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Protokół Nr 35/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego 9 lutego 2022 roku w trybie zdalnym (on-line) 

pod przewodnictwem 

Pani Barbary Stańczak- Przewodniczącej Komisji 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła trzydzieste piąte posiedzenie Komisji, powitała Członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pani Barbara Stańczak-  Przewodnicząca Komisji 

Poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 34/2022 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad 

 

Pani Barbara Stańczak-  Przewodnicząca Komisji 

Przedstawiła następujący porządek obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie poprawności obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym 

budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”, ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

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

drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2369W 

(ul. Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 



Programu Inwestycji Strategicznych; 

• 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”; 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 

 

 

Punkt 5. 

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 

• złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że planowana przebudowa drogi odbędzie się na terenie miejscowości Kuklin  

w gm. Wieczfnia Kościelna, po stronie wschodniej planuje się wybudowanie tzw. drogi serwisowej 

przy wybudowanej drodze ekspresowej S7. Dlatego, że w przypadku problemów komunikacyjnych 

na węźle Mława Północ cały ruch zostanie skierowany przez zabudowę zwartą w miejscowości. 

Parametry techniczne istniejącego tam odcinaka nie zapewnią odpowiedniego bezpieczeństwa 

podróżnym. Zakres opracowanej przebudowy obejmuje odcinek drogi nowo wybudowanej w 

ramach budowy drogi S7 Olsztynek – Płońsk drogi autobusowej DA1 do również nowo 

wybudowanej łącznicy stanowiącej bezpośredni wjazd na węzeł Mława Północ. Na terenie 

miejscowości Kuklin przewiduje się wykonanie jednostronnych lub dwustronnych chodników, 

oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, budowę systemu odwodnienia. 

Ponadto przewiduje się przebudowę istniejących przepustów, rowów drogowych , skrzyżowań, 

zjazdów oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Kwota dofinansowania z Programu 

Inwestycji Strategicznych stanowi 95% kosztów realizacji zadania. 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

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

drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ” ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

• złożenia wniosku przez  Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w 

tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639  

w m. Doziny”, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych; 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 4640, w tym budowę ronda w 

miejscowości Liberadz oraz przebudowę mostu w miejscowości Doziny. Tu również kwota 

dofinansowania jest na poziomie 95%. Przedmiotem wniosku jest pierwszy etap realizacji 

powyższego zadania, którego początek znajduje się przed mostem na rzece Sewerynce, zaś koniec 

poza obszarem zabudowanym w miejscowości Doziny. W ramach rozbudowy zaplanowano 

podniesienie parametrów technicznych do klasy G, poprzez jej poszerzenie do 7 metrów, 



wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni. Zostanie także wykonana przebudowa 

mostu na rzece Sewerynce. Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie obiektów do aktualnych 

wymogów w zakresie nośności , tj. obciążenie o masie całkowitej do 40 ton. Plany ujmują również 

budowę obustronnych chodników, oddzielonych pasem zieleni od jezdni, dwóch zatok 

autobusowych z wiatami przystankowymi, parkingów o parkowaniu podłużnym, przejść dla 

pieszych z wyspami, oraz wyspy spowalniające ruch na wlotach i wylotach drogi, uzupełnienie 

oświetlenia wraz z oświetleniem przejść dla pieszych. 

 

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji 

Zapytał, czy została już wykonana dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji w Dozinach? 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski  

Poinformował, że dokumentacja jest w trakcie realizacji, natomiast termin jej wykonania przypada 

na 30 czerwca tego roku. Od decyzji, pierwszej promesy pozostało sześć miesięcy, czyli jest czas na 

ogłoszenie przetargu, przygotowanie dokumentacji bądź program funkcjonalno- użytkowy.  

W przypadku przedsięwzięcia w Kuklinie zaplanowano program funkcjonalno- użytkowy. 

 

Pan Henryk Antczak- Członek Komisji 

Kontynuując temat inwestycji w Dozinach nawiązał do planowanego pasa zieleni. Radny zwrócił 

uwagę, że przeważnie pasy zieleni dzielące drogę od chodnika są zarośnięte. 

 

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że ta kwestia była omawiana oraz, że uwaga radnego zostanie przekazana 

projektantom. 

 

Pani Barbara Stańczak-  Przewodnicząca Komisji 

Podzieliła się z Komisją własną obserwacją, że w wielu przypadkach o takie pasy zieleni 

oddzielające chodnik od jezdni dbają mieszkańcy danej miejscowości, mimo jest to zadanie 

właściciela drogi. 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

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

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę 

ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”, ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

 

 

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

drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową drogi powiatowej  

nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie” ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej ul. Kościuszki, ul. Graniczna,  

ul. Brukowa w Mławie. Jest to trzeci etap prac obejmujący odcinek od skrzyżowania ul. Zuzanny 

Morawskiej z Zachodnią w kierunku ul. Al. Świętego Wojciecha oraz ul. Graniczną, ul. Brukową do 

drogi wojewódzkiej Przasnysz- Mława- Działdowo. 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

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

drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. 

