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PROTOKÓŁ Nr XL / 2014 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 20 maja 2014r. 

w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego  

w Mławie przy ul. Reymonta 6 

 

Obrady czterdziestej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący Rady  

Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI o godzinie 13.00 

Powitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mławy Sławomira 

Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusz 

Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, obsługę 

prawną, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawicieli mediów oraz 

mieszkańców miasta.  

  

Ad pkt 2. 

 Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali jest 

quorum ( 18 radnych ) władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad pkt 3. 

 Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania  

(18 głosami za) Sekretarzem Obrad XL sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ 

WOJNAROWSKI. 
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Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 

Uwag nie zgłoszono.  

 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym (przy 18 głosach za, jednogłośnie) przyjęła 

porządek obrad Rady Miasta. 

 

Ad pkt 4. 

 Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XXXIX sesji Rady Miasta 

odbytej w dniu 25 marca 2014r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.  

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 18 głosów, jednogłośnie) przyjęła 

bez odczytywania  protokół z XXXIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 marca 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI   

W związku z planowaną prezentacją ogłosił 2 minutowa przerwę techniczną w celu 

rozstawienia sprzętu. 

 

Ad pkt 5. 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Dokonał prezentacji multimedialnej Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

Mława za 2013r. w formie slajdów (wydruk slajdów stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI   

W związku z prezentacją ogłosił 2 minutowa przerwę techniczną w celu usunięcia 

sprzętu. 
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

 Sekretarz Miasta MARIUSZ SZCZECHOWICZ  

 Odczytał Uchwałę Nr Ci.105.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 

rok (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

D y s k u s j a 

 

 Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

 Dzisiejsza sesja jest szczególna, gdyż omawiamy bardzo ważny dokument, jakim jest 

Sprawozdanie z wykonania budżetu. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na kilka rzeczy, 

które zostały wykonane w minionym roku, same dane mówią za siebie. Budżet został 

wykonany dobrze. W części dotyczącej łączności i transportu jest wymienionych 30 pozycji, 

które zostało to zrobione. Gro inwestycji drogowych (chodniki, parkingi, zatoczki) są robione  

w celu poprawy bezpieczeństwa. 

 Tak zrealizowanego budżetu można sobie życzyć na przyszłość. Słowa podziękowania 

należ się wszystkim, którzy ten budżet realizowali. 

 

 Radny MAREK KIEŁBIŃSKI 

 Odniósł się do Sprawozdania. Cieszy ta liczba zrealizowanych inwestycji. Dzięki 

dyscyplinie środki zostały wygospodarowane na ich realizację i konsekwencję w działaniach, 

za co należą się gratulacje, ale zwrócił uwagę na pewną prawidłowość, która się powtarza. 

Brak jest środków unijnych na duże inwestycje, takich chociażby, jak remont ratusza. 

(Ciechanów zdobył takie środki na remont ratusza) czy modernizację Miejskiego Domu 

Kultury (władze w Płońsku zdobyły środki unijne na realizację podobnej inwestycji). 
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 Odniósł się tez do uwagi Pana Burmistrza dot. bezpieczeństwa w ul. Padlewskiego. 

Zdaje sobie sprawę z tego, że jest to droga powiatowa, ale mieszkańcy zwracają się do niego 

z takimi uwagami: samochód, który parkuje na jednym pasie blokuje go. Dzieje się tak 

dlatego, że za mało jest zatoczek z miejscami do parkowania, które mogły być urządzone  

w miejsce pasów zieleni. 

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Przede wszystkim podziękowała za złożone gratulacje za tak dobre wykonanie 

budżetu. Odniosła się do tematu związanego z pozyskiwaniem środków unijnych. Oczywiście 

aplikowaliśmy o środki na remont ratusza. Byliśmy na bardzo wysokiej pozycji. Uzyskaliśmy 

pod 80% możliwych punktów, a mimo to były inwestycje, które tych punktów miały jeszcze 

więcej i to one dostały dofinansowanie. Poinformowała, że pomimo tego w dalszym ciągu 

prowadzone są starania o pozyskanie pieniędzy. Przypomniała, że tak było, jak rozpoczął się 

poprzedni okres programowania. Napisaliśmy wniosek o środki na krytą pływalnię, ale 

wówczas nie dostaliśmy środków i inwestycja została zrealizowana z obligacji, a później 

składaliśmy wniosek powtórnie i z oszczędności, które pozostały z programu udało się 

pozyskać pieniądze w kwocie ok. 4 milionów złotych na zrealizowaną już inwestycję. Dlatego 

też zaryzykowaliśmy wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji ratusza (były też 

zalecenia Nadzoru Budowlanego) z własnych środków, gdyż inwestycje, które są wykonane  

z własnych środków mają większą szansę na pozyskanie pieniędzy z oszczędności, jakie 

pojawiają się przy rozliczaniu projektu.  

Poinformowała, że jest w stałym kontakcie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych i nawet jest umówiona z Dyrektorem na spotkanie w sprawie 

możliwości pozyskania środków na inwestycje  już zrealizowane.  

Zawsze można dokonywać porównań z innymi miastami, ale obraz całości wyglądałby 

nieco inaczej, gdybyśmy przedstawili wszystkie nasze sukcesy i sukcesy gmin o których Pan 

radny mówił w swoim wystąpieniu.   

Nie mniej jednak cieszy się, że udało się tak dobrze wykonać ten budżet. Gratulowała 

już naczelnikom., bo wszyscy się napracowaliśmy. Tym bardziej cieszy to, że Państwo radni 

tez to widzą.  

 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Dokonał lekkiego sprostowania. Przypomniał, że na krytą pływalnię został złożony 

wniosek w pierwszej aplikacji i wówczas byliśmy na liście rezerwowej bardzo wysoko. Środki 
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zostały przydzielone w ramach uzupełnienia, a nie w ramach ponownego złożenia wniosku. 

Ponowne złożenie wniosku nie byłoby możliwe. 

Zdaniem radnego mankamentem tego budżetu są wzrastające należności jeśli chodzi 

o pieniądze tzw. alimentacyjne, które w sposób znaczący rosną. Podejmowane działania 

przez służby finansowe nie są skuteczne. Jeśli tak dalej będzie, to z każdym rokiem będą to 

kwoty milionowe. Należy się zastanowić aby pozyskać do budżetu na to środki. 

 

JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

Również sprostowała pierwszą informację. Ten wniosek składaliśmy. Podobnie, jak 

przy ratuszu był on bardzo wysoko oceniony. Jednak, aby móc się ubiegać o dofinansowanie  

z oszczędności musieliśmy poczynić starania i musieliśmy złożyć nowy wniosek. Również na 

nowo musieliśmy wyliczyć lukę finansową, czyli tak jakbyśmy zrobili nowe studium 

wykonalności. W pierwszym okresie (przy składaniu pierwszego wniosku) środki te były 

wyższe, ale wyliczenie tej luki finansowej spowodowało, że to dofinansowanie wyniosło  

4 miliony złotych. Taka była procedura – wniosek musiał być złożony ponownie. 

 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Jest niezwykle zbudowany przedstawioną prezentacją i tym, co udało się zrobić  

w roku 2013. Przede wszystkim zrobione zostało 26 inwestycji. W zasadzie wszystkie 

dzielnice, czy ulice zyskały w tym minionym roku, bo naprawdę dużo udało się zrobić.  

Na ratusz nie udało się pozyskać środków z zewnątrz, ale przecież na inne – tak, jak 

chociażby na boisko przy Szkole Podstawowej  Nr 1 czy ul. Z. Morawskiej, przedłużenie  

ul. Szpitalnej. 

Nasze miasto pięknieje z każdym rokiem i rośnie w siłę. Oczywiście są mankamenty, 

ale gdzie ich nie ma. Zadłużenie Miasta zmniejsza się z każdym rokiem, co jest bardzo ważne. 

Wyraził nadzieję, że kolejne lata będą równie dobre, jak 2013r. 

 

Radny  WOJCIECH KRAJEWSKI 

Zapytał o dwie inwestycje: ul. Szpitalna – inwestycja była robiona i szkoda,  

że w nowej części nie wykonany został chodnik na brakującym fragmencie i ścieżka 

rowerowa. Uważa, że powinno to zostać zrobione, aby zachowany był ciąg komunikacyjny. 

Zapytał, czy jest szansa, aby w tym roku to zadanie zrobić? 
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Poruszył temat związany z drugą inwestycją, jaką była budowa wiat przystankowych. 

Od 2010r. trwała inwestycja. Powstały 4 zatoki, 3 wiaty. Jaka jest szansa, żeby takie wiaty 

powstały jeszcze przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz przy przejściu podziemny?   

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przypomniał, że ul. Szpitalna nie jest droga miejską, jest ulicą powiatową. W związku  

z tym, to na właścicielu drogi spoczywają obowiązki  wynikające z utrzymania, remontu  

i inwestowania w infrastrukturę drogową. To co zostało pobudowane w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówki” zostało wykonane 

z inicjatywy Burmistrza Miasta Mława za pozwoleniem Rady Miasta. Odcinek ok. 200 m 

powstał jako nowy odcinek i to jest własnością Powiatu Mławskiego. Rozmawiał z Panem 

Starostą nt. budowy ścieżki rowerowej i chodników oraz oświetlenia, ale to ostatnie jest 

wydatkiem po stronie Miasta, aby zgodnie ze standardem, który został zaprojektowany  

i wykonany na krótkim odcinku od Al. Marszałkowskiej w kierunku do „starej” ul. Szpitalnej 

został wykonany ze środków powiatu. Z różnych powodów, przede wszystkim planów 

inwestycyjnych Rady Powiatu, to zadanie nie znalazło się w planach inwestycyjnych 

(budżecie Powiatu Mławskiego). Nie mniej jednak rozmowy z Panem Starostą są 

prowadzone.   

