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Protokół Nr 147/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 6 maja 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto czterdzieste 

siódme 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 dodatkowego punktu: 

5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntów 

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława na 

terenie Gminy Szreńsk. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu wraz ze zmianą. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 146/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 28.04.2022 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia                              

z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie przybliżył treść projektu 

porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 

Poinformował, że droga powiatowa, która dochodzi do granicy z drogą S7 będzie w 

zarządzie powiatu, natomiast obiekt w zarządzie GDDKiA. Wspólne urządzenia 

odwodnienia drogi S7 i dróg powiatowych, służące drodze krajowej, będą zarządzane 

i utrzymywane przez GDDKiA. Zarząd Powiatu Mławskiego na przejętych terenach 

umożliwi GDDKiA nieodpłatny dostęp do: 

- urządzeń odwadniających  w zakresie niezbędnym do wykonywania prac 

utrzymaniowych i remontowych, 

- kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych,  

- terenów na których zlokalizowane są przejścia dla zwierząt w celu umożliwienia 

wywiązania się przez GDDKiA z obowiązków nałożonych decyzjami 

środowiskowymi. 

Zarząd Powiatu Mławskiego wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad na przejęcie nowo 

wybudowanych odcinków dróg zaliczanych do dróg powiatowych powstałych w 

związku z „Budową drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – 

Pieńki”, podejmując uchwałę Nr 904/2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Szreńsk gruntów 

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława na 

terenie Gminy Szreńsk. 

Zarząd Powiatu Mławskiego oddał w użyczenie na okres od 06.05.2022 r. do 

31.12.2023 r. Gminie Szreńsk grunt stanowiący  pas drogowy drogi powiatowej                   

Nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława w miejscowości Szreńsk oznaczony jako działka           

nr ewidencyjny 802 o powierzchni 93 m2 na skrzyżowaniu z drogą gminną położoną 



na działce o nr ewidencyjnym 893 w miejscowości Szreńsk, podejmując uchwałę                

Nr 905/2022. 

Użyczenie gruntu w/w drogi powiatowej nastąpi w celu realizacji przez Gminę 

Szreńsk zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Szreńsk położonej na działce o nr ew. 893”. 

Zasady, terminy, wzajemne zobowiązania dotyczące zakresu prac, odbioru i 

przekazania majątku zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Mławskim - Powiatowym Zarządem Dróg, a Gminą  Szreńsk. 

6. Zapoznanie się z uchwałą Nr 64/2022 Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg Rady Powiatu Mławskiego z dnia 20 kwietnia 2022 

roku w sprawie uwzględnienia wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 

Publicznego, Transportu i Dróg. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że Komisja 

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg na posiedzeniu w dniu 20 

kwietnia 2022 roku zawnioskowała o przeznaczenie dodatkowych środków dla 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie  z przeznaczeniem na remont ul. Granicznej w 

Mławie i konieczne remonty na drogach powiatowych pozamiejskich, podejmując 

uchwałę Nr 64/2022. 

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu zwracając się do Pana Leszka 

Ślubowskiego – Dyrektora PZD w Mławie zapytał: 

- czy środki finansowe zaplanowane w budżecie PZD w Mławie pozwalają na 

wykonanie koniecznych, planowanych remontów dróg powiatowych? 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie powiedział, że z uwagi na znaczny 

wzrost cen materiałów budowlanych (emulsja, grys, masa na zimno), oleju 

napędowego, części zamiennych do maszyn, znaków drogowych - nie wszystkie 

zaplanowane remonty dróg powiatowych będą możliwe do wykonania.  

Pan Witold Okumski – Członek Zarządu Powiatu stwierdził, że zakres robót 

koniecznych na drogach powiatowych jest duży do wykonania. Nie może zabraknąć 

środków finansowych na ten cel.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie oznajmił, iż w pierwszej kolejności 

należy wyremontować te drogi, na których są widoczne uszkodzenia, ubytki 

nawierzchni. Najbardziej obciążona ruchem ulicznym jest ul. Graniczna i ul. Brukowa 

w Mławie. Zarekomendował przeprowadzenie remontu nawierzchni tych ulic jeżeli 

pojawią się takie możliwości finansowe. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie uznał, że należy zwiększyć plan finansowy 

na 2022 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie z przeznaczeniem na remont dróg 

powiatowych. Biorąc pod uwagę inne potrzeby i związane z tym wydatki Zarząd 

Powiatu określi wysokość przyznania dodatkowych środków finansowych dla 

jednostki w terminie późniejszym. 

7. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.  

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie uzgodnił projekt decyzji 

Burmistrza Miasta Mławy o warunkach zabudowy – Zmiana sposobu użytkowania 

budynku biurowego na funkcje zamieszkania zbiorowego – nr wid. Działki 10-

3856/1-część Mława. 

