
 

Uchwała Nr 928/2022 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 30 maja 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 2022 r., poz. 528) ze zm. § 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 

XXXVI/270/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. oraz na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu 

Dróg w Mławie  Nr PZD.DFK. 3113.15.2022 z dnia 30.05.2022 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 XXXVI/270/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.05.2022 r.  w sprawie zmiany 

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

 

- poz. I. „wynagrodzenia osobowe i pochodne” zwiększenie o kwotę 104.606,00zł do 

kwoty 2.129.294,00 zł 

- poz. III. „ bieżące utrzymanie dróg” zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł do kwoty  

1.931.678,00 zł 

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

zwiększeniu    i wynosi : 31 688 006,91 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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