Należy pamiętać, że w 2013r. wykonana została wspólnie z Miastem potężna 

inwestycja – przebudowa ul. Padlewskiego. Zaangażowanie po stornie Miasta to blisko  

2 miliony złotych. W tym roku robiona będzie inwestycja – budowa ronda u zbiegu ulic: 

Sienkiewicza/ Powstańców Styczniowych wraz z nakładką na tych ulicach, aż do  

ul. Kościuszki. Wcześniej dzięki przychylności Pana Starosty wykonana został inwestycja  

w ul. Napoleońskiej. Tych wspólnych inwestycji na prośbę Burmistrza Miasta jest wiele na 

koncie powiatu.  

Co do wiat przystankowych: od wielu lat podkreślał, że jeśli inwestycja zostanie 

zrealizowana w 2013r. to będzie to wielkim sukcesem Miasta w ramach dobrej współpracy  

z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Cieszmy się tym, że na dzień dzisiejszy, dzięki  

powstałym zatokom zatrzymujące się autobusy nie tamują ruchu w ul. Piłsudskiego. Czyni 

starania, aby przy PUP została ustawiona wiata przystankowa. Poprosił o cierpliwość. Być 

może starania zakończą się sukcesem.  

 

 Sekretarz Miasta MARIUSZ SZCZECHOWICZ  

 Odczytał projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Mława za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Mława za 2013r. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przy 3 wstrzymujących się) 

podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 382/ 2014 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Mława za 2013r.  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2013r. 

 
 

Ad pkt 6. 

 KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

 Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława w sprawie wydania opinii  

o wykonaniu budżetu Miasta Mława za 2013r. 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RYSZARD PRUSINOWSKI 

 Odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława w sprawie pozytywnej opinii 

o wykonaniu budżetu Miasta Mława za 2013r. 

 

 Sekretarz Obrad JANUSZ WOJNAROWSKI  

 Odczytał Uchwałę Nr Ci.155.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Mława (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) 

 Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mława za 2013r. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, przy 2 wstrzymujących się) 

podjęła  
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UCHWAŁĘ  Nr XL/ 383/ 2014 
 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2013r. 

 

KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

Pogratulował Panu Burmistrzowi Miasta Mława dobrego wykonania budżetu 

uzyskania absolutorium. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował za udzielone absolutorium. Słowa podziękowania należą się również 

pracownikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, a przede wszystkim Wydziałowi 

Budżetu i Finansów za przygotowanie tego sprawozdania. Za tym sukcesem stoją naczelnicy 

wydziałów oraz dyrektorzy podległych jednostek. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

 Obrady zostały wznowione o godzinie 15.25 

 

Ad pkt 7. 

 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława wraz z autopoprawką Nr 1. Dotyczy ona konsumowania zadań inwestycyjnych 

i po przetargu trzeba dołożyć środków. O szczegółach dot. autopoprawki będzie mówił przy 

zmianach w budżecie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostają wydatki 

majątkowe o 1 080 000,00 zł , natomiast w załączniku nr 2 do WPF będziemy wprowadzać 

nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Łączne nakłady na ten cel to kwota  

600 tys. złotych, co będzie rozłożone w czasie: 300 tys. zł planujemy przeznaczyć jeszcze  

w tym roku, a pozostałe 300 tys. zł w roku 2015.  



9 

 

 Dochody budżetu Miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 84 505 535,10 zł , natomiast 

wydatki będą zwiększone o prawie 1 080 000,00 zł i ostatecznie planowane są na 

86 637 492,31 zł 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały z autopoprawką.  

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za i 1 głosie wstrzymującym) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 384/ 2014  
 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 
 
Ad pkt 8. 
 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. wraz  
z trzema autopoprawkami. Poinformował, że dochody zostają zwiększone o kwotę  
(+ 641,47 zł) i dotyczy to: 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 228,47 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+5 228,47zł) w tym: 

1. Dotacja celowa w kwocie (+641,47 zł) na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju 

uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich 

nauczania” POKL 9.1.2 

 Wydatki zostają zwiększone o kwotę (+756 665,35 zł) i dotyczą: 

 Dział 600 – Transport i łączność (+50 000,00 zł) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+50 000,00 zł) w tym: 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 50 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Przebudowa chodnika przy  

ul. Warszawskiej w Mławie 
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 Dział 750 - Administracja publiczna (+41 130,00 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) (+41 130,00 zł) 

1. Zwiększenie środków w kwocie (+20 000,00 zł ) z przeznaczeniem na opłaty 

komornicze. 

2. Zwiększenie środków w kwocie (+ 21 130,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia 

do kas, pomieszczeń biurowych i łazienek w związku z remontem budynku Urzędu 

Miasta Mława. 

 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+5 000,00 zł) 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie środków w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów  

i wyposażenia. 

2. Zwiększenie środków w kwocie (+1 000,00 zł) na szkolenie przeciwpożarowe dla 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. 

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+5 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu 

zakupu materiałów związanych z eksploatacją pojazdów Straży Miejskiej. 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie (+196 172,67 zł)  

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-4 275,00 zł)  dotyczy: 

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(-10 496,00 zł ) w tym: 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-502,00 zł) 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-58,00 zł) 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-9 936,00 zł) 

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(+6 221,00 zł ) w tym: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+6 221,00zł) 

Rozdział 80104 – Przedszkola (+94 703,00 zł) dotyczy: 

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(-7 169,00 zł ) w tym: 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 880,00 zł) 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-4 289,00 zł) 

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(+1 872,00 zł ) w tym: 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 583,00 zł) 

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+289,0 zł)  

3. Zwiększenia planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3  

w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż okapu nad 

trzonem kuchennym. 
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4. Zwiększenia planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł)  

z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek 

schodowych MPS Nr 4 w Mławie. 

Rozdział 80110 – Gimnazja  ( + 489,00 zł)  dotyczy: 

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(+489,00 zł) w tym: 

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+489,00 zł)  

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (-186,00 zł)  

Zmniejszenie  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  dla MZOS  

w Mławie w kwocie (-186,00 zł). 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  (+105 441,67 zł) dotyczy: 

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(-1 223,00 zł ) w tym: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 223,00zł) 

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie  

(+13 229,00 zł ) w tym: 

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 749,00 zł)  

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 278,00 zł)  

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 205,00 zł) 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+822,00 zł) 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 541,00 zł) 

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+634,00 zł)  

3.  Zwiększenia planu finansowego wydatków Urzędu Miasta  w kwocie  

(+ 93 435,67 zł) z tytułu realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III 

mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” 

POKL 9.1.2. 

 Dział 851 – Ochrona zdrowia (+106 925,95 zł) 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 106 925,95 zł) 

Zwiększenie środków  w kwocie (+106 925,95 zł) na działania  związane z realizacją 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na 

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia zdrowego stylu 

życia z elementami profilaktyki w Klubie Aktywności Społecznej i Klubie Abstynent, 

warsztaty profilaktyczne w szkołach, kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, są to środki pozostałe z roku 2013.  

 Dział 852 – Pomoc społeczna (+35 000,00 zł) 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+35 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (+35 000,00 zł ) z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty dla ajentów 

szkolnych stołówek, za koszty przygotowania posiłków dla 110  dzieci korzystających  
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z wyżywienia w przedszkolach i klasach „0” po 1,50 od każdego przygotowanego 

posiłku. 

 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+1 006,00 zł) 

Rozdział 85305 – Żłobki (+1 006,00 zł)  

Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejskiego  Żłobka  

w Mławie  w kwocie (+1 006,00 zł) 

 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+176 430,73 zł) 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+176 430,73 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+176 430,73 zł)  

z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, są to środki 

pozostałe z roku 2013.  

 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+120 000,00 zł) 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+120 000,00 zł)  

Dotacja podmiotowa w kwocie (+120 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie  

z przeznaczeniem  na działalność bieżącą w tym m.in. organizację VII Rekonstrukcji Bitwy  pod 

Mławą oraz inscenizacji „ Nalotu bombowego na Mławę 1939r.”, koncertów i imprez letnich na 

estradzie w Parku Miejskim oraz organizację Dni Mławy 2014. 

 Dział 926 – Kultura fizyczna (+25 000,00 zł) 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  (+25 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł )   

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku Olimpijki 

na terenie MOSiR w Mławie. 

Niewydatkowane środki z roku 2013 pochodzące z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi kwocie 176 430,73 zł przeznacza się na wydatki związane  

z gospodarką odpadami komunalnymi. 

Niewydatkowane środki z roku 2013 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi  

w kwocie (+ 106 925,95 zł)  zostały zaplanowane  na wydatki związane z: 

- wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie  29 000,00 zł 

- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 11 925,95 zł 

- zakupem usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł  
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Dochody budżetu na 2014 r.  84 510 122,10 zł 

Wydatki budżetu  na 2014 r.  86 672 079,31  zł  

Deficyt budżetu w kwocie  2 161 957,21 zł  pokryty z wolnych środków. 

Przychody budżetu w kwocie  5 161 957,21 zł 

Rozchody budżetu  w kwocie  3 000,000,00 zł  ( wykup obligacji komunalnych). 

 

 Skarbnik omówił Autopoprawkę Nr 1: 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki ) do projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na  2014r.   

Dział 600 – Transport i łączność (+396 000,00 zł) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+396 000,00 zł) w tym: 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+396 000,00 zł) 

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn: 

- „ Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie” w kwocie (+71 000,00 zł). 

- „ Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie” w kwocie (+190 000,00 zł). 

- „ Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II ” w kwocie (+135 000,00 zł). 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+300 000,00 zł) 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+300 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+300 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, w szczególności na nabywanie nieruchomości do 

zasobu nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne, nabywanie nieruchomości na 

poszerzenie ul. Studzieniec  oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez 

Miasto Mława na podstawie decyzji administracyjnych. 

