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Protokół Nr 152/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 22 czerwca 2022 roku 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu otworzył sto pięćdziesiąte 

drugie 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. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad zaproponowany przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Mławskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 151/2022 z posiedzenia Zarządu 

odbytego w dniu 13.06.2022 r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                  

o wprowadzenie do budżetu do Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                   

poinformował, że dnia 22 grudnia 2021 roku Powiat Mławski złożył wniosek o 

dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i 

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o dofinansowania zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”, na 

kwotę 174 999,00 zł przy udziale własnym powiatu w kwocie 175 000,99 zł. Wartość 

całkowita zadania wynosi 349 999,99 zł. Dnia 15 czerwca 2022 roku Zarząd 

Województwa Mazowieckiego Uchwałą  Nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 roku, 

przyznał dotację w wysokości 170 000,00 zł ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego z przeznaczeniem na w/w zadanie, stąd aby zrealizować zadanie 

należy zabezpieczyć środki własne powiatu w kwocie 179 999,99 zł. 

W związku z powyższym Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

wprowadzenie do budżetu do Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie opowiedział się za wprowadzeniem do 

budżetu do Powiatu Mławskiego na rok 2022 w/w zadania. Ze środków własnych 

zabezpieczył udział powiatu w kwocie 179 999,99 zł. 

5. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy oraz zaopiniowanie zadania 

inwestycyjnego na podstawie art. 11 b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie: 

 uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta Mława – 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nr ewid, działki 10-1465/4 

Mława; 

 zaopiniował zadania inwestycyjne na podstawie art. 11 b, ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176): 



- „Rozbudowa drogi gminnej G230910W relacji Długokąty – Chmielewo”, 

gmina Wieczfnia Kościelna, nazwa Wnioskodawcy: Wójt Gminy Wieczfnia 

Kościelna, pełnomocnik Andrzej Dusiński Usługi Projektowe; 

- „Rozbudowa drogi gminnej G230902W na terenie miejscowości Pepłowo 

wraz z drogą dojazdową na działce nr 396/2”, gmina Wieczfnia Kościelna, 

nazwa Wnioskodawcy: Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna, pełnomocnik 

Andrzej Dusiński Usługi Projektowe. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                       

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego 

na lata 2022-2023 dotyczących zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole 

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

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                   

poinformował, że dnia 10 czerwca 2021 roku Powiat Mławski złożył wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania 

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia 

zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, który 

został zaktualizowany dnia 4 kwietnia 2022 roku. 

Sejmik Województwa Mazowieckiego na podstawie projektu uchwały  zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 

projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego, wpisał w/w zadanie do realizacji. Projekt uchwały 

został ujęty w porządku obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego na dzień                      

21 czerwca 2022 roku określając łączną wysokość dotacji w kwocie 2 191 257,73 zł. 

W związku z powyższym Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 

2022-2023 dotyczące zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 

4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a”. 

Zmiany dotyczą zwiększenia limitu zobowiązań na rok 2022 i 2023:  

na rok 2022 – zwiększenie o kwotę 876 503,00 zł do kwoty 6 733 579,50 zł,                          

na rok 2023 – zwiększenie o kwotę 1 314 754,73 zł do kwoty 6 910 986,96 zł. Łączne 

nakłady finansowe po zmianach na lata 2022 – 2023 wynoszą 13 644 566,46 zł. 

Dla zadania określono klasyfikację budżetową: Dział 801 Rozdział 80120 paragraf 

6050.          

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do wniosku       

Pana Dyrektora Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w przedmiotowej 

sprawie.   

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  w 

sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania pn. 

„Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. 

Warszawskiej 44a”.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                   

poinformował, że dnia 1 marca 2022 roku Powiat Mławski złożył Wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

Sejmik Województwa Mazowieckiego na podstawie projektu uchwały  zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację 

projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego, wpisał w/w zadanie do realizacji. Projekt uchwały 



został ujęty w porządku obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego na dzień 21 

czerwca 2022 roku określając łączną wysokość dotacji w kwocie 210 000,00 zł. 

W związku z powyższym Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania pn. 

„Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. 

Warszawskiej 44a”.  Planowana wartość zadania wynosi 350 000,00 zł udział własny 

Powiatu wynosi 140 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 

rozwoju województwa mazowieckiego wynosi 210 000,00 zł.  

We wniosku określono jednostkę realizującą zadanie jako Starostwo Powiatowe w 

Mławie. Dla zadania określono klasyfikację budżetową: Dział 801 Rozdział 80195 

paragraf 6050.                                                                       

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie postanowił wprowadzić  w/w zadanie do 

budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2022. Wkład własny powiatu w wys. 140 000,00 

zł zostanie pokryty ze środków oświatowych. 

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  w 

sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania pn. 

„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie”.  

