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Powiat Mławski

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu składam na Wasze ręce publikację, która jest
podsumowaniem dotychczasowych osiągnieć Rady Powiatu Mławskiego
VI Kadencji 2018 - 2023.
Staramy się w zrównoważony sposób dzielić budżet na wszystkie
płaszczyzny życia społecznego. Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać
jak najwięcej środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych
inwestycji. Na chwilę obecną od początku trwania VI Kadencji Rady Powiatu
Mławskiego przeznaczyliśmy ponad 151 mln zł na zadania, które wpisują
się m.in. w modernizację, przebudowę i remonty dróg powiatowych,
oświatę, opiekę zdrowotną, wspieranie działań na rzecz rozwoju sportu
i szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz kapitał ludzki. Ponad to dbamy o dobrą współpracę z organizacjami
pozarządowymi, które pełnią ważną rolę w społeczności lokalnej Powiatu
Mławskiego.
Dotychczasowe efekty naszej pracy to suma wszystkich działań
Rady Powiatu Mławskiego, Zarządu Powiatu Mławskiego, Komisji
Rady oraz Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Mławskiego wraz z pracownikami. Jak również
bardzo dobra współpraca Samorządu Powiatowego z Wojewodą
Mazowieckim, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Samorządami
Gminnymi i Miastem Mława. Dużym wsparciem dla naszych spraw
powiatowych jest współpraca z Panią Poseł Anną Cicholską. Mamy
nadzieję, że nasze wspólne działanie będzie układało się tak pomyślnie, jak
dotychczas i zaowocuje jeszcze większymi korzyściami dla Mieszkańców
Powiatu Mławskiego.
Powyższe działania głównie prowadzone były w dobie pandemii
Covid 19 dlatego też nasze możliwości były ograniczone jednak udało się
zrealizować oraz rozpocząć wiele inwestycji, z których jesteśmy dumni.

Starosta Mławski
Jerzy Ryszard Rakowski
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Skład Zarządu Powiatu Mławskiego:
Jerzy Ryszard Rakowski – Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zając

Skład Rady Powiatu Mławskiego:
Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Piotr Janowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Barbara Stańczak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mławskiego
Henryk Antczak
Elżbieta Bieńkowska
Tomasz Robert Chodubski
Michał Stefan Danielewicz
Barbara Gutowska
Artur Kacprzak
Jolanta Karpińska
Marek Wiesław Linkowski

Zbigniew Markiewicz
Witold Okumski
Jerzy Ryszard Rakowski
Jan Stanisław Salwa
Jacek Szlachta
Janusz Wiśniewski
Włodzimierz Adam Wojnarowski
Krystyna Zając
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INWESTYCJE POWIATU MŁAWSKIEGO
Inwestycje drogowe
1.

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic: Tadeusza Kościuszki,
Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz
z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza
Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu
drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – Etap I

Dofinansowanie
z Samorządu Województwa
Mazowieckiego

Dofinasowanie z Miasta
Mława

Dofinansowanie
z Ministerstwa Finansów
w ramach rezerwy
subwencji budżetu państwa

Środki własne Powiatu
Mławskiego

2 262 202,71 zł

942 584,00 zł

3 269 406,00 zł

576 362,26 zł

RAZEM 7 050 554,97 zł

Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Lelewela
w ciągu drogi powiatowej nr 4640W wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela, Kościuszki
i Sienkiewicza w Mławie. Przebudowa ulicy Lelewela
objęła budowę chodników po stronie prawej i lewej
o dł. około 304 m, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o długości ok. 256 m. Przed budynkiem policji wybudowano parking na 24 stanowiska postojowe
oraz jedno dla osoby niepełnosprawnej. Inwestycja
objęła także przebudowę skrzyżowania ulic Lelewela
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i Krasińskiego, przebudowę zjazdów indywidualnych
i publicznych, przebudowę kanalizacji deszczowej na
długości ok. 304 m, przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci infrastruktury podziemnej tj. sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej. Miasto
Mława w ramach inwestycji wykonało jako zadanie
własne przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej i oświetlenia.

spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie
2. Poprawa
dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę

drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz
z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko

Jest to wieloletnia inwestycja rozpisana na lata
2019-2021, na którą Powiat Mławski uzyskał dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
w wysokości 14 820 104,00 zł.
Łączna długość przebudowy drogi wynosi 7657
m i polegać będzie w szczególności na wykonaniu robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji
jezdni i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu
podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego,

2019/2020

kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa
naturalnego. Planuje się wykonanie nawierzchni
bitumicznej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu,
wykonanie zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci
rowów otwartych, poboczy i oznakowania. Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego
o długości 2137 m oraz remont istniejącego obiektu mostowego. Planowanym terminem zakończenia realizacji inwestycji jest 31.10.2021 r.

Dofinasowanie
Fundusz Dróg
Samorządowych

Wkład własny
Powiatu

Dofinansowanie
Gminy Strzegowo

Dofinansowanie
Gminy Wiśniewo

7 415 130,00 zł

942 796,76 zł

558 466,00 zł

352 327,00 zł

RAZEM 9 268 719,76 zł

2021
planowane środki

Dofinasowanie
Fundusz Dróg
Samorządowych

Wkład własny
Powiatu

Dofinansowanie
Gminy Strzegowo

Dofinansowanie
Gminy Wiśniewo

7 404 974,00 zł

925 796,06 zł

567 570,00 zł

358 071,00 zł

RAZEM 9 256 411,06 zł

Koszt inwestycji wynosi 18 525 130,82 zł
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drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach
3. Rozbudowa
Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II
Rok 2020
Fundusz Dróg Samorządowych

2 118 200,00 zł

Powiat Mławski

453 900,00 zł

Gmina Strzegowo

226 950,00 zł

Gmina Wiśniewo

226 950,00 zł

Razem Gminy

453 900,00 zł
RAZEM 3 026 000,00 zł

Planowane wydatki w 2021 roku
Rok 2021
Fundusz Dróg Samorządowych

4 097 139,62 zł

Powiat Mławski

877 958,98 zł

Gmina Strzegowo

539 478,00 zł

Gmina Wiśniewo

338 480,00 zł

Razem Gminy

877 958,00 zł
RAZEM 5 853 056,60 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 2021. Realizacja zadania jest kontynuacją zadania pn.
„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową
TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę
drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W
o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu
na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” na które uzyskało dofinansowanie w poprzednim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
Zadanie będzie realizowane w ramach rozbudowy 3 odcinków: 1 odcinek od km 2+140,00 do km
3+430,10, 2 odcinek od km 4+610,10 do km 5+500,00,
3 odcinek od km 7+700,00 do km 8+558,80. Łączna
długość odcinków rozbudowanej drogi wyniesie
3038,80 m. Zadanie w szczególności obejmuje wykonanie robót ziemnych przy poszerzeniu konstrukcji
jezdni i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu
podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego,
kruszywa stabilizowanego cementem i kruszywa naturalnego, wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów
na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i kanalizacji deszczowej, poboczy, chodników i oznakowania.
Droga od Bogurzyna w stronę Mdzewa

5

Dąbrowa

Kowalewo

Kowalewko
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4.

Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą
dojazdową

2019/2020

Dofinansowanie z
Ministerstwa Finansów w
ramach rezerwy subwencji
ogólnej budżetu państwa

Dofinansowanie Gminy
Dzierzgowo

Środki własne Powiatu
Mławskiego

2 747 500,00 zł

400 000,00 zł

2 852 452,39 zł

RAZEM 5 999 952,39 zł

W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości ponad 900 m, który ma początek przed skrzyżowaniem z ulica Targową, przed początkiem obszaru
zabudowanego miejscowości Dzierzgowo, a kończy
się przed skrzyżowaniem z ulicą Zawodzie. Wspomniany odcinek jezdni został poszerzony z szerokości 5,00 m do 7,00 m. Na całej długości wykonane zostały chodniki po obu stronach, kanalizacja deszczowa i odwonienie. Poza tym powstały parkingi przy
kościele, Urzędzie Gminy Dzierzgowo i straży. Wykonane zostało, nasadzenia drzew i urządzenie zieleni.
Zakres robót wykonywanych przy rozbudowie mostu obejmował rozebranie istniejących konstrukcji,

wykonanie fundamentów pod przepustami, montaż
przepustu z rur spiralnie karbowanych, wykonanie
zasypki przepustów, umocnienie dna i skarp rowów na wlotach/wylotach przepustów oraz skarp
nasypu drogowego. Most zabezpieczony też został
barieroporęczami o wysokości 1,10 m zabezpieczającymi ruch pieszy i kołowy. W wyniku powstałych
oszczędności rozszerzono zakres zadania na odcinku od km 10+ 780,00 do km 11+ 303,00. W ramach
inwestycji wykonano odcinek drogi o nawierzchni
bitumicznej o długości 523 m, 9 sztuk zjazdów indywidualnych i publicznych oraz pobocza i rowy odwadniające.

5. Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo
2019/2020

Dofinsowanie Gminy
Wiśniewo

Dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych

Wkład własny Powiatu
Mławskiego

247 606,00 zł

1 980 849,00 zł

247 606,89 zł

RAZEM 2 476 061,89 zł
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W ramach realizowanej inwestycji wykonano nową
nawierzchnię jezdni o szerokości 5,50 m i długości
3521 m, obustronne pobocza na odcinku o długości

6.

2791 m wraz z odwodnieniem poprzez odnowienie rowów drogowych oraz uzupełniono oznakowanie. Wykonawcą zadania była firma STRABAG.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku
6+147,00 do km 6+718,00 w m. Strzegowo

Dofinansowanie Fundusz Dróg
Samorządowych

Dofinansowanie Gminy Strzegowo

Wkład własny Powiatu Mławskiego

1 007 593,79 zł

410 234,00 zł

21 591,91 zł

RAZEM 1 439 419,70 zł

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię
na długości 553 m, chodnik obustronny usytuowany
przy jezdni o szerokości 2 m i długości: strona prawa
556 m, strona lewa 538 m oraz obustronne pobocza

na odcinku 15 m. Ponad to ustawiono nowe oznakowanie pionowe i poziome z doświetleniem ledowym
trzech przejść dla pieszych.
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7.

Przebudowa dróg powiatowych nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km
6+860,00 i nr 2310 W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk
Dofinansowanie Gminy Wieczfnia Kościelna

Wkład własny Powiatu Mławskiego

150 000,00 zł

215 530,87 zł
RAZEM 365 530,87 zł

Przebudowa polegała na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na drogach powiatowych nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km
6+860,00 i nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do
km 3+563,00 o łącznej długości 986 m. Ponad to zostało wykonane poszerzenie istniejącej nawierzchni

8.

drogi powiatowej nr 2310W do szerokości 6,00 m.
Poza tym wykonano regulacje wysokościowe istniejącego chodnika z betonowej kostki brukowej (demontaż starej kostki oraz jej ponowne ułożenie, a także
demontaż uszkodzonej kostki i wybudowanie nowej).
Odwodniono 2 wpusty uliczne i podłączono je do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice na
odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo

Dofinansowanie firmy
CEDROB

Dofinansowanie Gminy
Strzegowo

Dofinansowanie Gminy
Radzanów

Wkład własny Powiatu
Mławskiego

200 000,00 zł

100 000,00 zł

120 000,00 zł

335 236,48 zł

RAZEM 755 236,48 zł

Realizację inwestycji zakończono w maju 2021 roku.
Modernizacja drogi polegała na utwardzeniu poboczy gruntowych po stronie prawej na odcinkach od
km 3+714,00 do km 5+924,00 i od km 6+325,00 do
9

km 9+057,00 o łącznej długości 4,942 km poprzez
ułożenie warstwy z betonu asfaltowego AC 16W i grubości po zagęszczeniu 6 cm oraz ułożeniu warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości po

zagęszczeniu 4 cm na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2339W i 2341W w miejscowości Bońkowo
Kościelne. Poza tym wykonany został chodnik dla
pieszych oraz dojazdy do posesji w miejscowości
Bońkowo Kościelne po stronie lewej drogi powiatowej nr 2341W na odcinku od istniejącego przystanku komunikacji publicznej do zjazdu na działkę
o nr ew. 237 wraz z utwardzeniem istniejącego pobocza destruktem asfaltowym.

Plan zagospodarowania terenu

9.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki - Szumsk na odcinku od km
2+045,00 do km 2+995,00

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego

Środki własne Powiatu Mławskiego

69 118,00 zł

69 119,30 zł
RAZEM 138 237,30 zł

Powyższa inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych Powiatu Mławskiego. Podczas prac wykonane zostało korytowanie
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowanie
i zagęszczanie podłoża. Wykonano nową nawierzch-

nię żwirowa na odcinku o długości 950 m i szerokości
5,5 m. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom
z terenu gminy Szydłowo, a w szczególności ze wsi
Dębsk, Wola Dębska i Budy Garlińskie swobodniejszy
dojazd do gruntów rolnych i swoich gospodarstw.
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10.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki - Szumsk na odcinku od
km 2+995,00 do km 3+660,00

Wkład Zarządu województwa Mazowieckiego

Wkład własny Powiatu Mławskiego

100 000,00 zł

100 000,00 zł
RAZEM 200 000,00zł

Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi Dębsk
- Kitki - Szumsk i obejmuje kolejny jej odcinek o długości 665 metrów i szerokości 5,5 m. W ramach prac

11.

wykonane zostanie korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie
podłoża.

Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od
km 4+269,00 do km 6+072,20

Zadanie w całości jest finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość zadania 1 970 896,37 zł

Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu robót
rozbiórkowych, robót ziemnych, przebudowy istniejącego przepustu pod drogą, wykonaniu konstruk-

12.

cji poszerzenia jezdni i wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu poboczy. Termin realizacji
wrzesień 2021 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne

Dofinansowanie ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego w
ramach Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla zrównoważonego
rozwoju Województwa
Mazowieckiego

Dofinansowanie Gminy Stupsk

Wkład własny Powiatu Mławskiego

4 000 000,00 zł

1 650 000,00 zł

1 650 000,00 zł

Szacowana wartość 7 300 000,00 zł

Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych,
wykonaniu konstrukcji jezdni, wykonaniu zjazdów,
nawierzchni chodników, parkingu, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz usunięcie kolizji w branży
elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę istniejących
i wykonanie nowych elementów zagospodarowania
pasa drogowego takich jak: nawierzchnia o warstwie
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ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m,
nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej szarej (o szerokości 2,00 m po stronie prawej
od km 3+638,00 do km 4+152,00 i po stronie lewej
od km 3+638,00 do km 4+152,00), nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej kolorowej, pasy
zieleni (trawniki), pobocza z kruszywa łamanego,
kanalizacji deszczowej, oświetlenia, usunięcie kolizji
z istniejąca infrastrukturą.

13.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie
Dofinansowanie Miasta Mława

Wkład własny Powiatu Mławskiego

275 000,00 zł

400 000,00 zł
RAZEM 675 000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2313W (ul. Nowowiejska)

14.

oraz budowa chodnika od ronda Solidarności do drogi
krajowej nr 7 po stronie prawej na długości ok. 500 m.

Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece
Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów

Dofinansowanie z rezerwy subwencji
ogólnej

Dofinansowanie Gminy Szreńsk

Wkład własny Powiatu

2 666 193,00 zł

800 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Szacunkowy koszt 5 466 193,00 zł

Budowa obiektu mostowego będzie polegała na rozebraniu mostu istniejącego i wzniesieniu nowego mostu jednoprzęsłowego z żelbetowymi przyczółkami
i lekkim ustrojem niosącym ze stalowych dźwigarów
zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Na obiekcie zostanie wykonana jezdnia o szerokości 7,00 m,
pobocze po stronie północnej o szerokości 1 m oraz
chodnik dla pieszych po stronie południowej o szerokości 2 m. Na krawędzi chodnika, nad wodą znajdzie
się balustrada. Na opasce bezpieczeństwa zostanie
wykonana bariera ochronna. Odcinek drogi dojazdo-

15.

wej objętej opracowaniem znajduje się w ciągu drogi
powiatowej nr 2337W i przebiega przez miejscowości Pączkowo i Bielawy. W ramach nowych rozwiązań
projektowych przewiduje się rozbudowę drogi powiatowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów o łącznej długości ok. 999 m poprzez dostosowanie jej parametrów
do parametrów drogi klasy Z, przebudowę i regulację
istniejących rowów przydrożnych, budowę chodnika,
budowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz
przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami przecinającymi drogę powiatową.

Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2359W
Radzanów - Drzazga
wraz z mostem
o JNI01005659 na
rzece Wkra

Szacunkowy koszt zadania na lata
2021 – 2022 wynosi 14 358 640,62 zł
w tym przyznane dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg 9 946 048,43 zł, udział własny
Powiatu 4 412 592,19 zł w tym pomoc
finansowa Gminy Radzanów.
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16. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W (ul. Szreńska) w Mławie
Dofinansowanie Miasta Mława

Wkład własny Powiatu Mławskiego

95 575,00 zł

95 575,82 zł
RAZEM 191 150,82 zł

Zadanie objęło rozbiórkę istniejącego krawężnika betonowego, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu
o śr. grubości 20 cm, karczowanie wraz z wywozem
drzewa, wykonanie wykopów pod poszerzenie jezdni
oraz na zjazdach, wykonanie nasypów pod projektowany chodnik, profilowanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne poszerzenia, chodnika i zjazdów, ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej
z oporem, wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni poszerzenia, chodników
i zjazdów, regulację wysokościową elementów urządzeń podziemnych. W ramach zadania wybudowano
340 m chodnika, którego początek zlokalizowany jest
w rejonie skrzyżowania z ulicą Podmiejską. Szerokość
chodnika wynosi 2,00 m. Jezdnia na tym odcinku została poszerzona i wynosi 6,50 m. Na odcinku 190 m
ustawiono barierę wygrodzeniową. W miejscach
ustalonych zostało wykonanych 6 sztuk ścieków podchodnikowych.

17.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie
– Etap II
Dofinansowanie Miasta Mława

Wkład własny Powiatu Mławskiego

264 886,00 zł

264 887,96 zł
RAZEM 529 773,96 zł

Roboty polegały na wykonaniu ok. 750 mb chodnika
o szerokości 2,0 m przy krawędzi ul. Szreńskiej będącej w ciągu drogi powiatowej nr 4640W oraz 1,5 m
przy ogrodzeniu terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych. Ponadto w ramach inwestycji wykonano
poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej
do 6,5 m, usunięcie kolidujących z chodnikiem 11 szt.
drzew, za chodnikiem został wyprofilowany i oczyszczony rów o długości ok. 310 m. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zamontowane zostały chroniące przed upadkiem bariery wygrodzeniowe U-11a.
W rejonie skrzyżowania z drogą gminną wykonane
zostało przejście dla pieszych.
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18.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W Dębsk – Kitki - Szumsk poprzez
budowę chodnika w miejscowości Szumsk
Dofinansowanie Gminy Dzierzgowo

Wkład własny Powiatu

400 000,00 zł

400 000,00 zł
RAZEM 800 000,00 zł

Realizacja zadania będzie polegała na odnowieniu nawierzchni drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki –
Szumsk wraz z budową obustronnych chodników w m.

Szumsk. Ponadto planuje się wykonanie kanalizacji
deszczowej.

19. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2380W - ul. Szpitalna w Mławie
Dofinansowanie Miasta Mława

Wkład własny Powiatu Mławskiego

87 533,00 zł

87 533,49 zł
RAZEM 175 066,49 zł

W ramach inwestycji wykonano na
odcinku od skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. A. Dobrskiej i ul. PCK
do skrzyżowania ul. Szpitalną
z ul. Storczykową i ul. Wojska Polskiego chodnik o łącznej długości
420 m. Ponad to wybudowano
nowe wjazdy na posesje, dojścia
do furtek na całej długości pasa
drogowego, a także miejsca postojowe przy obiektach handlowo
– usługowych i perony przystanków autobusowej komunikacji
zbiorczej.
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INWESTYCJE 2021
Powiat Mławski przygotowuje się
do realizacji nowych inwestycji drogowych
Dokumentacje wykonane:

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne –
dokumentacja projektowa
Pomoc finansowa Gminy Stupsk

Wkład własny Powiatu Mławskiego

46 863,00 zł

39 483,00 zł
RAZEM 86 346,00 zł

Dnia 23.02.2018 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński na opracowanie doku-

2.

mentacji technicznej na kwotę 86 346,00 zł. Termin
wykonania dokumentacji określono w umowie na
dzień 31.07.2019 r.

Wykonanie dokumentacji przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamce
w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową, geodezyjny podział działek
Pomoc finansowy Gminy Dzierzgowo

Wkład własny Powiatu Mławskiego

35 000,00 zł

53 744,50 zł
RAZEM 88 744,50 zł

Dnia 04.03.2019 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 77 244,00 zł. Termin
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wykonania dokumentacji określono w umowie na
dzień 30.11.2019 r. Podziału działek dokonała firma
Geomet 30.12.2019 r.

3.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów Drzazga wraz z mostem o
JNI01005659 na rzece Wkra – wykonanie dokumentacji technicznej, podział
geodezyjny działek
Pomoc finansowy Gminy Radzanów

Wkład własny Powiatu Mławskiego

85 000,00 zł

136 863,22 zł
RAZEM 221 863,22 zł

Dnia 22.10.2019 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Firma Biuro
Projektowo – Konsultingowe Mosty Płońsk na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 172 200,00

zł. Odbioru dokumentacji projektowej dokonano
04.11.2020 r. Pozostała kwota to podział geodezyjny
działek, który dokonała firma Geomet.

drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie – wykonanie doku4. Przebudowa
mentacji technicznej – podział geodezyjny działek
Miasta Mława

Wkład własny Powiatu Mławskiego

95 940,00 zł

6 888,00 zł
RAZEM 102 828,00 zł

Dnia 16.09.2019 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 95 940,00 zł. Odbioru

5.

dokumentacji projektowej dokonano 04.09.2020 r.
Firma Geomet dokonała podziału działek za kwotę
6 888,00 zł.

Rozbiórka istniejącego mostu o JNI01005647 i budowa nowego mostu na rzece
Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk - Radzanów – opracowanie dokumentacji projektowej
Pomoc finansowa Gminy Szreńsk

Wkład własny Powiatu Mławskiego

99 630,00 zł

99 630,00 zł
RAZEM 199 260,00 ZŁ

Dnia 14.08.2020 r. PZD Mława w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Diagnostyka i naprawy konstrukcji Tomasz Korliak na

opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę
199 260,00 zł. Odbioru dokumentacji projektowej dokonano 22.03.2020 r.
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Dokumentacje w trakcie realizacji:

6.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy
– wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek
Pomoc finansowa Gminy Strzegowo

Wkład własny Powiatu Mławskiego

113 750,00 zł

311 780,00 zł
RAZEM 425 530,00 zł

Dnia 16.09.2019 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 227 500,00 zł. Dnia

7.08.2020 r. podpisano umowę z Panem Dymkowskim na wykonanie dokumentacji podziału działek na
kwotę 198 030,00 zł. Odbiór dokumentacji projektowej planowany jest na dzień 31.10.2021 r.

drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo - opracowanie
7. Rozbudowa
dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek
Pomoc finansowa Gminy Szydłowo

Wkład własny Powiatu Mławskiego

63 172,00 zł

100 000,00 zł
RAZEM 163 172,00 zł

Dnia 29.01.2021 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą F.P.U. Piotr
Pakieła na opracowanie dokumentacji technicznej na

8.

kwotę 126 345,60 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 30.06.2021 r.Pozostała kwota to geodezyjny podział działek.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo
– Rzęgnowo – Grójec - Klewki- opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny
podział działek
Pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo

Wkład własny Powiatu Mławskiego

89 790,00 zł

175 000,00 zł
RAZEM 264 790,00 zł

Dnia 29.01.2021 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą F.P.U. Piotr
Pakieła na opracowanie dokumentacji technicznej na

17

kwotę 179 580,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 30.06.2021 r. Pozostała kwota to podział geodezyjny działek.

9.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – opracowanie
dokumentacji technicznej
Pomoc finansowa Gminy Stupsk

Wkład własny Powiatu Mławskiego

122 385,00 zł

122 385,00
RAZEM 244 770,00 zł

Dnia 29.01.2021 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński na opracowanie dokumen-

10.

tacji technicznej na kwotę 244 770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień
30.06.2022 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie
dokumentacji technicznej.

Pomoc finansowa Gminy Radzanów

Pomoc finansowa Gminy Strzegowo

Pomoc finansowa Gminy Strzegowo

61 192,50 zł

61 192,50 zł

122 385,00 zł

RAZEM 244 770,00 zł

Dnia 29.01.2021 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński na opracowanie dokumen-

11.

tacji technicznej na kwotę 244 770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień
30.06.2022 r.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 Kuklin - Nowa Wieś Chmielewo Wielkie – Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej
Pomoc finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna

Wkład własny Powiatu Mławskiego

60 270,00 zł

60 270,00 zł
RAZEM 120 540,00 ZŁ

Dnia 20.01.2021 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 120 540,00 zł. Termin wy-

12.

konania dokumentacji określono w umowie na dzień
31.05.2022 rok.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa –
Grzebsk – Nowe Brzozowo opracowanie dokumentacji technicznej

Pomoc finansowa Gminy Wiecznia
Kościelna

Pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo

Wkład własny Powiatu Mławskiego

47 724,00 zł

71 586,00 zł

119 310,00 zł

RAZEM 238 620,00 zł

Dnia 09.02.2021 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Biuro Projektów Drogowo-Mostowych Tomasz Kowieszko na

opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę
238 620,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 31.05.2022 r.
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13.

Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja
techniczna
Dofinansowanie Miasta Mława

Wkład własny Powiatu Mławskiego pochodzący
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

100 000,00 zł

100 000,00 zł
RAZEM 200 000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa mostu
na rzece Seracz wraz z przebudową drogi dojazdowej

14.