Dział 852 – Pomoc społeczna (+13 000,00 zł) 

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej (+13 000,00 zł)  

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej  w kwocie (+13 000,00 zł) dla Powiatu 

Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (+371 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+306 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+306 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn; 

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie posesji przy ul. Bagno 17 w Mławie” w kwocie 

(+6 000,00 zł). 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława”  w kwocie (+300 000,00 zł). Zadanie wieloletnie. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+65 000,00 zł)  

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+65 000,00 zł)   

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodników na 

Cmentarzu Komunalnym w Mławie” w kwocie (+65 000,00 zł) 

W załączniku nr 3 –  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową – dokonuje się zmian polegających na: 

Zwiększeniu środków w ramach zadań inwestycyjnych już istniejących tj.: 

1. Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (+65 000,00 zł) 

2. Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie w kwocie (+71 000,00 zł) 

3. Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (+190 000,00 zł) 

Wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych tj.: 

1. Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II w kwocie (+135 000,00 zł) 

2. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie posesji przy ul. Bagno 17 w Mławie  

w kwocie (+6 000,00 zł) 

 

Dochody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 84 505 535,10 zł 

Wydatki budżetu miasta uległy zwiększenie o kwotę (+1 080 000,00 zł) i po zmianie wynoszą   

86 637 492,31  zł 

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1 080 000,00 i po zmianie wynosi 2 131 957,21 zł , 

zostanie pokryty wolnymi środkami. 
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 Skarbnik omówił Autopoprawkę Nr 2: 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 ( Dochody ) do projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na  2014r.   

Dział 801 – Oświata i wychowanie  (+4 587,00 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+4 587,00 zł) - zwiększenie planu finansowego 

dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 587,00 zł) z tytułu dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.  Środki pochodzą 

od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 21A/2014r. z dnia 6 maja 2014r. 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki ) do projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na  2014r.   

Dział 801 – Oświata i wychowanie  (+4 587,00 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+4 587,00 zł) – zwiększenie planu finansowego 

wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 587,00 zł) z tytułu dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.  Środki pochodzą 

od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 21A/2014r. z dnia 6 maja 2014r. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł) 

Rozdział 85305 – Żłobki (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie  

(-15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie 

(+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup dwóch karuzeli z kierownicą do ogrodu zabaw dla 

dzieci. 

W załączniku nr 3 –  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową – dokonuje się zmiany polegającej na: wprowadzeniu  zakupu  

inwestycyjnego tj. dwóch karuzeli z kierownicą do ogrodu zabaw dla dzieci, zakupy 

realizowane przez Miejski Żłobek w Mławie. 

Dochody budżetu miasta  uległy zwiększeniu o kwotę (+4 587,00 zł)  i po zmianie wynoszą 

84 510 122,10 zł 

Wydatki budżetu miasta uległy zwiększenie o kwotę (+4 587,00 zł) i po zmianie wynoszą   

86 642 079,31zł 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 131 957,21 zł. zostanie pokryty wolnymi 

środkami. 
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 Skarbnik omówił Autopoprawkę Nr 3: 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki ) do projektu uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na  2014r.   

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+30 000,00 zł) 

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+30 000,00 zł)  

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego 

ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy 

Powiatowej PSP w Mławie.” 

Dochody budżetu miasta  nie ulegają zmianie i wynoszą 84 510 122,10 zł 

Wydatki budżetu miasta uległy zwiększenie o kwotę (+30 000,00 zł) i po zmianie wynoszą   

86 672 079,31zł 

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł  i wynosi 2 161 957,21 zł. zostanie 

pokryty wolnymi środkami. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały z autopoprawkami. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 
 Radny JERZY RAKOWSKI 
 W tym projekcie uchwały znalazło się wiele zmian dotyczących inwestycji, które są jak 
najbardziej właściwe. Nie mniej jednak wątpliwości budzi dotacja dla Miejskiego Domu 
Kultury w wysokości 120 tys. złotych. Przypomniał, że budżet wyjściowy tej jednostki wynosił 
ok. 770 tys. złotych, a dzisiejszy wzrost jest znaczący. Świadczy to o tym, że chcemy 
zwiększać wydatki bieżące. Nie miałby nic przeciw temu gdyż w związku z remontem MDK 
pojawiają się dodatkowe wydatki, ale podczas posiedzenia komisji radni zostali 
poinformowani, że gro tych środków ma być przeznaczane na zapraszanie zespołów  
z zewnątrz na letnie koncerty w Parku Miejskim. Do tej pory na scenie tej promowali się 
lokalni artyści za niewielkie pieniądze. Być może jest to związane ze zmianą koncepcji 
wykorzystywania sceny w parku? W związku z tym uważa, że powinno to zostać wyjaśnione, 
tym bardziej, że realizowane są nowe pomysły przez MDK, jak chociażby wydawanie gazetki.  
 Drugie pytanie dotyczyło <Olimpijki>, gdyż podczas posiedzenia komisji nie zostało to 
wyjaśnione - ten remont nie idzie w kierunku działalności statutowej MOSiR, tylko ma mieć 
siedzibę inna jednostka. Dlatego poprosił o więcej informacji na ten temat.  
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 Radny ARTUR DĘBSKI 
 Poprosił o więcej informacji nt. inwestycji wieloletniej – opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej:  600 tys. złotych, w tym roku 300 tys. zł  
i 300 tys. złotych na przyszły rok.   
 
 

 Radny MAREK KIEŁBIŃSKI 
 Zapytał o budowę placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim – kwota 70 tys. 
złotych? Czy jest już znana lokalizacja tej inwestycji, bo słyszał, że były problemy  
z konserwatorem. Na początku nie wyrażał zgody na pierwotną lokalizację. Na komisji radni 
dowiedzieli się, że trwają rozmowy. W związku z tym poprosił o określenie konkretnego 
miejsca tego placu. Zapytał również, czy jest to element tej samej inwestycji o której była 
mowa wcześniej? – była taka gigantyczna inwestycja w parku, która przewidywała plac 
zabaw i miejsce do ćwiczeń.    
 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 
 Ustosunkowała się do pytania radnego Artura Dębskiego – przypomniała, że Rada 
podejmowała uchwałę intencyjna dotyczącą złożenia wniosku na pomoc techniczną  
w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej  
w granicach Aglomeracji Miasta Mława. Do tego wniosku niezbędne jest również 
przedstawienie dokumentów o tym, że w budżecie Miasta Mława zapewniona jest pełna 
kwota tego przedsięwzięcia wymagana do jego realizacji. Wg obliczeń Wydziału Rozwoju  
i Inwestycji  kwota 600 tys. złotych będzie musiała być przeznaczona na dokumentację. Jest 
to zadanie dwuletnie dlatego też 300 tys. zł musieliśmy wskazać w budżecie tegorocznym,  
a kolejne 300 tys. zł będzie w roku przyszłym.   
 Po złożeniu tego wniosku, jeśli otrzymamy dofinansowanie możemy uzyskać do 85% 
tego dofinansowania i wówczas nastąpi podział tych środków. Jeśli otrzymamy 
dofinansowanie w wysokości 85%, to swój wkład własny w wysokości 15% będziemy musieli 
wykazać, jako pieniądze pochodzące z budżetu, a reszta będzie uwolniona i wprowadzona, 
jako dotacja. 
 
 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta  
 Odpowiedział na pytania radnych Pana Rakowskiego i Pana Kiełbińskiego:   
 Odniósł się do pytania dotyczącego placu w parku – nie prawdą jest, że mamy 
problem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Współpraca między Burmistrzem 
Miasta Mława a  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panem Krzysztofem Kaliściakiem 
układa się wzorowo. Jest zachwycony postępem prac przy rewitalizacji Parku Miejskiego, 
remoncie i rewitalizacji Ratusza i tym, co się w mieście dzieje. Każde spotkanie jest dobre  
i twórcze. Obecnie czekamy na ostateczne ustalenia. W procesie tym nie tylko uczestniczy 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, ale również inne instytucje, którymi się posiłkuje. 
Wolnym terenem jest miejsce od strony ul. Sienkiewicza, wchodząc do parku po prawej 
stronie i tam został zaprojektowany plac zabaw dla dzieci i urządzenia siłowe. Uznaliśmy 
jednak, że chcemy umieścić to w innej części parku – od strony ul. Wyspiańskiego, naprzeciw 
Wydziału Komunikacji, w bezpośrednim sąsiedztwie kortów tenisowych oraz byłej 
przychodni dla dzieci. W tej sprawie zwróciliśmy się do konserwatora zabytków i czekamy na 
ostateczną decyzję.  



18 

 