8. Informacja Dyrektora Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska w sprawie 

postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” objętego 

dofinansowaniem z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych i ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 



Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa poinformował, 

że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” złożono 2 oferty: 

- Oferta nr 1:  Rembud Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175, 06-300 

Przasnysz - cena  brutto 11.194.331,73zł. 

- Oferta nr 2:  JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Plac Tadeusza                  

Kościuszki 1, 18-400 Łomża - cena  brutto 12.980,508,09zł. 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 

oceny ofert ustalono, iż oferta  złożona przez Rembud Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 175, 06-300 Przasnysz została wybrana na realizację zamówienia  i 

spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie i wymaganiom 

przedstawionym w SWZ. Ustalono termin podpisania umowy z dniem 28.04.2022 r. 

Firma w dniu 26.04.2022 r., przesłała wszystkie dane do podpisania umowy.                         

Strony ustaliły iż w dniu 04.05.2022 r., będą podpisane dokumenty. 

W dniu 02.05.2022 r., wpłynął e-mail w/w firmy informującej o odstąpieniu od 

zawarcia i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z opinią 

bankową firma Rembud Sp. z o.o. nie posiada zdolności kredytowej na zaciągnięcie 

zobowiązania kredytowego w wysokości 5.000.000,00 zł. Brak powyższego wsparcia 

finansowego uniemożliwia zrealizowanie inwestycji, gdyż firma Rembud Sp. z o.o. 

nie jest w stanie wykonać jej tylko i wyłącznie ze środków własnych. Realizacja 

powyższego zadania jest możliwa przy zmianie finansowania inwestycji z dwóch rat 

na okresy miesięczne, z 30-dniowym terminem płatności od daty złożenia faktury 

VAT. 

Po dyskusji Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za 

unieważnieniem przetargu na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” i ogłoszeniem ponownego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 

rok. 

Zarząd Powiatu Mławskiego przyjął Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2021 rok, 

podejmując uchwałę Nr 906/2022. Raport będzie przedmiotem obrad XXXVI sesji. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany                           

w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekt 

uchwały Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXVI sesji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego udzielił pełnomocnictwa Pani Anecie Zawadzkiej 

Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Mławie do składania oświadczeń woli w imieniu 

Powiatu Mławskiego i podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  

Realizacja zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie objętych 

przedmiotem niniejszego pełnomocnictwa następować będzie stosownie do 

uregulowań wynikających z Umowy nr  1/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji 

celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 

programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025” zawartej dnia 12.04.2022 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a 

Powiatem Mławskim.  



Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia programu w Zespole Szkół 

nr 2 w Mławie. 

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 907/2002. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.    

Zarząd Powiatu Mławskiego udzielił pełnomocnictwa Panu Stanisławowi 

Matyjasikowi Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 

r. do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego i podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod 

nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  

Realizacja zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z 

Września 1939 r. objętych przedmiotem niniejszego pełnomocnictwa następować 

będzie stosownie do uregulowań wynikających z Umowy nr  1/NPRC/2022/JST o 

udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji 

Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zawartej dnia 12.04.2022 r. pomiędzy Wojewodą 

Mazowieckim a Powiatem Mławskim.  

Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia programu w Zespole Szkół 

nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.    

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 908/2002. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. 

Zarząd Powiatu Mławskiego 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 Priorytetu 3 

programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025”.  

Realizacja zadań przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Mławie objętych przedmiotem niniejszego pełnomocnictwa 

następować będzie stosownie do uregulowań wynikających z Umowy                                     

nr  1/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zawartej dnia 

12.04.2022 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mławskim.  

Pełnomocnictwo ważne jest na czas realizacji i rozliczenia programu w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie.   

W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 909/2002. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przyznania 

dodatkowych środków finansowych wys. 25 000,00 zł na bieżące opłaty za media, gaz 

i energię.  

Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Ewy Wojtali - 

Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie postanowił zwiększyć plan finansowy jednostki 

na 2022 rok o kwotę 25 000,00 zł na bieżące opłaty za media, gaz i energię (dział 854, 

rozdział 85410, § 4260). Źródłem pokrycia będzie rezerwa oświatowa.  

15. Sprawy różne.  

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie zapoznał Zarząd Powiatu 

Mławskiego z treścią pisma Pana Andrzeja Dusińskiego Usługi Projektowe                     

06-500 Mława, ul. Warszawska 1 lok. nr 19 z dnia 13 kwietnia 2022 roku                              



w zakresie realizacji umowy  nr 5/DP/2021 na opracowanie dokumentacji 

projektowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo".  

Poinformował, że Projektant Pan Andrzej Dusiński przekazał ostateczną wersję 

projektu planu zagospodarowania na płycie CD, który uwzględnia propozycje jakie 

zostały zgłoszone w trakcie spotkania w dniu 7 kwietnia b.r. w którym uczestniczyli: 

Zarząd Powiatu Mławskiego, Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie, Pan 

Przemysław Pakuszewski – Wójt Gminy Radzanów, Pan Wiesław Zalewski – Wójt 

Gminy Strzegowo, Pan Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Rolnictwa i Środowiska, Pani Edyta Wild – Sekretarz Powiatu, Pani Elżbieta 

Kowalska – Skarbnik Powiatu.                   