(ul. Płocka ) od ronda ks. Jerzego Popiełuszki do drogi
krajowej nr 7.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi
powiatowej nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę
mostu o JNI01005639 w m. Doziny – opracowanie dokumentacji projektowej,
wykup działek
Dofinansowanie Gminy Szreńsk

Wkład własny Powiatu

79 335,00 zł

120 665,00 zł
RAZEM 200 000,00 zł

Dnia 28.10.2020 r. PZD Mława w imieniu Powiatu
Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński na opracowanie doku-

W ramach współpracy Samorządu Powiatu Mławskiego z Samorządami Gminnymi Powiat Mławski podpisał w roku 2021 dwie umowy w ramach pomocy
rzeczowej na wykonanie dokumentacji technicznych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych:
1. Szreńsk – przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 2337W Szreńsk – Ratowo – Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 – ulica Feliksa
Szreńskiego w Szreńsku. Wartość dokumentacji to
72 940,00 zł. Termin wykonania 30.06.2021 r.
2. Stupsk – przebudowa drogi powiatowej nr 2322W
poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej
w miejscowości Konopki. Wartość dokumentacji
to 12 000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji
02.11.2021 r.
Powyższe zadania są w całości finansowane ze środków budżetów Gmin Szreńsk i Stupsk.
Po za tym Gmina Wiśniewo w 2020 roku wybudowała
na własny koszt w ciągu drogi powiatowej nr 4640W
Mława – Szreńsk - Bieżuń w m. Modła chodnik o wartości ok. 219 000,00 zł.
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mentacji technicznej na kwotę 158 670,00 zł. Termin
wykonania dokumentacji określono w umowie na
dzień 30.06.2021 r.

INNE INWESTYCJE
W LATACH 2019 – 2020
Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne
Budujemy Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie dla osób
niepełnosprawnych. Środki na ten cel zostały pozyskane przez Powiat Mławski
w wysokości 2 580 540,21 zł. Całość zostanie sfinansowana z Funduszu Solidarnościowego
w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie przeznaczone będzie dla 22 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, w tym dla 20 osób w ramach
pobytu dziennego z wyżywieniem oraz dla 2 osób na
pobyt całodobowy z wyżywieniem. Pobyt w Centrum
umożliwi osobom niepełnosprawnym niezależne,
samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawi
jakość życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów
oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
Zapewniona będzie też w tym ośrodku „opieka wytchnieniowa”, która realizowana będzie poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa
oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji. Opiekunowie uczestników Centrum zostaną
odciążeni od faktycznie sprawowanej opieki, a tym

samym będą mieli możliwość kontynuacji pracy zawodowej lub realizacji innych codziennych czynności.
Prowadzone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie
usługi nie mogą być świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarkę, asystenta osoby
niepełnosprawnej, rehabilitanta.
Na ten cel został przeznaczony budynek magazynowy przy ulicy Słowackiego w Mławie, gdzie zostanie
dokonana jego rozbudowa i nadbudowa. Docelowo będzie to obiekt dwu-kondygnacyjny o łącznej
powierzchni całkowitej 498,78 m2. Posiadał będzie
dwa wejścia główne, w tym wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą została firma BUD POL, a łączny koszt zadania wraz
z aktualizacją dokumentacji, inspektorem nadzoru,
obsługą geodezyjną i obsługą programową wynosi
2 580 540,21 zł.
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Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek
organizacyjnych Powiatu Mławskiego
W grudniu 2020 roku Powiat Mławski uzyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie
3 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dnia 22.02.2021 r.
wyłoniono wykonawcę dokumentacji Firma EPD z Bukowiny Sycowskiej za kwotę
67 650,00 zł.
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Budowa instalacji obejmuje budynki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3,
Zespołu Szkół Nr 4, Centrum Administracyjnego do
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Bursy Szkolnej, Mławskiej Hali Sportowej. Łącznie liczba zainstalowanych modułów fotowoltaicznych wyniesie 1726. Planowane jest zamontowanie
w 2 obiektach pomp ciepła. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku, a jej zakończenie
planuje się z na grudzień 2021 r.

Foto źródło: www.dombezkosztow.com

Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej
w Powiecie Mławskim
Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020

Wkład własny Powiatu Mławskiego

47 976,00 zł

11 994,00 zł
RAZEM 59 970,00 zł

Przedmiotem zadania był zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej bez stałego
źródła zasilania. Stacja zlokalizowana jest w miejscowości Bońkowo Kościelne – gmina Radzanów.
Głównym celem realizacji montażu stacji meteorologicznej na terenie powiatu mławskiego jest pomoc
rolnikom w dokumentowaniu wpływu braku wody
na drastyczny spadek plonów oraz pomoc w uzyskaniu bardziej wiarygodnych danych o suszy rolniczej,
co umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskać odszkodowanie. Ponad to służy również do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi i pozwoli
zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego
regionu. Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w Puławach.
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Doposażenie Szpitala w Mławie
Nazwa zadania

Koszt całkowity

Dofinansowanie

2019
zakup ambulansu sanitarnego

449 981,25 zł

400 000,00 zł Ministerstwo Zdrowia
49 981,25 zł – Urząd Miasta Mława

wymiana lampy do tomografu komputerowego

86 908,00 zł

środki własne Powiatu Mławskiego

zakup szafy zabezpieczającej przed wtórną
kontaminacją do przechowywania endoskopów w Pracowni Endoskopii

82 080,00 zł

środki własne Powiatu Mławskiego

Modernizacja pracowni RTG

134 506,02 zł

Środki Urzędu Miasta

RAZEM 75 345,27 zł
2020
Zakup nowego sprzętu w tym: cieplarka do
prowadzenia hodowli bakterii, aparat do
mierzenia bilirubiny dla dzieci, zakup i montaż
lampy na bloku porodowym, aparat USG z
trzema głowicami, głowicę liniowej UST- 5413
do aparatu USG Aloka, 2 aparatów elektrochirurgicznych, elektrochirurgiczny stół operacyjny DIAMOND 60BLK, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania doatcji
unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym
zawierającej m.in. dokumentację techniczną
(audyt energetyczny i program funkcjonalno –
użytkowy)

599 449,98 zł

599 449,98 zł sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Fundusz przeciwdziałania COVID 19

Zakup wirówki do krwi, inkubatora, średniego
i małego urządzenia do oczyszczania powietrza i komory laminarnej

