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Br.0012.6.2022 

 

Protokół Nr 38/2022 

z posiedzenia Komisji  

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg  

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 20 czerwca 2022 roku 

pod przewodnictwem  

Pana Artura Kacprzaka  – Przewodniczącego Komisji. 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Otworzył trzydzieste ósme posiedzenie Komisji, powitał Członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Stwierdził, że na 7 Członków Komisji udział bierze 4 Członków, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 37/2022. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja na temat prowadzonych inwestycji na drogach powiatowych. 

6. Analiza połączeń drogowych z punktami węzłowymi drogowymi do drogi krajowej S7 

w obrębie powiatu mławskiego.  

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja na temat prowadzonych inwestycji na drogach powiatowych. 

  

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Poinformował, że pierwsza inwestycja została już odebrana. Odbiór techniczny nastąpił  

10 czerwca, obecnie kompletowane są dokumenty, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 

Następna inwestycja to przebudowa drogi Wiśniewo- Wyszyny- Wola Szydłowska. Inwestycja 

rozpoczęła się w roku ubiegłym a w tym została zrealizowana. Dzięki oszczędnościom 

powstałym po przetargach został zrealizowany dodatkowy odcinek na kwotę 1 628 000,00 zł. 

Odbiór inwestycji przewidziany jest na 23 czerwca br. Kolejna inwestycja w fazie realizacji to 

rozbudowa drogi wraz z obiektem mostowym na rzece Wkrze w m. Drzazga. Część ogrodzeń 

została zdemontowana, na całym odcinku wykonany jest kanał technologiczny, trwa ustawianie 

krawężników, montowana jest kostka. W Radzanowie ustawiany jest krawężnik kamienny.   

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zapytał o kanały technologiczne. Jest możliwość uzyskania zgody na odstępstwo od budowy.   

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Odpowiedział, że prawie 4 m-ce trzeba było czekać, żeby nie montować kanału 

technologicznego na drodze Szydłowo- Dębsk.  

  

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy inwestycja w Bielawach zamknie się w kwocie, na  jaką podpisana była umowa?  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Potwierdził, że kwota będzie taka, jak w umowie. Były tam roboty dodatkowe, ponieważ trzeba 

było przełożyć wodociąg, bo było zbyt mało naziomu.    

Dodał, że został ogłoszony przetarg na wykonanie mostu na rzece Seracz. Wniosek został 

złożony do Ministerstwa Infrastruktury z programu mostowego. Jest to odcinek 999 m.  

Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma- STRABAG. Powiat na tą inwestycję posiadał 

środki w wys. 7 500 000 zł., natomiast oferta firmy STRABAG opiewała na kwotę 

14 673 000,00 zł. Po analizach zdecydowano, że odcinek drogi do przebudowy zostanie 

skrócony. Po konsultacjach z Urzędem Miasta wytypowano odcinek do przebudowy od drogi 

krajowej nr 7 razem z mostem.     

  

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zapytał jaką długość będzie miał obecnie przebudowywany odcinek?  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Poinformował, że będzie to odcinek o długości 620 metrów, ponieważ za mostem trzeba wpiąć 

studnię.  

  

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Dodał, że dziś inwestowanie w drogi jest tematem dyskusyjnym, ryzykowanym ale z drugiej 

strony brak inwestycji to ogromny problem, regres. Wyhamowanie inwestycji samorządowych 

będzie musiało nastąpić, bo samorządy nie będą miały pieniędzy na wkład własny.   

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Zapytał czy w rozmowach z Miastem Mława nie było propozycji powiązania realizacji 

inwestycji Al. św. Wojciecha z ul. Płocką?  
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Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski 

Odpowiedział, że jeśli Miastu uda się zbudować. Aleję św. Wojciecha do trasy s7, to odciąży to 

ul. Warszawską. Ruch w sposób znakomity rozłoży się na dwie dojazdowe ulice do starej trasy 

s7.    

 

 

 

Punkt 6 

Analiza połączeń drogowych z punktami węzłowymi drogowymi do drogi krajowej S7  

w obrębie powiatu mławskiego.  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Poinformował, że dwie drogi zostały wpięte do węzłów- Mława Północ (węzeł Kuklin) oraz 

droga Żurominek- Strzałkowo- Stupsk. Na węzeł Mława Północ opracowywany jest program 

funkcjonalno- użytkowy. Na drogę Żurominek- Strzałkowo- Stupsk przygotowywana jest pełna  

dokumentacja.   

 

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji  

Zapytał kto przejmie starą trasę S7? Kto będzie później odmalowywał pasy na starej trasie s7? 

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Odpowiedział, że na chwilę obecna nie ma decyzji. Być może przejmie to Mazowiecki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich jak wynika z ustawy.  

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji  

Poinformował, że mieszkańcy zgłaszali złe oznakowanie przy węźle Kuklin.   

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Odpowiedział, że najprawdopodobniej chodzi o tymczasowe oznakowanie.  

 

 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Zapytał jakie ceny przewidywane są na powierzchniowe utrwalenie dróg?  

 

Pan Leszek Ślubowski- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie 

Odpowiedział, że są wzrosty cen ale nie drastyczne. Z przywozem jest to kwota prawie 3100 

zł. za tonę emulsji, natomiast w roku ubiegłym było to 1600 zł.  
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Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Zamknął trzydzieste ósme posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, 

Transportu i Dróg, podziękował radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji  

                                                                                                       

                                                                                                                Artur Kacprzak 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

23.06.2022 r.  