W stosunku do zakresu określonego w SIWZ plan zagospodarowania zawiera 

dodatkowe elementy: 

- ścieżkę rowerową łub ciąg pieszo-rowerowy na całym odcinku projektowanej drogi 

(z wyłączeniem odcinków z zabudową mieszkaniową, gdzie bark jest możliwości 

pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego), 

- odcinki dróg powiatowych w Radzanowie (170 m) i w Strzegowie (356 m i 300 m) 

co oznacza, że długość projektowanego odcinka wzrosła z 15,20 km do 16,13 km 

(odjęto odcinek przez DK7 dł. 530 m), 

- dodatkowe rondo na skrzyżowaniu do miejscowości Maryśka. 

Ten zwiększony zakres dokumentacji projektowej wymaga zlecenia geodetom 

wykonania dodatkowych map do celów projektowych, geologom dodatkowych 

wierceń, specjalistom branży sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej 

dodatkowych elementów kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału 

technologicznego i usunięcia kolizji. 

W związku z powyższym, po konsultacji z podwykonawcami branżowymi Projektant 

Pan Andrzej Dusiński wycenił wartość dodatkowych prac na kwotę 60.000,00 zł netto 

plus podatek VAT. 

Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Projektant określił                         

do końca maja 2023 roku. W związku z powyższym należy aneksować umowę w 

paragrafach określających termin wykonania przedmiotu umowy i wartość umowy. 

Pan Dyrektor PZD w Mławie przypomniał, że Wójtowie ustanie zadeklarowali 

zwiększenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej oraz 

zwiększenie wkładu własnego na realizację robót budowalnych. Niezbędna jest 

pisemna zgoda obu samorządów w tym zakresie.  

Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko z dnia 7 kwietnia 2022 roku w zakresie  

zwiększenia udziału finansowego gmin proporcjonalnie do długości ścieżki rowerowej 

na każdej gminie. 

Pan Leszek Ślubowski – Dyrektor PZD w Mławie poinformował, że w dniu                        

11 kwietnia 2022 roku Pan Adam Nowakowski właściciel Przedsiębiorstwa 

Transportowo-Handlowego „WAPNOFOL" ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck                 

zwrócił się na piśmie o zwiększenie kwoty umownej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na 

rzece Wkra" realizowanej w ramach Umowy nr 16/DP/2021 zawartej w dniu 

09.10.2021 r. w związku ze wzrostem cen materiałów na rynku. Firma wnioskuje                         

o rewaloryzację wartości inwestycji o 50%.  

Pan Dyrektor PZD w Mławie zapoznał Zarząd Powiatu z projektem odpowiedzi na 

przedmiotowe pismo. Celem rozważenia zmiany umowy dla Zamawiającego 

niezbędne jest przedstawienie przez Wykonawcę kalkulacji szczegółowej kosztorysu 

ofertowego realizowanej inwestycji, obejmującej wszystkie elementy składowe 

przedstawione w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do Umowy nr 



16/DP/2021 z dnia 09.10.2021 r. Przedstawiona kalkulacja szczegółowa musi zostać 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                        

w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2458). Zamawiający zastrzega, iż dla niego nie stanowi obiektywnej przesłanki 

do zmiany załączony przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 

„WAPNOFOL" cennik towarów, natomiast uwzględniać może faktycznie poniesione  

i udokumentowane koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  określonego 

w Umowie nr 16/DP/2021 z dn. 09.12.2021 r., które zobrazują przedłożone faktury. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował treść przedstawionej odpowiedzi na pismo 

Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „WAPNOFOL". 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w związku 

z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy na teren powiatu mławskiego zachodzi 

potrzeba uruchomienia w Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym kolejnego 

obiektu zakwaterowania zbiorowego. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za uruchomieniem                      

w Lipowcu Kościelnym obiektu zakwaterowania zbiorowego obywateli Ukrainy, 

który będzie dysponował 40 miejscami noclegowymi. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto czterdzieste siódme 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                              Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                                               Krystyna Zając  

                                                                               Jolanta Karpińska       

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 147/2022 

z dnia 06.05.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 6 maja 2022 roku 

 

Uchwały Zarządu Powiatu objęte porządkiem obrad zostały podjęte jednogłośnie. 

 

 

                                                                          Zarząd Powiatu Mławskiego: 

 

 Jerzy Ryszard Rakowski  

                                                                               Krystyna Zając  

                                                                               Jolanta Karpińska         

                                                                               Witold Okumski      

                                                                               Jacek Szlachta  

 

 

          Sporządziła: 

Joanna Marcinkowska  

09.05.2022 r.  

 

 