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                   

poinformował, że dnia 11 lipca 2021 roku Powiat Mławski złożył Wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 

Sejmik Województwa Mazowieckiego na podstawie projektu uchwały  zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z przeznaczeniem na realizację 

projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 

rozwoju województwa mazowieckiego, wpisał w/w zadanie do realizacji. Projekt 

uchwały został ujęty w porządku obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 

dzień 21 czerwca 2022 roku określając łączną wysokość dotacji w kwocie 99 600,00 

zł. 

W związku z powyższym Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o 

wprowadzenie do budżetu Powiatu Mławskiego na rok 2022 zadania pn. 

„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Mławie”. 

Planowana wartość zadania wynosi 166 000,00 zł, udział własny Powiatu wynosi                

66 400,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego wynosi 99 600,00 zł. 

We wniosku określono jednostkę realizującą zadanie jako Zespół Szkół nr 3 w 

Mławie. Dla zadania określono klasyfikację budżetową: Dział 801 Rozdział 80195 

paragraf 4270.             

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana 

Dyrektora Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w przedmiotowej 

sprawie. Wkład własny powiatu w wys. 66 400,00 zł zostanie pokryty ze środków 

oświatowych.                                                                                      

9. Informacja w sprawie czynności odbiorowych zadania pn. „Dostawa i montaż 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu 

mławskiego”. 

Pan Dariusz Makowski – Dyrektor Wydziału  Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska                   



poinformował, że Komisja Odbiorowa składająca się z przedstawicieli: 

1) Inwestora: Powiat Mławski, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 

Mława 

2) Wykonawcy: Revolt Energy S.A. ul. Kilińskiego 115, 34-700 Rabka Zdrój 

3) Inspektora Nadzoru Autorskiego: EPD Technika Solarna Sp. zo. o. Bukowina 

Sycowska 33/2, 56-513 Międzybórz 

4) użytkownika dla obiektów: ZS Nr 1 w Mławie, ZS Nr 2 w Mławie, ZS Nr 3 w 

Mławie, ZS Nr 4 w Mławie, I LO w Mławie, SOSW w Mławie, Centrum 

Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Kowalewie, MHS w Mławie, Bursy Szkolnej w Mławie, Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne w Mławie 

w dniach 13 i 15 maja 2022 roku przeprowadziła czynności odbiorowe zadania pn. 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek 

organizacyjnych powiatu mławskiego”. W protokole Komisji Odbiorowej jak i 

protokole pokontrolnym sporządzonym przez Pana inż. Mariusza Sarneckiego – 

pełnomicnika ze strony nadzoru autorskiego w odbiorze prac branży elektrycznej 

zapisanych jest szereg uwag, z którymi Zarząd Powiatu Mławskiego się zapoznał.  

10. Rozpatrzenie wniosku Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Stanisława 

BM w Wieczfni Kościelnej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Czuwaj wiaro ... 

czyli Wieczfnia śpiewa powstańcze piosenki”. 

Zarząd Powiatu Mławskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Proboszcza Parafii 

Rzymsko – Katolickiej pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej. Jako 

współorganizator postanowił dofinansować przedsięwzięcie pn. „Czuwaj wiaro ... 

czyli Wieczfnia śpiewa powstańcze piosenki”, które odbędzie się 31.07.2022r.                       

w Wieczfni Kościelnej w kwocie 1500,00 zł. Źródłem pokrycia będą środki finansowe 

pochodzące z Działu 921 Rozdziału 92105 § 4300. Zostanie podpisana umowa                       

o współorganizacji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 

2022 r. 

Podjął uchwałę Nr 942/2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Mławskiego na 2022 r. 

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 828.224,00 

zł i dotyczy: 

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 75411 w wysokości 12.292,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki od 1 

stycznia 2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy 

celowej w rozdziale 75411 w wysokości 123.392,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”. 

Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 

rozdziale 85321 w wysokości 17.174,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność 

zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na konieczność 

podwyższenia stawek wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów. Po stronie wydatków 

następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy 



Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z 

podjętą decyzją Wojewody. 

4.Kolejnej transzy środków dotyczących zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego 

oraz  zapewnienia transportu i środków czystości obywatelom Ukrainy ze środków 

Funduszu Pomocy w wysokości 567.960,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody 

Mazowieckiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym jednostek budżetowych oraz innych jednostek, zgodnie uchwałą zarządu 

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków 

związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia oraz z zapewnieniem 

transportu i zakupu środków czystości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa.  

5.Pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w 

wysokości 107.406,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym za okres od 01.04. do 31.05.2022 r. (w dwóch transzach). Po 

stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych jednostek 

oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 1, 3 i 4 oraz Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie, w 

zakresie dwóch działów 801 i 854. 

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 828.224,00 

zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w w/w pozycji I oraz: 

1.W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 11.775,00 zł, z przeznaczeniem 

na opłaty i zakup usług pozostałych w ramach środków bieżących jednostki.  

2.W rozdziale 75020 i 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.300,00 zł, z przeznaczeniem na 

zakup usług pozostałych związanych z ogłoszeniami w prasie w ramach zadań 

bieżących własnych. 