 W budżecie przeznaczyliśmy kwotę 74 tys. złotych na tą inwestycję. Naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Inwestycji pracuje nad ustaleniem wartości tego zadania. Będzie 
zorganizowany przetarg i inwestycja ta powstanie ku radości mieszkańców Miasta.  
 Docierają również informacje do Burmistrza Miasta aby tego typu place powstały  
w innych częściach Miasta. Takie jest oczekiwanie społeczne.  
 Poinformował, że Miejski Dom Kultury nie zarabia pieniędzy. Do czasu rozpoczęcia 
remontu prowadzone były wynajmy sal i dochodów było więcej. Od czasu rozpoczęcia 
modernizacji budynku MDK takiej działalności już nie prowadzi, a więc i dochody są niższe. 
Sygnały od mieszkańców, jakie docierają są takie, że chcą aby wśród występujących podczas 
organizowanych imprez kulturalnych występowali nie tylko lokalni artyści, ale również 
popularne i znane osoby. Stąd też prośba do Rady Miasta o zaspokojenie potrzeb tej licznej 
grupy mieszkańców. Dlatego właśnie przygotowany został projekt autopoprawki do zmian  
w budżecie Miasta.  
 Jeśli chodzi o modernizację budynku tzw. <Olimpijki>, to już w 2004 lub 2005 roku 
zarezerwowane były środki na remont tego obiektu, ale wówczas nie doszło do tak 
zaawansowanych prac na tym obiekcie. Obecnie chcemy zainwestować pieniądze  
w poprawę infrastruktury całego kompleksu MOSiR. Tak jak Państwo radni wyraziliście zgodę 
na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej w celu modernizacji, 
rozbudowy i poprawy standardu naszego mławskiego stadionu, to słyszy głosy od 
projektantów, którzy mają na swoich kontach bardzo wiele realizacji obiektów 
profesjonalnych, że jest to obiekt podobny do tego w Gethenborgu. Mławę jest stać na to, 
aby takie obiekty mieć, gdyż taka jest potrzeba społeczna. Ponad 250 osób gra w Klubie 
<Mławianka>, również inne kluby korzystają z tego obiektu. Wiemy, jak jest odwiedzana 
Pływalnia, każda Hala Sportowa przy szkołach. Cieszy również, że boiska wielofunkcyjne są 
tak wykorzystywane przez uczniów i nie tylko. Również osoby dorosłe korzystają z tych 
obiektów. Są to dobrze wydane pieniądze.  
 Jeśli chodzi o <Olimpijkę> to chcemy ten obiekt wyremontować. Niezbędne prace 
remontowe to przede wszystkim remont dachu, wymiana okien, obróbki blacharskie, 
ocieplenie budynku. Z obiektu tego korzystają tancerze, judocy, tenisiści przez cały rok. 
Dodatkową inspiracją jest fakt, że osobiste starania Burmistrza Miasta rozpoczęte w lipcu 
ubiegłego roku zakończyły się sukcesem – Sejmik Województwa Mazowieckiego dzięki 
życzliwości Marszałka Województwa i naszego radnego H. Antczaka przyjął uchwałę  
w sprawie utworzenia Terenowego Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Mławie. Wniosków z terenu województwa mazowieckiego było 6, a 4 zyskały akceptację. 
Remontowany obiekt <Olimpijki> może adoptować na pomieszczenia dla celów 
organizowania kursów praktycznych jak również teoretycznych, jak również egzaminów dla  
mieszkańców Mławy, powiatu mławskiego i powiatów ościennych. Osobiście wiąże z tym 
duże nadzieje. Rzadko się  zdarza, a by egzamin zdać za pierwszym podejściem, a więc to 
świadczy o tym, że wzrastają koszty otrzymania prawa jazdy, związane z dojazdem obecnie 
do Ciechanowa. 
 Poinformował, że trzy pomieszczenia będą przeznaczone dla potrzeb Ośrodka. 
Ponadto na placu, gdzie obecnie stoją dwa kosze do piłki koszykowej byłby zorganizowany 
plac manewrowy i dwa torty dla pojazdów. W Mławie można byłoby robić prawo jazdy 
kategorii „A” i kategorii „B”. 
 W tym momencie nie posiada, ale dysponuje danymi, ile w ciągu ostatnich lat odbyło 
się egzaminów z udziałem mieszkańców Mławy, powiatu mławskiego i powiatów ościennych. 
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Z terenowego oddziału utworzonego w Mławie będą zapewne korzystali mieszkańcy powiatu 
nidzickiego, działdowskiego, żuromińskiego czy sierpeckiego.  
 Dziś angażując środki na opracowanie dokumentacji technicznej na pełną realizację 
modernizowanego obiektu <Olimpijki> będzie to znakomitą formą pomocy mieszkańców 
Miasta i Powiatu Mławskiego. 
 
 Radny ARTUR DĘBSKI 
 Zawsze, jak są przeznaczane pieniądze na kulturę, budzi to pewną dyskusję,  
że nie realizowane są inwestycje, ale przestrzega przed takim myśleniem, bo musi być 
zrównoważony rozwój.  
 
 Radny JERZY RAKOWSKI 
 Również jest zwolennikiem przeznaczania pieniędzy na kulturę. Gdyby środki te szły  
na rozwój mławskich talentów nie miałby żadnej wątpliwości. Ale za te pieniądze będą 
opłacani artyści popularni. 
 Jeśli chodzi o modernizację budynku <Olimpijki> i plany związane z jego 
zagospodarowaniem, to chodziło mu informację. Nie były to absolutnie słowa krytyki. Należy 
się cieszyć, że będą takie udogodnienia dla mieszkańców Mławy. 
 
 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 
 Nie odebrał tego, jako krytyki. W poprzedniej wypowiedzi przytoczył nieco genezę 
tego obiektu i poinformował o możliwościach, jakie wykorzystaliśmy, aby Ośrodek w Mławie 
mógł powstać.  
 To jest pierwszy krok – opracowanie dokumentacji technicznej. Najprawdopodobniej 
na kolejnej, czerwcowej sesji będzie wnioskował o przeznaczenie  środków na remont 
pomieszczeń <Olimpijki>. 
 
 Radny MAREK KIEŁBIŃSKI 
 Z wypowiedzi Pana Burmistrza wynika, że nie ma jeszcze zgody na lokalizację placu  
z urządzeniami siłowymi od strony ul. Wyspiańskiego od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Gdyby okazało się, że tę inwestycję należy zlokalizować od strony ul. Sienkiewicza, 
czy środki na to przeznaczane ulegną zmianie i kiedy ta inwestycja będzie realizowana jeśli 
konserwator nie zgodzi się na lokalizację od strony ul. Wyspiańskiego?  
 
  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 
W poprzedniej wypowiedzi nie powiedział, że nie ma zgody i jest protest 

konserwatora. Mamy już pozwolenie na budowę na realizowanie tego placu od strony  
ul. Sienkiewicza. Poinformował, że mówimy o częściowej realizacji czy budowie tych 
urządzeń zewnętrznych siłowych  w obszarze o którym już mówił. Konserwator poprosił o to, 
abyśmy zwrócili się do autorów dokumentacji technicznej (Panowie - Zwiech i Zemła) o ich 
zgodę – czy jako autorzy projektu wyrażą zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie 
własnego autorstwa. Jeśli autorzy projektu wyrażą zgodę wówczas Wojewódzki Konserwator 
zabytków przychyli się do naszego wniosku w tej sprawie.  
 
 



20 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) 

podjęła z Autopoprawką Nr 1, Nr 2 i Nr 3 

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 385/ 2014 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 
 

 
 Radna JOANNA TAŃSKA 
 Podziękowała radnym za decyzję o wsparciu finansowanym dla Zespołu Ośrodków 
Wsparcia, co dla placówki jest niezwykle ważne. Ośrodek jest jednostka powiatową i część 
zadań  jest finansowana z dotacji rządowych, jednak od roku 2006 dotacja utrzymuje się na 
tym samym poziomie, co nie pokrywa wszystkich niezbędnych potrzeb Ośrodka. Dzięki 
pomocy samorządów gminnych z terenu Powiatu Mławskiego i Miasta Mława możemy 
prawidłowo funkcjonować. Poinformowała, że większość osób korzystających z pomocy 
Ośrodka to mieszkańcy Miasta Mława. Jeszcze raz bardzo podziękowała za wsparcie 
udzielone pop raz kolejny tej placówce.  
 
 
Ad pkt 9. 
 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych dla Miasta Mława na lata 2014-2020. Odczytała projekt uchwały.  

 Do załącznika wprowadzone zostały dwie autopoprawki:  

 Autopoprawka Nr 1 – Rozdział 2: Diagnoza Problemów Społecznych, Podrozdział 2.9 – 

Problem przemocy w rodzinie - na str. 29 dodano zapis w następującym brzmieniu: 

„Na terenie Miasta Mława funkcjonuje Zespół Ośrodków Wsparcia, który zapewnia 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie całodobowy pobyt i możliwość korzystania 

z pomocy terapeutycznej” 

 Autopoprawką Nr 2 – Rozdział 2: Diagnoza Problemów Społecznych, Podrozdział 2.11 

– Inne działania na rzecz dziecka i rodziny - na str. 31 punkt dotyczący „Poradnictwa 

specjalistycznego” otrzymuje brzmienie: „Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne 

świadczone jest przez prawnika, psychologa i pedagoga mieszkańcom Miasta Mława 

w Punkcie Konsultacyjnym Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz Punkcie 

Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, a także w innych instytucjach 

funkcjonujących na terenie Miasta Mława” 

Poinformowała, że radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu wnieśli uwagę dotyczącą Analizy SWOT na str. 47 – wiersz: Uwarunkowanie 
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zewnętrzne, kolumna - <Zagrożenia> sugerowali, aby usunięty został ostatni punkt  

w brzemieniu: „emigracja zarobkowa ludzi młodych i wykształconych za granicę”. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020 jest wieloletnim 

dokumentem programpowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

socjalnego mieszkańców gminy, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

 Na podstawie art. 16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. 

 Punktem wyjścia do opracowania projektu niniejszej Strategii są dane statystyczne za 

lata 2010-2013, pochodzące z oceny zasobów pomocy społecznej. Na tej podstawie 

dokonana zostanie dokonana zostanie diagnoza problemów społecznych występujących na 

terenie Miasta Mława. 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera w szczególności: diagnozę 

sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenie celów 

strategicznych, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram 

finansowych, analizę SWOT, a także wskaźniki realizacji zadań.  

 Przyjęcie Strategii ułatwi prowadzenie wielu działań w zakresie szeroko rozumianej 

polityki społecznej Miasta, skoordynuje działania prowadzone w oparciu o inne niż ustawa  

o pomocy społecznej umocowania, ułatwi zdobywanie środków zewnętrznych na 

rozwiązywanie wielu zdiagnozowanych i opisanych problemów stanowiących bariery 

rozwojowe Miasta. 

     Do dnia 31 grudnia 2013r. obowiązywała Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2006-2013 przyjęta Uchwałą Nr XLIV/ 519/ 2006 Rady Miejskiej  

w Mławie z dnia 24 sierpnia 2006r.  

 Podkreśliła, że zasadne jest przyjęcie niniejszego dokumentu, w którym zostały 

zawarte do realizacji cele strategiczne na lata 2014-2020. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o przyjęcie  przedstawionego projektu uchwały  

z autopoprawkami.  
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  Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Przypomniał, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu podczas posiedzenia 

wnioskowała, aby punkt – zagrożenia: <emigracja zarobkowa ludzi młodych i wykształconych 

za granicę> wykreślić. To dlatego, że jest inny punkt, który wyczerpuje to zagrożenie: 

<wyjazdy wykształconej młodzieży do większych aglomeracji i za granicę>.  

 Uważa, że przygotowany dokument został na dobrym poziomie, wiele informacji 

można pozyskać na jego podstawie. Dobrze obrazuje sytuację społeczną naszego Miasta. 