153 104,58 zł

Środki własne Powiatu Mławskiego
SP ZOZ Mława – 104,00 zł

Zwalczanie wirusa Covid 19

19 757,99 zł

Budżet Państwa
SP ZOZ Mława 246,99 zł

Zakup dwóch respiratorów

129 988,80 zł

Budżet Państwa

RAZEM 902 301,35 zł

Lampy operacyjne

Aparat USG
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Karetka

Łóżko operacyjne

Respirator

Wzbogaciliśmy park maszynowy PZD
W latach 2019- 2020 Powiat Mławski
zakupił na użytek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie sprzęt o wartości
około 1 600 000,00 zł. Są to m.in.: ciągnik z zestawem koszącym, ścinarka
poboczy, pług odśnieżny, zamiatarki,
piaskarka ciągnikowa, samochód osobowy, ładowarka, remonter drogowy
typu „Patcher”, samochód ciężarowy.
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Powiatowa Państwowa Straż Pożarna
2019
Zakup serwera

17 684,00 zł

Środki rezerwy Budżetu Państwa

Modernizacja placu manewrowego

46 666,00 zł

Środki własne Powiatu Mławskiego

RAZEM 64 350,00 zł
2020
Zakup kompletu pralnico – wirówki z szafą do
suszenia ubrań

25 000,00 zł

Środki własne Powiatu Mławskiego

Dofinansowanie zakupu skokochronów

5 000,00 zł

Środki własne Powiatu Mławskiego

RAZEM 30 000,00 zł
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Komenda Powiatowa Policji w Mławie
2019
Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej

38 032,26 zł

Środki własne Powiatu Mławskiego

Remont Dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mlawie (strona północna)
Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego
służbowego w wersji oznakowanej

Wkład własny Powiatu Mławskiego

25 000,00 zł

16 811,01 zł
RAZEM 41 811,01 zł

Zakup samochodu osobowego przez Centrum administracyjne
do obsługi palcówek opiekuńczo-wychowawczych

Koszt 59 950,00 zł
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Inwestycje w kapitał ludzki
Edukacja
W latach 2019-2020 realizowaliśmy inwestycje w zakresie obejmującym placówki oświatowe podlegające Starostwu Powiatowemu w Mławie. Wśród nich

znalazły się te dotyczące remontów i modernizacji
naszych jednostek oświatowych.

Remonty przeprowadzone w szkole/placówce w latach 2019-2020
Lp.

1.

2.

3.

4.

Szkoła/placówka

I Liceum Ogólnokształcące
im. St. Wyspiańskiego

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 2

Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego

Remont finansowany/współfinansowany
z budżetu powiatu

Poniesiony koszt

2020 rok
- Naprawa dachu starej części szkoły, zakończenie
inwestycji w 2021 r.

137 000,00 zł

2019 rok
- Remonty kanalizacji, łazienki i pracowni elektrycznej
w warsztatach szkolnych.

124 474,00 zł

2020 rok
- Remont dachu na łączniku
- Zakup pracowni komputerowej – 20 zestawów komputerowych
- Nowa instalacja internetowa oraz lokalna sieć bezprzewodowa Wi-Fi
2020 rok
- Remont dachu na budynku starej sali gimnastycznej
- Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem głównym
szkoły;
- Remont dwóch łazienek

2020 rok
- Naprawa dachu budynku szkolnego – obróbka blacharska i wymiana rynien
- Remont dwóch łazienek dla uczniów

Jadalnia dla uczniów SOSW im. Janusza Korczaka
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84 274,02 zł
30 000,00 zł
17 000,00 zł

34 000,00 zł
20 000,00 zł
81 813,00 zł

55 965,00 zł
160 600,00 zł

Lp.

Szkoła/placówka

Remont finansowany/współfinansowany
z budżetu powiatu
2020 rok
- Wymiana kanalizacji
- Remont pieca centralnego ogrzewania

5.

6.

7.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Szkoła otrzymała pracownię komputerową ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną
także szkolenia dla nauczycieli i uczniów
przewidywana wartość pakietu dla szkoły
(80% UE; 5% budżet państwa, 15% samorząd woj. mazowieckiego)

Poniesiony koszt

25 000,00 zł
20 000,00 zł
129 358,00 zł

2019 rok
- Dostosowanie 2 toalet w SOSW w Mławie do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo (z budżetu powiatu)
Współfinansowano z PEFRON – parter

34 277,00 zł
18 723,00 zł

Razem

53 000,00 zł

- Położenie paneli podłogowych w internacie
- Adaptacja na potrzeby jadalni dla uczniów części
korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego w SOSW
w Mławie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu
dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego

15 000,00 zł
16 190,20 zł
24 761,00 zł

Razem

40 951,20 zł

2020 rok
- Dostosowanie 2 toalet w SOSW w Mławie do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo z budżetu powiatu
współfinansowano z PEFRON – III kondygnacja

45 648,00 zł
25 552,00 zł

Razem

71 200,00 zł

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt przy SOSW w Mławie dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu z budżetu powiatu

15 768,00 zł
15 769,20 zł

Razem

31 537,20 zł

- Remont dachu
- Remont kotłowni

217 502,61zł
152 470,09 zł

2019 rok
- Remont parteru budynku przy ul. Wyspiańskiego 9

97 367,14 zł

Otwarta Strefa Aktywności przy SOSW w Mławie
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Pracownie komputerowe
Lp.

1.

Remont finansowany/współfinansowany
z budżetu powiatu

Szkoła/placówka

I Liceum Ogólnokształcące im. St.
Wyspiańskiego

2019 rok
- Modernizacja pracowni informatycznej z Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
dofinansowanie
z budżetu powiatu

Poniesiony
koszt
46 500,00 zł
25 520,00 zł

Razem

72 020,00 zł

2.

Zespół Szkół nr 1

Zakup pracowni komputerowej

62 456,55 zł

3.

Zespół Szkół nr 2

Zakup pracowni komputerowej

35 952,15 zł

4.

Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego

Zakup pracowni komputerowej

41 383,09 zł

5.

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

Zakup pracowni komputerowej

34 245,96 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie
Zespół Szkół Nr 1
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Zespół Szkół Nr 2

Zespół Szkół Nr 3

Zespół Szkół Nr 4
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EDUKACJA
Projekty lata 2019-2021
Nazwa instytucji
udzielającej
dofinansowania

Całkowita
wartość

Dofinansowanie

Wkład własny

Wojewoda
Mazowiecki

68 100,00 zł

54 480,00 zł

13 620,00 zł

2017-2019

Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania
Programów
Unijnych

4 906 153,00 zł
(w tym w części dla
Powiatu Mławskiego
218 380,00 zł)

4 415 537,00 zł
w tym:
EFS 3 924 922,40 zł
i BP 490 614,60 zł

20 150,00 zł
(niepieniężny
w postaci wynajmu
sal)

2019-2020

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji –
Narodowa Agencja
Programu
Erasmus +

384 000,00 zł

384 000,00 zł

0 zł

2020-2021

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
–Narodowa Agencja
Programu
Erasmus +

302 977,09 zł

302 977,09 zł

0 zł

2020-2021

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
–Narodowa Agencja
Programu
Erasmus +