Graniczna, ul. Brukowa) w Mławie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 



Inwestycji Strategicznych. 

 

• 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”; 

 

Pan Dariusz Makowski- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Żurominek- Stupsk, trzecia edycja 

Państwowe Gospodarstwa Rolne. W przypadku tego przedsięwzięcia kwota dofinansowania wynosi 

do 98%. Odcinek rozbudowy rozpoczyna się od końca zjazdu z węzła drogowego Żurominek na 

drodze krajowej S7, natomiast koniec to wyjazd z obszaru zabudowanego w miejscowości Dunaj.  

W ramach rozbudowy planuje się podniesienie parametrów technicznych do klasy Z, poprzez 

poszerzenie na odcinkach do 6 metrów, na odcinkach szlakowych do 7 metrów, lewostronny 

chodnik o szerokości 2 metrów, oraz obustronnych chodników o szerokości 2 metrów w 

miejscowości Dunaj. Planowane są również dwie zatoki z wiatami przystankowymi, a na wlocie do 

miejscowości Dunaj w celu spowolnienia ruchu zaplanowano wyspę środkową.  

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

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”.  

 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego; 

 

• zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022; 

 

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu 

Poinformowała, że według przedstawionego uzasadnienia zmiany dotyczą przede wszystkim dwóch 

zakresów związanych z przedsięwzięciami wieloletnimi wpisanymi do WPF. Pierwsza zmiana 

dotyczy zwiększenia limitu wydatków na zadaniu wieloletnim przyjętym w 2021 roku pod nazwą 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Wiśniewo- Wola Szydłowska. W związku z 

przesunięciem inwestycji na ten rok oraz oczekiwaniem na decyzję gm. Stupsk w sprawie 

dofinansowania tego zadania w postaci pomocy finansowej. Po otrzymaniu stosownej uchwały tej 

gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie  238 tys. 956 zł należy wprowadzić ją do 

WPF. Drugie zadanie korygowane jest zadaniem bieżącym pod nazwą „Aktywizacja społeczna i 

zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich Powiatu Mławskiego”. Wprowadzone tu 

zostają wydatki na poziomie nieco ponad 78 tys. zł, z tym, że ta kwota wydatków finansowana jest 

z dwóch źródeł. Pierwszym źródłem jest zwiększenie dochodów, czyli zwiększenie środków 

unijnych i  budżetu państwa na rok 2022 w wysokości 49 tys. 851 zł, oraz zwiększenie przychodów 

o kwotę 28 tys. 150 zł, ponieważ środki te wpłynęły do budżetu powiatu w roku 2021. Są  to dwa 

zadania, które będą uczestniczyły w zakresie zwiększenia limitów w roku 2022 w WPF. Ma to także 

związek ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022. W tym przypadku dochody bieżące 

zwiększają się o kwotę 59 tys. 103 zł, w tym środki unijne i budżetu państwa na aktywizację 

zawodową w wysokości 49 tys. 851 zł, oraz z tytułu porozumienia w ramach pieczy zastępczej, 

czyli zwiększenie po stronie dochodów bieżących, wydatków bieżących w wysokości 9 tys. 252 zł. 

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu, wydatki bieżące również. Zostaje także dokonane 

przesunięcie środków z wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg w kwocie  

50 tys. zł, na wydatki majątkowe gdzie zostaje wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne drogowe 

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W ul. Nowowiejska w Mławie”- dotyczy to 

wyłącznie podziału geodezyjnego działek i wykupu gruntów. W wyniku finansowym wystąpiła 

pewna konsekwencja zwiększonych wydatków budżetowych o kwotę 28 tys. 775 zł (dot. PUP) , 



przychody konsekwencją zwiększonego deficytu kwota również 28 tys. 775 zł, źródłem pokrycia 

oczywiście są przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, które wpłynęły do 

budżetu w roku 2021. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 288 tys. 956 zł, czyli na 

przedsięwzięcia tzw. wieloletnie 238 tys. 956 zł, oraz zestawione w planie rocznym na kwotę 50 tys. 

zł. Kwota długu nie ulega zmianie. 

 

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022.  

 

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Zapytań i wolnych wniosków nie było. 

 

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji 

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

Regulaminowych podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                           Barbara Stańczak 

 
Sporządziła: 

Sylwia Krupińska 

11.02.2022 r. 