Pojawiają się niestety nowe zagrożenia o których  była już mowa, a wynikają one z nowych 

zjawisk występujących w Mławie, ale nie tylko. Ma to oczywiście związek ze wzrostem 

bezrobocia oraz z wciąż utrzymującym się dużym poziomem osób przebywających stale na 

bezrobociu. W związku z tym osób żyjących w ubóstwie przybywa, a więc jednocześnie osób 

korzystających z zasiłków pomocy społecznej.  

 Innym problemem, który jest wyraźny w przygotowanym materiale to problem 

narkomanii. Na podstawie ankiet wynika, że problem ten dotyczy w najwyższym stopniu 

młodzieży gimnazjalnej. 

 Życzył, aby udzielana pomoc trafiała do jak największej ilości potrzebujących.  

 

 Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

 Opracowanie tego dokumentu to duże wyzwanie dla pracowników Ośrodka. Ten 

dokument blisko 60 stronicowy  powstał na podstawie zebranych danych z całego Miasta. 

Opracowanie to będzie służyło ważnym sprawom. Z danych wynika, że problem ubóstwa 

dotyczy ponad 7% mieszkańców i utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie.  

  W Strategii postawione zostały zadania, które miejmy nadzieję przyczynią się do 

zmniejszenia tego typu problemów. Poza tym dokument ten pozwoli na pozyskiwanie 

środków zewnętrznych w latach 2014-2020. 

 

 Radny ARTUR DĘBSKI 

 Uważa, że przy tego typu dokumencie , jako radni nie powinniśmy wchodzi  

w szczegóły. Jako przykład podał analizę SWOT – wyrzucamy zapis: <Emigracja zarobkowa 

ludzi młodych i wykształconych za granicę> gdyż nieco wyżej znajduje się zapis: <Wyjazdy 
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wykształconej młodzieży do większych aglomeracji i za granicę>.  A gdzie są ludzie młodzi? 

Bez wykształcenia. Dlatego uważa, że wprowadzanie takiej  poprawki będzie błędem. 

 

 Radny JACEK SYCH 

 Uważa, że warto wziąć pod uwagę wyniki badań zawarte w tym dokumencie przy 

tworzonej Strategii Rozwoju Miasta Mława. Sprawy związane z bezrobociem są zadaniem 

powiatu, ale jak wynika z międzynarodowych materiałów urzędów pracy do tego, aby 

poradzić sobie z tym problemem jest potrzebne współdziałanie. Przy okazji poinformował,  

że od dnia 27 maja br. wchodzą nowe rozwiązania ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Jak będzie to funkcjonować, to okaże się w praktyce, ale 

ustawodawca zaproponował nowe elementy, z którymi warto się zapoznać. Z tego właśnie 

powodu organizowane jest seminarium w Starostwie Powiatowym 29 maja 2014r. o godz. 

12.30 

 

 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Uważa, że największym problemem z którym boryka się nasze miasto i osiąga 

tendencję wzrostową jest ubóstwo, bezdomność, długotrwała i ciężka choroba, jak również 

bezradność w sprawach opiekuńczych. Z tego dokumentu wynika, ile mamy umieszczonych 

osób w domu pomocy społecznej (mieszkańców Mławy). Są też osoby chore na stwardnienie 

rozsiane które umieszczane są w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Dąbku. 

W tej Strategii zabrakło tematu związanego z Domem Opieki Społecznej dla mieszkańców 

Mławy. Jest co prawda wymieniony Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych. 

Niedaleko Mławy, w Bogurzynie jest taki Ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Dlatego też zaproponował, aby zastanowić się i czy nie umieścić rozwiązywania problemów 

społecznych w Strategii Miasta Mława – Domu Pomocy Społecznej. 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Wyjaśnił, że zgłosił tę uwagę i była pełna zgoda dlatego uważał, że zgoda jest również 

ze strony twórców tego dokumentu? Nawet ustaliliśmy, że będzie trzecia autopoprawka. 

Skoro jej nie ma, to znaczy się nie zgadzacie z tym? Bo jeśli tak, to może to wycofać.  

 

 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 Zgadzamy się.   
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 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź podpowiedział, że dobrym miejscem na 

umieszczenie Domu Pomocy Społecznej byłby budynek po przychodni dziecięcej w Parku 

Miejskim.  

 

 Radny ARTUR DĘBSKI 

 Swego czasu prosił, aby była dyskusja nt. obiektu w parku. I uważa, że umieszczanie 

tam siedziby pomocy społecznej nie jest dobrym pomysłem.  

 

 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 Poprosiła o wskazanie, gdzie w omawianym dokumencie jest zapis o Domu Pomocy 

Społecznej dla Osób Psychicznie Chorych? Jest natomiast mowa o środowiskowym domu 

pomocy społecznej. 

 

 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Strona 52 – utworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób chorych 

psychicznie.  

 

 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 To chodzi o Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, który zapewnia okresową 

pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym psychicznie w ciągu 8 godzin dziennie. 

Natomiast Dom Pomocy Społecznej zapewnia opiekę całodobową. Tak zostało to zapisane, 

bo jest inny zakres usług. Nie ma więc w Strategii  zapisu dot. Domu Pomocy Społecznej, bo 

jest ich wiele w pobliżu Mławy i są tam wolne miejsca (w Ciechanowie, w Przasnyszu),  

z których mogą korzystać mieszkańcy Mławy.  

 

Radna JOANNA TAŃSKA 

Poinformowała, że  w Mławie istniej już Dom Pomocy Samopomocowej, który jest 

przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i dobrze, że jest w planach 

utworzenie takiego domu dla osób chorych psychicznie. Problem zdrowia psychicznego  

w naszym mieście jest duży.  Mamy tylko jedną poradnię zdrowia psychicznego. Osoby chore 
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w momencie, kiedy następuje powrót do naszego społeczeństwa nie mają się gdzie podziać. 

Nie są przyjmowane do pracy, a mają  dużo wolnego czasu. Ten potencjał można przecież 

wykorzystać.  

  

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1, Nr 2 i Nr 3  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 386/ 2014 
 

w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Mława  

na lata 2014-2020 

 
  

Ad pkt 10. 

 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Miasta Mława. Odczytała 

projekt uchwały. 

 Poinformowała, że obowiązek sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy 

społecznej ustawowo nałożony został na gminę, jednak w sposób bezpośredni jest on 

realizowany przez ośrodki pomocy społecznej. Przygotowanie takiej oceny wynika z art. 16a 

ustawy o pomocy społecznej. Ocena została sporządzona w oparciu o narzędzie opracowane 

przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie umożliwiające gromadzenie danych, 

z których część pobierana jest automatycznie z innych systemów informatycznych. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował ocenę zasobów pomocy społecznej 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz posiadane materiały 

własne i udostępnione przez Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy i inne jednostki 

organizacyjne gminy. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę i nakłady 

finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący  

i realizujący.   

 Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych z pomocy społecznej z podziałem na kategorie wiekowe, rodzaje  

ich problemów oraz ich rozkład ilościowy, w tym osoby długotrwale korzystające z pomocy  

i wsparcia.  
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 Zasoby pomocy społecznej określone z załączniku do niniejszej uchwały obejmują 

także nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2010-2013 oraz prognozy 

roku następnego i dwa lata po ocenie. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 

2012r. dotychczas przygotowywany przez Ośrodki Pomocy Społecznej bilans potrzeb pomocy 

społecznej. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjecie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 387/ 2014 
 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu  

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Miasta Mława 

 

Ad pkt 11. 

 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2014-2016. Odczytała projekt uchwały. 

Obowiązek opracowania takiego Programu oraz podjęcie stosownej uchwały wynika  

z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, a realizacja zadania należy do zadań własnych gminy. 

 Program ten wyznacza działania mające na celu wspieranie rodzin w procesie 

przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,  

w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu 

dzieci. Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, 

ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną 

naturalną w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.  

 Wspieranie rodziny to jednocześnie rozwój i wzmacnianie społeczności lokalnej.  

W rodzinie bowiem dorastają kolejne pokolenia, kształtuje się „kapitał ludzki”, który  
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w przyszłości będzie tworzył społeczeństwo i wpływał na tempo jego rozwoju. Dlatego też 

założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się 

zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę. 

 Poinformowała, że spodziewanym efektem ma być polepszenie sytuacji dziecka  

i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, 

zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia 

dla rodziny. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 388/ 2014 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 

 

 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

Na wniosek radnego Wojciecha Krajewskiego przedstawiła informację dotyczącą 

realizacji Karty Rodzina 3+ .  

Na dzień 19 maja br. pobranych zostało 100 wniosków o wydanie Karty Rodzina 3+. 

Druki wniosków są dostępne na stronach Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Na dzień 19 maja 2014r. wydanych zostało 105 kart imiennych dla 21 rodzin 

zamieszkałych na terenie Miasta Mława. Do Programu, jako partner przystąpiło 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BESTER – Justyna Bester, 06-500 Mława, ul. Hallera 

14, branża artykuły budowlane i sanitarne – proponowana zniżka dla posiadaczy Karty 

Rodzina 3+  wynosi 5% na wszystkie towary. 
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Ad pkt 12. 

 ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej, dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. Odczytała projekt uchwały. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, taki dodatek 

przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej na 

wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym pobiera również dodatek 

mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej. 

 Poinformowała, że podjęcie tej uchwały spowoduje przeniesienie kompetencji do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących 

zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, 

zamieszkałych na terenie Miasta Mława z organu wykonawczego gminy na inny podmiot, 

który stanie się organem właściwym do załatwiania tych spraw w drodze decyzji 

administracyjnych.  

 Należy podkreślić, że wypłata dodatków energetycznych uzależnione jest od 

posiadania prawa do dodatku mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę fakt, że MOPS w Mławie 

realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasadnym 

jest powierzenie również do realizacji zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatków 

energetycznych. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  
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UCHWAŁĘ  Nr XL/ 389/ 2014 
 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,  

dotyczących przyznawania dodatku energetycznego 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 Obrady zostały wznowione o godzinie 17.00 

 

Ad pkt 13. 

 KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do złożenia wniosku  

o dofinansowanie. Odczytał projekt uchwały. 