109 206,00 Euro
(przy kursie 4,50 zł)
491 427,00 zł

109 206,00 Euro

0 zł

2019-2021

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
–Narodowa Agencja
Programu
Erasmus +

226 181,13 zł

226 181,13 zł

0 zł

„Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy
– edycja II”

2020-2021

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
–Narodowa Agencja
Programu
Erasmus +

380 566,13 zł

380 566,13 zł

0 zł

„Wsparcie dzieci
umieszczonych w
pieczy zastępczej
w okresie epidemii
COVID -19”

2020

Wojewoda Mazowiecki

375 850,00 zł

316 766,38 zł – PO
WER
59 083,62 – BP

0 zł

„Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w
systemie kształcenia
zdalnego”

2020

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa

99 987,93 zł

99 987,93 zł

0 zł

Nazwa programu
„Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa”

„Zawodowcy na
start”

„Wykwalifikowany
europejski
specjalista z Mławy”

„Zagraniczne staże
szansą na wsparcie
kluczowych
zawodów”

„Praktyki zawodowe
szansą na lepszy
start”

„Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy”

Lata realizacji

2019
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Nazwa programu

„Rządowy program
rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
– „Aktywna tablica”
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego”
Program kompleksowego wsparcia
dla rodzin
„Za życiem”

„Zintegrowany
rozwój szkolnictwa
zawodowego”

Lata realizacji

2020

2020-2021

2017-2021

2018-2023

Nazwa instytucji
udzielającej
dofinansowania

Całkowita
wartość

Dofinansowanie

Wkład własny

Wojewoda
Mazowiecki

17 500,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

34 999 800,00 zł
(w części dla
Powiatu Mławskiego
128 358,00 zł)

29 749 830,00 zł
(w tym UE
27 999 840,00,
1 749 990,00 zł BP)

Brak wkładu
własnego ze strony
Powiatu Mławskiego

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

556 600,00 zł
(z czego w 2019 –
109 800,00 zł,
a w 2020 –
148 738,01 zł)

556 600,00 zł

0 zł

Województwo
Mazowieckie

Całkowita
wartość projektu:
119 999,576,40
(w części
dla Powiatu
Mławskiego
4 732 266,25 zł)

Województwo
Mazowieckie

31

Całkowita wartość
dofinansowania
107 999 351,40 zł
(UE 95 999 661,12 zł,
BP 11 999 690,28
zł) z czego: 4 609
381,25 zł dla Powiatu Mławskiego

122 885,00 zł
(niepieniężny wkład
Powiatu Mławskiego
w postaci wynajmu
sal)

Pozyskujemy środki do walki z bezrobociem
Na sercu leży nam los naszych mieszkańców. Myślimy nie tylko o tych, którym się powodzi i radzą sobie
na rynku pracy, ale i o tych, którzy mają problemy by
zdobyć zatrudnienie. W związku z powyższym prowadzimy wiele działań by zmienić ich sytuację.

Wśród tych działań jest pozyskiwanie środków na
wspomniany cel. Korzystamy z programów, które pozwalają nam je zdobyć by skutecznie walczyć
z bezrobociem. A oto nasze działania i programy,
z których skorzystaliśmy w latach 2019/2020/2021:

Współfinansowanie

Nazwa projektu

Wartość projektu

2019
Program aktywizacji zawodowej

Fundusz Pracy

846 658,00 zł

Wewnętrzny Program Specjalny
2019

Fundusz Pracy

476 630,00 zł

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i
powyżej pozostających bez pracy
w powiecie mławskim (III)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działania
8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP-projekty
pozakonkursowe

1 224 887,00 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
mławskim (III)” w ramach PO WER

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I – Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

1 563 325,00 zł

Bezrobotni z III profilem pomocy
aktywni na rynku pracy pwiatu
mławskiego

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

762 084,24 zł

Aktywny III profil W powiecie
mławskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem, Działania 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

525 008,70 zł

Program specjalny PS 1/2019

Fundusz Pracy

2 880 000,00 zł

Program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zamieszkujących na

Fundusz Pracy

200 000,00 zł

2020
Program aktywizacji zawodowej

Fundusz Pracy

528 547,30 zł

Wewnętrzny Program Specjalny
2020

Fundusz Pracy

411 150,00 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
mławskim (IV)

Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I
Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

1 655 360,23 zł
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Aktywizacja osób w wieku 30 lat i
powyżej pozostających bez pracy
w powiecie mławskim (III)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działania
8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP-projekty
pozakonkursowe

1 783 842,47 zł

Bezrobotni z III profilem pomocy
aktywni na rynku pracy powiatu
mławskiego

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

501 656,93 zł

Program specjalny PS 1/2020

Fundusz Pracy

1 316 000,00 zł

Aktywizacja społeczna i zawodowa
szansą na lepsze życie w gminach
wiejskich powiatu mławskiego

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

63 513,48 zł

2021
Program aktywizacji zawodowej

Fundusz Pracy

3 054 560,95 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
mławskim (IV)

Projekt pozakonkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I
Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

1 799 551,23 zł

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i
powyżej pozostających bez pracy
w powiecie mławskim (IV)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działania
8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP-projekty
pozakonkursowe

1 443 384,86 zł

Aktywizacja społeczna i zawodowa
szansą na lepsze życie w gminach
wiejskich powiatu mławskiego

Projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z
ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu- kontynuacja projektu

606 852,10 zł
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Wsparciem dla polskich pracodawców i pracowników w podnoszeniu jakości świadczonych przez nich
usług oraz zwiększającymi szanse na utrzymanie zatrudnienia przez osoby już pracujące jest Krajowy
Fundusz Szkoleniowy. W ramach KFS osoby pracujące oraz pracodawcy mogą uczestniczyć w kształceniu ustawicznym (szkolenia, kursy, egzaminy, studia
podyplomowe), zapobiegającym utracie zatrudnienia
przez osoby pracujące z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do potrzeb dynamicznie rozwijającej się
gospodarki. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie również w tym zakresie świadczy pomoc – w 2019 roku

rozdysponowaliśmy pozyskaną kwotę w wysokości
450 tys. zł, która została wydatkowana w pełni w ramach 138 zawartych umów łącznie dla 410 osób.
W roku 2020 dysponowaliśmy środkami w wysokości
349,5 tys. zł. Z rozpatrzonych pozytywnie wniosków
podpisaliśmy łącznie 96 umów na sfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego dla 271 osób na
cała kwotę limitu. Tematyka podejmowanych szkoleń
dotyczyła głównie zarządzania, administrowania i pokrewnych, usług transportowych, w tym prawo jazdy
i wózki widłowe oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych, jak również opieki zdrowotnej.
Podobnie rozpoczęliśmy 2021 rok – dzięki naszym
staraniom otrzymaliśmy limit środków w wysokości 398,6 tys. zł. Na przełomie stycznia i lutego oraz
w kwietniu uruchomiliśmy 2 nabory wniosków na
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego –
łącznie wpłynęły do Urzędu 133 wnioski. Do końca
kwietnia br. podpisaliśmy 45 umów dla 168 pracowników i pracodawców.
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Tarcza antykryzysowa