3.W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie 

finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 68.000,00 zł, z 

przeznaczeniem na zwiększone opłaty za media. Powyższe środki zostały przesunięte 

ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego. 

4.W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 160,00 zł, z 

przeznaczeniem na świadczenia społeczne, w ramach zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej. 

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: 

- Dochody powiatu stanowią kwotę 103.810.522,27 zł 

- Wydatki powiatu stanowią kwotę 128.295.126,12 zł 

- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 24.484.603,85 zł 

- Przychody budżetu stanowią kwotę 26.875.603,85 zł 

- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 zł. 

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu 

powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie 

finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mławskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji                          

o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu 

na rok 2022. 



Podjął uchwałę Nr 943/2022 w sprawie przekazania jednostkom budżetowym 

informacji o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków w toku 

wykonywania budżetu na rok 2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów                       

i wydatków związanych z przeciwdziałaniem covid-19. 

Podjął uchwałę Nr 944/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku 

dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem covid-19. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad, poboru i trybu przyznania i korzystania ze 

służbowych kart płatniczych. 

Podjął uchwałę Nr 945/2022 w sprawie zmiany zasad, poboru i trybu przyznania i 

korzystania ze służbowych kart płatniczych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów 

i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku              

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Podjął uchwałę Nr 946/2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów 

i wydatków związanych z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku              

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i kosztów pobytu obywateli Ukrainy 

finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz zasad ich rozliczenia. 

Podjął uchwałę Nr 947/2022 w sprawie określenia zasad i kosztów pobytu obywateli 

Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz zasad ich rozliczenia. 

17. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, 

 zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. 

Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniował w/w projekty 

uchwał Rady Powiatu Mławskiego i postanowił wnieść pod obrady XXXVII Sesji. 

18. Sprawy różne. 

Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu przypomniał, że na początku 

czerwca br. przeprowadzone zostało postepowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na inwestycję pn. ,,Budowania mostu na rzece Seracz wraz z drogą 

dojazdową”. Zakres robót przewidywał budowę obiektu mostowego na rzece Seracz w 

Mławie wraz z przebudową drogi dojazdowej, którą stanowi ul. Płocka będąca drogą 

powiatową nr 2364W. Po otwarciu ofert okazało się, że złożona oferta z najniższą 

zaproponowaną kwotą znacząco przekracza zarezerwowane w budżecie środki 

finansowe. Na realizację inwestycji zaplanowano środki w kwocie 7 500 000,00 zł 

uwzględniające również dotację z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości                           

3 750 000,00 zł, natomiast najniższa oferta wynosiła 14,7 mln zł.                              

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 13.06.2022r. 

opowiedział się za zmniejszeniem zakresu inwestycji w zakresie branży drogowej, 

sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tak, aby można było ją zrealizować w 

zaplanowanej kwocie i wykorzystać przyznane środki w kwocie 3 750 000,00 zł. 

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy wynosiłby ok. 999 m  (droga powiatowa 

nr 2364W - od obiektu mostowego do drogi krajowej Nr 7).  

Ministerstwo Infrastruktury - Departament Dróg Publicznych w Warszawie odnosząc 

się do kwestii zmniejszenia zakresu rzeczowego poinformowało pismem z dnia 

20.06.202r., że nie ma możliwości formalnych ingerowania w proces inwestycyjny, 

pozostający wyłącznie w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Zatem 

wszelkie decyzje w kwestii postępowania przetargowego oraz sposobie realizacji 

robót pozostają w gestii samorządu. Zmniejszenie zakresu rzeczowego nie powinno 

wpłynąć negatywnie na osiągnięcie zakładanego efektu komunikacyjnego w postaci 



likwidacji wąskiego gardła w sieci drogowej jakim jest obecny przepust, 

uniemożliwiający poruszanie się pojazdów o dużym tonażu. Opis zakresu inwestycji 

po wprowadzonych zmianach należy przesłać do Ministerstwa.  

Zarząd Powiatu Mławskiego postanowił nie skorzystać z oferty TV Ciechanów,                

którą przedstawił Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu Powiatu w zakresie 

przygotowania, nagrywania wywiadów udzielonych przez Kierownictwo Starostwa 

Powiatowego w Mławie oraz innych materiałów o charakterze promocyjnym. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jerzy Rakowski - Przewodniczący Zarządu 

Powiatu dziękując za udział w posiedzeniu zamknął sto pięćdziesiąte drugie 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

                                                                                               Zarząd Powiatu Mławskiego:                                                                                                 

                                                            

                                                                               Jerzy Ryszard Rakowski               

                                                                               Krystyna Zając     

                                                                               Jolanta Karpińska      

                                                                               Witold Okumski  

                                                                               Jacek Szlachta  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Protokołu Nr 152/2022 

z dnia 22.06.2022 r. 

 

 Protokół  

z głosowania nad uchwałami  Zarządu Powiatu Mławskiego podjętymi  

na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 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  

23.06.2022 r.  

 

 