 Podjęcie tej uchwały wynika z zamiaru złożenia  przez Miasto Mława wniosku  

o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w ramach ogłoszonego przez Ministra 

Środowiska naboru, w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie z Funduszu 

Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. 

 Zgodnie z Regulaminem  konkursu zamkniętego, jednym z załączników do wniosku  

o dofinansowanie jest uchwała rady gminy lub organu założycielskiego upoważniająca do 

złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia. 

 W ramach tego konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na opracowanie 

planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych projektu.  

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

i uzyskał pozytywną opinię. 
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Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

Zapytał o tę cześć Miasta, która nie jest objęta tą uchwałą – a więc Osiedli Piekiełko, 

Wólka, a konkretnie ulic położonych za torami kolejowymi – co z tym terenem? Jaką mamy 

propozycję dla ludzi tam mieszkających? Uchwałę w sprawie Aglomeracji podejmowaliśmy 

już 26 stycznia 2012r. i mapie wyraźnie widać, że część objęta jest tą uchwałą. Co więc 

możemy w zamian zaproponować mieszkańcom wymienionej już części Miasta? 

 

KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

Ta uchwała intencyjna dotyczy obszaru Aglomeracji Mława, ale stopniowo będzie się 

starali zadbać o kolejne obszary. To przedsięwzięcie dotyczy tego obszaru, który jest zawarty 

w Aglomeracji Mława. Nie wyobraża sobie, abyśmy w momencie opanowania tego problemu 

nie zająć się kolejnymi obszarami.  

Poinformował, że zaprojektowane zostały przejścia pod torami. Niektóre będą 

wykonywane jeszcze w tym roku w ramach budowy wiaduktów. W przyszłości będą służyły 

do przejść technicznych, m.in. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów.  

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Warto pamiętać o tym, że w granicach Aglomeracji Mława należy osiągnąć pewną 

efektywność. Efektywność to 95% obszaru powinno być objęte  siecią kanalizacji sanitarnej. 

Pamiętajmy, że obecnie na terenie Miasta są kolektory sanitarne i są wybudowane 

przykanaliki i prawie 340 gospodarstw domowych nie zostało przyłączonych do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej. Zachęcamy mieszkańców, aby się przyłączali do tej sieci  

i odprowadzali ścieki komunalne za pośrednictwem kolektorów sanitarnych do miejskiej 

oczyszczalni ścieków.  

Dzisiaj byłoby wielce nie strategicznym posunięciem, gdybyśmy rozszerzali obszary 

Aglomeracji Mławy, dlatego, że potężne pieniądze jeszcze większe niż nasze możliwości 

należałoby przeznaczyć na tę inwestycję. Propozycja Pana Burmistrza jest taka,  

aby w granicach tej, która została ustalona w 2012r. budować kolektory sanitarne  

z nastawieniem na wysoką efektywność nakładów finansowych (mówimy o efektywności 

95%, która będzie rosła). 

Stąd też prośba do Wysokiej Rady o podjęcie tej uchwały w zaproponowanej wersji. 

W przyszłości oczywiście trzeba będzie granice Aglomeracji Miasta Mława rozszerzać po to, 

aby budować na kolejnych terenach kolektory sanitarne i móc odprowadzać ścieki 

komunalne do oczyszczalni.  
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 390/ 2014 
 

w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” oraz 

upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

 

Ad pkt 14. 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił pięć uchwał dotyczących nabycia nieruchomości.  

 Pierwszy projekt dotyczył uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości 

Miasta Mława 7 niezabudowanych nieruchomości położonych w Mławie przy ul. Studzieniec 

o numerach: 565/2 o pow. 18 m2, 566/2 o pow. 18 m2, 567/2 o pow. 14 m2, 569/2 o pow.  

7 m2, 570/2 o pow. 3 m2, 578/2 o pow. 29 m2 i 308/6 o pow. 43 m2. Te nieruchomości  

po nabyciu zostałyby przeznaczone na urządzenie gminnej drogi publicznej. Ma to związek  

z inwestycją, która jest obecnie realizowana – budowa kolektora sanitarnego  

w ul. Studzieniec i potrzebą wybudowania przykanalików przy tym kolektorze do ogrodzeń 

nieruchomości. Dlatego zamiar wykupienia gruntów przez Miasto Mława w taki sposób, aby 

miasto było właścicielem nieruchomości w faktycznych liniach rozgraniczających. Zostały 

rozpoczęte negocjacje, które w pierwszy etapie obejmują 49 działek. Na podstawie 

porozumienia i ustalenia warunków nabycia i gdzie nie było konieczne przeprowadzanie 

podziałów geodezyjnych przygotowany został projekt tej uchwały. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL/ 391/ 2014 
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w sprawie nabycia nieruchomości 

 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił drugi projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu 

nieruchomości Miasta Mława niezabudowanej nieruchomości o numerze 1160/3  

o powierzchni 28 m2 położonej w Mławie przy ul. Niskiej. Celem nabycia tej nieruchomości 

wykorzystanie jej na urządzenie gminnej drogi publicznej. Nabycie to ma związek z zamiarem 

budowy chodnika w ul. Niskiej. Odbyły się negocjacje z właścicielem nieruchomości  

i uzgodniono warunki nabycia. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL / 392/ 2014 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu 

nieruchomości Miasta Mława niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek  

o numerach: 1405/9 i 1405/10 o łącznej powierzchni 95 m2 położonej w Mławie przy  

ul. Batalionów Chłopskich. Nabycie ma związek z zamiarem wykorzystania tych 

nieruchomości na urządzenie gminnej drogi publicznej. Bezpośrednią przyczyną jest zamiar 

wybudowania chodnika na nabywanych działkach. Negocjacje z właścicielem zakończyły  

się powodzeniem i ustalono warunki nabycia.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 
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 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL / 393/ 2014 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu 

nieruchomości Miasta Mława niezabudowanej nieruchomości nr 198 o powierzchni 803 m2, 

położonej w Mławie przy ul. Szreńskiej. Ta sprawa ma związek z wnioskiem pełnomocnika 

właściciela, jaki wpłynął do Burmistrza Miasta Mława o nabycie tej nieruchomości. Wyjaśnił, 

że w projekcie obwodnicy zachodniej, w koncepcji, która była opracowana na zlecenie 

Burmistrza Miasta Mława ta nieruchomość jest przewidziana na wybudowanie skrzyżowania 

ul. Szreńskiej, obwodnicy zachodniej i drogi gminnej przy ogródkach działkowych i stąd 

nabycie tej nieruchomości przez Miasto Mława jest zasadne. Negocjacje z właścicielem, 

które przeprowadzono zakończyły się uzgodnieniem warunków nabycia.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL / 394/ 2014 

w sprawie nabycia nieruchomości 
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MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił ostatni już projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu 

nieruchomości Miasta Mława niezabudowanych nieruchomości o numerach działek:  

665 o powierzchni 977 m2 i 674 o powierzchni 3700 m2. Te nieruchomości są położone są na 

obszarze na którym następuje spływ wód do złóż wody, z których czerpana jest pitna dla 

Miasta Mława. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obszar ten jest przewidziany na zieleń urządzoną i nie jest przewidziane wykorzystanie tego 

na działalność inwestycyjną. Celem nabycia tych nieruchomości jest przede wszystkim 

ochrona ujęć wody pitnej dla Miasta Mława. Odbyły się negocjacje z właścicielami tych 

nieruchomości i uzgodniono warunki nabycia. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL / 395/ 2014 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

 

Ad pkt 15.  

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany praw użytkowania wieczystego 

nieruchomości dwóch nieruchomości położonych w Mławie przy ul. „Torfa” Załęskiego  

o numerach:  

 3071/9 o powierzchni 34 m2  – stanowiącej własność Miasta Mława   

 3095/1 o powierzchni 68 m2 – stanowiącej własność Miasta Mława i oddanej  

w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej. 
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Warunki zamiany zostały ustalone z użytkownikiem wieczystym. W wyniku tej 

zamiany Miasto Mława nabędzie prawo użytkowania wieczystego, czyli stanie się 

właścicielem bez obciążenia  działki na której znajduje się pas drogowy ul. „Torfa” 

Załęskiego, natomiast użytkownik wieczysty poprawi warunki zagospodarowania swojej 

nieruchomości.   

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

  

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL / 396/ 2014 

w sprawie zamiany praw użytkowania wieczystego nieruchomości.  

 

Ad pkt 16. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – wg propozycji jest to 

ulica Majowa, która położona jest między ulicą Żuromińską i granicą Miasta Mława. Jest to 

ulica, która obecnie jest gminną droga publiczną i znajdują się przy niej dwa budynki, które 

posiadają adresy przy ul. Żuromińskiej. W związku z tym nadanie nazwy ulicy będzie się 

wiązało z koniecznością zmiany adresów tych dwóch budynków. Wniosek o nadanie nowej 

nazwy złożyli właściciele dwóch działek budowlanych, które w tej chwili są zabudowywane. 

Na tym obszarze powstaje niewielkie osiedle, stąd też potrzeba, aby ulica przy której 

znajdują się te budynki miała nową nazwę.  

Poinformował, że projekt uchwały został skorygowany w związku z dyskusją, jaka się 

odbyła podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu.   

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 



36 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XL / 397/ 2014 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Ad pkt 17. 

 KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

 Przedstawił do zaopiniowania Stanowisko Rady Miasta Mława w sprawie utworzenia 

przystanku kolejowego w Mławie dla pociągów PENDOLINO relacji Warszawa – Gdynia.  

 Odczytał treść Stanowiska. 

 Poinformował, że uchwałę o podobnej treści podjął Sejmik Województwa 

Mazowieckiego. Również sąsiednie samorządy podjęły taką inicjatywę podejmując uchwały 

lub przyjmując stanowiska. 

 

 Projekt stanowiska omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

STANOWISKO  

w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Mławie  

dla pociągów PENDOLINO relacji Warszawa - Gdynia 
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Ad pkt 18.  

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętej podczas  

XXXIX sesji Rady Miasta Mława w dniu 25 marca 2014r. 