Od 1 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy realizuje wsparcie z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, tzw. tarczy antykryzysowej, które mają
przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym

pandemii. Główny nacisk zapisy „tarczy” kładły na
ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, a także finansowanie przedsiębiorców.
Na realizację pomocy z „tarczy” pozyskaliśmy z rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe środki w wysokości 44 mln zł, z czego wydatkowaliśmy 30,21 mln zł.
W okresie od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. do
naszego urzędu wpłynęło łącznie 5200 wniosków na
nowe formy wsparcia. Od początku realizacji tarczy
antykryzysowej wsparliśmy w utrzymaniu funkcjonowania ponad 4700 podmiotów gospodarczych. Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie dotyczące złożonych wniosków.
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Forma wsparcia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia Covid-19- Art.
15zzb

Łączna
liczba
wniosków,
które
wpłynęły
do Urzędu
Pracy

Liczba
wniosków
rozpatrzonych pozytywnie

429

Łączna
liczba
ochronionych miejsc
pracy

Łączna liczba
ochronionych
działalności
gospodarczych

Kwota udzielonego wsparcia
(wypłaconego) –
w PLN

368

2117

368

8 350 415,04 zł

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego
pracowników, w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia
Covid-19- Art. 15zzc

843

776

–

843

3 963 920,00 zł

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikro
przedsiębiorcy - Art. 15zzd i 15zzda

3239

2976

–

3239

14 771 857,19 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz składek na ubezpieczenia
społeczne dla organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Art.
15zze

5

3

12

3

70 832,88 zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne dla kościelnej osoby prawnej Art. 15 zze2

1

1

1

3

0,00 zł

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy- art. 15zze4

191

157

–

785 000,00 zł

268
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - Rozporządzenie Rozdz. 3 do Art. 15 zze4

492

453

–

RAZEM

5200

4734

2130

Przed samym końcem 2020 roku weszła w życie Tarcza 6.0, która wprowadziła nową formę pomocy dla
mikro i małych przedsiębiorców działających w branżach zamkniętych kolejnymi obostrzeniami rządowymi. Z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy zgodnie z art. 15zze4 tarczy
mogą skorzystać firmy posiadające określone symbole przeważającego PKD, w wysokości do 5 tys. zł.
Od końca grudnia ubiegłego roku do końca kwietnia
br. wsparliśmy 191 wnioskodawców, którzy złożyli do
nas wnioski elektroniczne.
Kolejną zmianę wniosło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia
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2 265 000,00 zł

4724

30 207 025,11 zł

uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz.371
z późn. zm.) na jego podstawie o dotację w wysokości
do 5 tys. zł. mogą ubiegać się podmioty posiadające
przeważające PKD w branżach „zamkniętych” w miesiącu marcu i kwietniu br. Do tej pory udzieliliśmy 453
dotacji, przy czym dotacja może być wypłacana jednemu wnioskodawcy nawet 5-krotnie.
Zgodnie z nowelizacjami Tarczy antykryzysowej pozostałe formy wsparcia wypłacane będą do końca
sierpnia 2021 r. Na etapie sporządzania niniejszej informacji pojawiły się kolejne zapowiedzi zmian w wypłacie tej dotacji.

INSTYTUCJE POWIATOWE:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. (23) 654 43 56, fax (23) 655 29 48
e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

Mławska Hala Sportowa
ul. Józefa Piłsudskiego 33a
06-500 Mława
tel. (23) 652 00 27, fax (23) 652 00 28
e-mail: mhs@mhsmlawa.pl
www.mhsmlawa.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Korczaka
ul. Juliusza Słowackiego 16, 06-500 Mława
tel./fax (23) 654 34 11
e-mail: osw_mlawa@op.pl
www.oswmlawa.republika.pl

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10
06-500 Mława
tel./fax (23) 654 34 68; 654 30 20
e-mail: sekretariat@pzdmlawa.pl
www.pzdmlawa.pl

Zespół Szkół Nr 1
ul. Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława
tel. (23) 654 32 07, fax (23) 654 37 46
e-mail: zs1_mlawa@interia.pl
www.zs1mlawa.pl

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79
06-522 Kowalewo
tel. (23) 655 29 29
e-mail: kowalewo48@wp.pl

Zespół Szkół Nr 2
ul. Zuzanny Morawskiej 29 B, 06-500 Mława
tel. (23) 654 37 33, fax (23) 654 30 13
e-mail: dyrektor@zs2mlawa.onmicrosoft.com
www.zs2mlawa.szkolnastrona.pl
Zespół Szkół Nr 3
ul. Józefa Piłsudskiego 33, 06-500 Mława
tel. (23) 654 39 37
www.zs3mlawa.pl
e-mail: zs3mlawa@op.pl
Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy
z Września 1939 r.
ul. Warszawska 44, 06-500 Mława
tel./fax (23) 654 37 27; 654 32 57
e-mail: zs4_mlawa@wp.pl
www.zs4mlawa.edupage.org
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Stanisława Wyspiańskiego 1
06-500 Mława
tel. (23) 654 37 15, fax (23) 654 37 15
e-mail: lo1mlawa@poczta.fm
www.lo1mlawa.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
ul. Stanisława Wyspiańskiego 7
06-500 Mława
tel. (23) 654 34 01, (23) 654 19 96, fax (23) 654 34 04
e-mail: waml@praca.gov.pl
www.mlawa.praca.gov.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Władysława Stanisława Reymonta 4
06-500 Mława
tel. (23) 654 32 47
e-mail: odnmlawa@wp.pl
www.podnmlawa.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. dr Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława
Tel/fax (23) 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl
Bursa Szkolna
ul. Joachima Lelewela 5
06-500 Mława
tel. 23 654-30-12
e-mail: bursaszkolna@wp.pl
Zespół Ośrodków Wsparcia
ul. Juliusza Słowackiego 18
06-500 Mława
tel./fax (23) 654 52 29
e-mail: zowmlawa.sekretariat@interia.pl,
zowmlawa@zowmlawa.home.pl
www.zowmlawa.home.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Stanisława Wyspiańskiego 9
06-500 Mława
Tel./fax (23) 654 33 29
e-mail: ppp_mlawa@poczta.onet.pl
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