022 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji planu rzeczowo – finansowego bieżącego utrzymania dróg powiatowych 

zamiejskich w 2022 r. w związku ze zmianami planu finansowego na podstawie Uchwały                                                      

Nr XXXIII/240/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 10.02.2022 r.    w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

- poz. II.9. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo-Wola 

Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” 

zwiększenie zadania o kwotę 238 956,13zł do kwoty ogółem: 1 678 517,46zł, 

- w poz. II.12. wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie – podziały geodezyjne działek i wykup 

gruntu” wartość zadania: 50 000,00 zł.    

- poz. III. „Bieżące utrzymanie dróg” zmniejszenie o kwotę: 50 000,00 zł do kwoty: 

1 631 678,00 zł. 

Plan rzeczowo-finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich w 2022 r. ulega 

zwiększeniu    i wynosi : 30 837 892,91 zł. 

§2 

Przyjmuje się do realizacji plan rzeczowo – finansowy robót na drogach powiatowych zamiejskich   

w 2022 r. wg załącznika do niniejszej uchwały.  

§3 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 815/2022 z dnia 20.01.2022  r. pozostają bez zmian.  

 

 



 §4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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  Jerzy Ryszard Rakowski  

 

    Zbigniew Markiewicz 

 

   Jolanta Karpińska 
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    Krystyna Zając 
 