 

Ad pkt 19. 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację nt. Zabytkowego Parku 

Miejskiego w Mławie (zdjęcia stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 2 minutową przerwę techniczną.  

 

Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Przedstawił informację za okres między sesjami. Poinformował,  

że w sprawozdawczym okresie Burmistrz Miasta podpisał 32 zarządzenia, które są 

publikowane na stronie internetowej Miasta Mława. 

Następnie przedstawił informację  z pracy wydziałów Urzędu Miasta: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: 

 decyzje o warunkach zabudowy – wydano 12 decyzji 

 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego – wydano 5 decyzji 

 dzierżawa nieruchomości – podpisano 11 umów 

 sprzedaż lokali mieszkalnych – 2 akty notarialne 

 sprzedaż nieruchomości – 2 akty notarialne 

 zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości – 4 zaświadczenia 

 zaświadczenie dotyczące nazwy ulicy – 2 zaświadczenia 

Ponadto przyjęto informację do realizacji uchwał: 
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- Uchwała Nr XXXIX/ 377/ 2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – przygotowany jest 

wykaz nieruchomości 

- Uchwała Nr XXXIX/ 378/ 2014 w sprawie zamiany nieruchomości – sporządzono wycenę 

nieruchomości, przygotowano protokół 

Ponadto przyjęto inf. nt. spotkania z przedstawicielami ogródków działkowych w dniu 15 maja 2014r. 

Pan Burmistrz poinformował, że mławscy działkowcy mogą czuć się bezpieczni. Tereny ogródków 

działkowych w Studium zagospodarowania przestrzennego są terenami rekreacyjnymi i takimi 

pozostaną. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: 

 decyzje o zajęciu pasa drogowego – wydano 42 decyzje 

 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano 

14 decyzji 

 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano  

19 decyzji 

 decyzje na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – wydano 9 decyzje 

 decyzje na wycinkę drzew i krzewów – wydano 12 decyzji 

 decyzje o rozłożeniu na raty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 

wydano 1 decyzję 

 decyzje umorzenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – wydano  

1 decyzję  

Ponadto Pan Burmistrz przedstawił informację nt. utrzymania bezpańskich psów i kotów w roku 2013  

i 2014. Z danych wynika, że zauważalna jest dramatyczna tendencja wzrostowa. W 2013r. na naszym 

utrzymaniu było 20 bezpańskich psów umieszczonych w dwóch schroniskach: w Pawłowie i Napierkach,  

co kosztowało nas 48 594,84 zł . Jeśli chodzi o ten rok, to w okresie od stycznia do kwietnia (4 miesiące) mamy 

w tych schroniskach 35 psów, a koszty utrzymania wynoszą na dzień dzisiejszy już 33 165,72 zł . Jeśli taka 

tendencja będzie się utrzymywać, to do końca roku może wzrosnąć do ponad 100 tysięcy złotych. Akcja 

zbierania suchej karmy dla psów jest bardzo dobra i wychowawcza, jednak edukację wśród dzieci i młodzieży 

należy poprowadzić w nieco innym kierunku. Decydując się na psa musimy wiedzieć, że będzie on z nami do 

końca jego dni. Te wałęsające się psy kiedyś miały swoich właścicieli 

 

 Raport z działań Straży  Miejskiej: 
 przyjęto oraz przeprowadzono czynności wyjaśniające w 286 zgłoszeniach od mieszkańców 

miasta 

 przeprowadzono 6 wspólnych służb z Policją 

 ujawniono 42 zdarzenia za pomocą Monitoringu Miejskiego, informację przekazano do patroli 

Straży Miejskiej i Policji 
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 54 razy konwojowano wartości pieniężne lub dokumenty dla potrzeb Urzędu Miasta  

i jednostek organizacyjnych Miasta. 

 11 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez pracowników z innych 

wydziałów  Urzędu Miasta  

 prowadzono wspólne działanie z Policją odnośnie niestosowania się kierujących pojazdami do 

przepisów ruchu drogowego, tj. ujawniono wykroczenie w centrum monitoringu i przekazano 

natychmiastową informację bezpośrednio do współpracującego patrolu Policji w terenie 

 przekazano do policji dwie sprawy, których rozstrzygnięcie leżało w kompetencji Policji 

 przewieziono do szkoły 2 uczniów gimnazjum, którzy podczas trwania zajęć lekcyjnych 

przebywali poza jej terenem  

 54 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych na 

terenie Miasta, 122 razy przeprowadzano takie czynności w odniesieniu do osób 

skierowanych przez TBS Sp. z o.o. w Mławie 

 1 osobę przewieziono do ośrodka dla osób bezdomnych w Miączynie 

 2 razy wzywano karetkę pogotowia do osoby przebywającej w miejscu publicznym  

i wymagającej pomocy, jedną osobę nietrzeźwą przewieziono do Komendy Policji w Mławie w 

celu wytrzeźwienia 

 6 razy zabezpieczano uroczystości publiczne 

 przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach 14 bezpańskich psów, ponadto 6 psów 

i 1 kota przewieziono do lecznicy dla zwierząt w Mławie, 1 psa przekazano do adopcji dla 

osoby prywatnej 

 przekazano 5 spraw do innych służb (Zakład Energetyczny, USKOM) w celu podjęcia 

interwencji w zakresie ich działania 

 przeprowadzono 6 kontroli porządkowych posesji w zakresie usuwania nieczystości bytowych 

 16  razy przeprowadzano radarową kontrolę prędkości, ujawniono 198 wykroczeń, największe 

prędkości zarejestrowano na ul. Kościuszki 116 km/h, ul. Granicznej 99 km/h, ul. Kopernika 

96 km/h   

 w okresie sprawozdawczym ujawniono i rozliczono 360 wykroczeń 

 

 

 Wydział Rozwoju i Inwestycji: 

 Poinformował o prowadzonych postępowaniach oraz realizowanych zadaniach:   
 

 Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie - oświetlenie przejść dla 
pieszych 

Termin składania ofert: 05.06.2014r. 

 
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej  

z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie – postępowanie 2 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „INSTALEX”, Mława, ul. Płocka 5/7 m5 
Cena: 2 091,00 zł brutto 
Data podpisania umowy: 14.05.2014r. 

 
 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej  

z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie 

Postępowanie unieważnione. Oferta wykonawcy przewyższyła środki, które zamawiający przeznaczał 
na realizację. 
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 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku usługowo-biurowego na potrzeby 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

Termin składania ofert: 02.05.2014r. 

 
 Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie 

Wykonawca: Zakład Usługowy „Instal-Bud” ,  09-100 Płońsk,  ul. Środkowa 14  
Cena: 87 945,00 zł brutto 
Data podpisania umowy: 09.05.2014r. 

 
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie 

Banku Miast w Mławie 

Wykonawca: „MARBUD” Marek Jaworski, ul. Warszawska 46/2, 06-500 Mława 
Cena: 143 875,08zł brutto 
Data podpisania umowy: po 14.05.2014r. 

 
 Przeprowadzenie badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Mławie wraz  

z koncepcją optymalizacji podaży jej usług 

Wykonawca: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., Plac Bankowy 2,  00-095 Warszawa  
Cena: 24 477,00zł brutto 
Data podpisania umowy: po 05.05.2014r. 

 
 Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława, ul. Stefana 
Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mława 
Cena: 385 303,13 zł brutto 
Data podpisania umowy: po 20.05.2014r. 

 
 Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława, ul. Stefana 
Roweckiego "Grota" 8, 06-500 Mława 
Cena: 161 683,02 zł brutto 
Data podpisania umowy: po 20.05.2014r. 

 
 Organizacja na terenie Uniszek Zawadzkich w dniu 30 sierpnia 2014 r. VII Rekonstrukcji Bitwy 

pod Mławą - obrony pozycji Wojska Polskiego w Mławie z roku 1939 

Postępowanie unieważnione. Do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. 
 

 
 Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie – przetarg II  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck 
Cena: 84 438,27 zł brutto 
Data podpisania umowy: 17.04.2014r. 

 
 Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława  

- etap VI 

Wykonawca: INWESTBUD Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 124A, 02-968 Warszawa 
Cena za demontaż,  transport i utylizację azbestu: 432zł brutto 
Cena za transport i utylizację azbestu: 324 zł brutto 
Data podpisania umowy: 14.03.2014r. 
Planowana kwota na realizację zamówienia: 35 000zł 
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Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

 
1. Realizowane są 2 projekty „Świ@t w zasięgu ręki” oraz „INTERNET = świ@t bez barier”, dofinansowane 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
 

2. Realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III mławskich szkół 
podstawowych”. W szkołach realizowane są zajęcia z dziećmi.  

 
3. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie realizacji zadania pn.: 

„Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława - etap VI”. 
 

4. Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Mławy do 2020 roku. Planowane zakończenie prac 
nastąpi w czerwcu 2014r. 

 

 

Na koniec tego wystąpienia Pan Burmistrz przedstawił informację nt. połączenia drogi 
ekspresowej S7 z obecną drogą nr 7 do wiaduktu. W tej sprawie odbył bardzo wiele spotkań 
na okoliczność konsultacji społecznych i oficjalnych spotkań w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad – w siedzibie Generalnej, w Oddziale Wojewódzkim, w Olsztynie. 
Często w spotkaniach tych brali udział współpracownicy – Naczelnik Krzysztof Jaros  
i Naczelnik Marek Polak. Na dzisiejsze spotkanie zaproszenie przyjęli: Wiceminister Pan 
Zbigniew Rynasiewicz, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski oraz Poseł RP Pan 
Mirosław Koźlakiewicz. Pan Wiceminister przyjechał z dobrą informacją – będzie budowany 
węzeł Modła wraz z połączeniem do drogi krajowej nr 7 oraz przebudowany wiadukt na 
Modle, aby docelowo doszło do połączenia z obwodnicą zachodnią Miasta Mława. To bardzo 
cieszy. Te wszystkie elementy o których już wcześniej mówił będą realizowane pieniędzy 
centralnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie wykupywała tereny  
i płaciła odszkodowania pod inwestycję, ale żeby to był możliwe musiał być spełniony 
warunek, aby Miasto Mława przejęło na własność tę drogę po wybudowaniu. I wstępnie taką 
deklarację Burmistrz Miasta złożył, że będzie czynił takie starania. Dziś Pan Wojewoda i Pan 
Wiceminister potwierdzili to, że gdyby nie było takiej wstępnej deklaracji, to inwestycja ta 
nie byłaby realizowana. Na potwierdzenie tego odczytał pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 maja 2014r. Najważniejszym zapisem w piśmie jest zdanie: 
<W związku z powyższym Oddział prosi o propozycję terminu spotkania w sprawie 
finansowania budowy łącznika do drogi krajowej nr 7>.  

Burmistrz poinformował również, że specjalna komisja zobowiązała Oddział GDDKiA  
w Olsztynie do zawarcia przedmiotowego porozumienia między Generalną Dyrekcją  
a władzami samorządowymi w sprawie finansowania budowy połączenia do istniejącej drogi 
krajowej nr 7. Jest to dla nas bardzo dobra informacja. 

Przy okazji tego spotkania rozmawiał również nt. pozostawienia przejścia w poziomie 
torów w ciągu ulicy Kościuszki. Pan Wiceminister powiedział, że będziemy o tym rozmawiać, 
tym bardziej, że kilka tygodni temu zawiózł przecież wniosek z ogromnym, ponad  
3 tysięcznym poparciem ze strony mieszkańców w sprawie utrzymania tego przejścia. 
Możemy mieć więc nadzieję, że za kilka miesięcy odbędzie się podobna do dzisiejszej 
konferencja podczas której uzyskamy dobre wiadomości w tym temacie. 

 
Podziękował Panu Przewodniczącemu Rady Miasta za umożliwienie przedstawienia 

prezentacji multimedialnej nt. Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie. 
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Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 
Ogłosił 2 minutową przerwę techniczną.   
 
 

Ad pkt 15. 
 Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Poinformował o korespondencji, jaka wpłynęła od ostatniej sesji: 

- do Przewodniczącego Rady Miasta Mława oraz Burmistrza Miasta Mława wpłynęło pismo 

od mieszkańca miasta  dotyczące osoby Pana Radnego Michała Nowakowskiego.  

 W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy pismo ma odczytać, czy zainteresowani 

zapoznają się z jego treścią w biurze Rady? 

 

 Radny RYSZARD PRUSINOWSKI 

 Poprosił o odczytanie tego pisma. 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Odczytał pismo, które datowane jest  na dzień 31 marca 2014r. 

Jednocześnie odczytał odpowiedź, jaka została do autora tego pisma udzielona  

w dniu 15 kwietnia 2014r. 

Ponadto poinformował, że Pani Dyrektor Miejskiego Domu Kultury zwróciła  

się z prośbą o odczytanie zaproszenia: Dyrektor MDK w Mławie, Zespół Seniorów Cantare, 

Mławski Zespół Ludowy <Mławiacy> i Mławska Orkiestra Dęta zapraszają radnych na koncert 

z okazji Dnia Matki pt.: „Dla Ciebie Mamo”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2014r.  

o godzinie 16.00 na Estradzie w Parku Miejskim. 

 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Podziękował Panu Burmistrzowi za informację dotyczącą zbierania podpisów pod 

petycją w sprawie pozostawienia przejścia w ul. Kościuszki. Jako pomysłodawca tej akcji za 

pośrednictwem obecnych na Sali mediów podziękował mieszkańcom za tak duże poparcie. 

Ma nadzieje, że przyniesie to pozytywny rezultat. 
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Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

Poinformował, że w okresie od poprzedniej sesji do chwili obecnej trwała wymiana 

korespondencji między nim a Panem Burmistrzem w sprawie podziału i łączenia działek 

położonych w Mławie przy ul. Płockiej. Jego zdaniem wątpliwości w dalszym ciągu nie zostały 

wyjaśnione dlatego zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego – odczytał pismo, jakie 

przygotował, a które w dniu jutrzejszym złoży w Kancelarii Urzędu Miasta. Z pisma wynika,  

że  w związku z licznymi niejasnościami zawartymi w odpowiedziach Burmistrza Miasta 

Mława na pisemne interpelacje z dnia 3 marca 2014r. i z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie 

prowadzonych procedur łączenia i podziału działek położonych przy ul. Płockiej  

w Mławie wniósł o wszczęcie przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Mława kontroli 

czynności, jakie były podejmowane przez Burmistrza w związku z gospodarowaniem tymi 

działkami. 

Pismo wraz z załącznikami (wcześniejszymi interpelacjami i odpowiedziami, jakie 

zostały udzielone) jest dostępne w biurze Rady Miasta. 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Cieszy się, że taki wniosek się pojawił. Może w końcu wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej 

coś przybliżą Panu radnemu. Przypomniał, że wielokrotnie zapraszał Pana radnego 

Nowakowskiego na spotkania, aby zapoznał się z dokumentami i na bieżąco zadawał pytania. 

Do dziś z tego zaproszenia nie skorzystał. Pan radny się nie orientuje w treści tych 

interpelacji, dlatego je czyta. Ten temat jest mu obcy. Cieszy się, że zajmie się tym Komisja 

Rewizyjna. Podkreślił, że działa uczciwie i transparentnie, a Panu radnemu Nowakowskiemu 

zależy na tym, aby ten obraz był zupełnie inny. Podejrzewa, że jeśli wynik ustaleń komisji 

Rewizyjnej będzie pozytywny na rzecz działań burmistrza, to będą kolejne wnioski Pana 

radnego. Podkreśli, że pełniąc funkcję burmistrza działa zawsze uczciwe. Być może już na 

kolejnej sesji Komisja Rewizyjna przedstawi swoje stanowisko. A jeśli Pan radny będzie maił 

w dalszym ciągu wątpliwości, to niech zajmie się tym prokuratura. 

 

 Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

 Nie wie w jaki sposób ma się zwracać do Pana Burmistrza, aby nie był aż tak 

zaangażowany w interpretowanie jego wypowiedzi i wypowiadanie się w sposób 

nieprawdziwy. Sądzie, że Pan Burmistrz celowo dokonuje nadinterpretacji jego wypowiedzi, 

a takie sytuacje na tej Sali nie powinny mieć miejsca. Podczas wystąpień nie posługuje się 

kartką. Dziś pozwolił sobie na czytanie, bo nie ukrywa, że jest zdenerwowany po odczytaniu 

pisma zniesławiającego jego rodzinę. To oczywiście będzie maiło swój finał w sądzie, a osoba, 
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która to rozpowszechnia (w tym przypadku autor pisma) będzie pociągnięta do 

odpowiedzialności. 

 Poprosił, aby na przyszłość nie wypowiadał się w taki sposób pod jego adresem. To 

nie Pan Burmistrz będzie podejmował decyzję, bo nie jest władzą uchwałodawczą. To Pan 

Przewodniczący zdecyduje, a w jaki sposób należy postąpić, bo chyba nie jest 

ubezwłasnowolniony przez Burmistrza Miasta Mława.  

 

 z-ca Burmistrza JANINA BUDZICHOWSKA 

 Czuje się urażona wypowiedzią Pana Radnego i jak sądzie Pan Naczelnik również. Nie 

zabrała głosu po przeczytaniu interpretacji, ale widzi, że Pan radny wyraźnie sugeruje, że nie 

uzyskał odpowiedzi. Takie odpowiedzi były Panu udzielane, tylko może Pan ich nie zrozumiał. 

Przyznała, że wspólnie z Naczelnikiem Polakiem analizowali, czy taka odpowiedź będzie 

zrozumiała dla każdego, kto nie zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Podkreśliła,  

że odpowiedzi na interpelacje były pełne i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Wyjaśnił, że stanowisko w tej sprawie podejmie Rada, nie Przewodniczący. W związku 

z tym, aby drogi tej nie wydłużać zaproponował, aby wniosek Radnego Nowakowskiego 

skierować do Komisji Rewizyjnej.  

 

 Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

 Uważa, że powinniśmy zajrzeć do Statutu Miasta Mława. Zgodnie z paragrafem 75, 

ust. 2 <O przeprowadzenie kontroli mogą wnioskować do Rady: Przewodniczący Rady, 

Komisje, Kluby Radnych, grupa pięciu radnych> . Poprosił, aby wziąć to pod uwagę. 

 

 Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

 Zgadza się z przedmówcą, ale tak naprawdę, to nie składał wniosku. Odczytał jedynie 

pismo, którego adresatem jest Przewodniczący Rady Miast, a w którym zwraca się z prośbą  

o spowodowanie działań mających na celu przekazanie tej sprawy do zbadania przez Komisję 

Rewizyjną. 

 Zwrócił się do Pani Burmistrz i stwierdził, że również mógł poczuć się urażony takimi 

odpowiedziami, gdyż są one niespójne i niewyczerpujące.  
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 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 O tym, że Pan radny lubi zadać pracę może świadczyć to, że na poprzedniej sesji Rady 

Miasta w dniu 25 marca br. złożył Pan pismo do Przewodniczącego Rady dot. rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza Miasta. Uzyskał Pan odpowiedź, z której wynika,  

że wszczęcie proponowanych w piśmie działań jest nie tylko niezasadne, ale przede 

wszystkim pozbawione podstawy formalno-prawnej i dlatego wniosek nie będzie miał 

dalszego biegu. 

 

 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Podczas omawiania Sprawozdania z wykonania budżetu w formie multimedialnej Pan 

Burmistrz wspomniał o zatokach parkingowych w ul. Piłsudskiego. W związku z tym chciałby 

wiedzieć więcej nt. zatoki przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zatoki z wiatą przy przejściu 

podziemnym. Czy powstanie przystanku z wiatą jest aktualne? 

 Odniósł się też do informacji nt. przejścia na ul. Kościuszki. Oczywiście bardzo dobrze 

by się stało gdyby ten przejazd nie został zamknięty. 

 Jeśli chodzi o węzeł Modła, to w dalszym ciągu twierdzi, że jeśli on powstanie, to nie 

załatwi problemów komunikacyjnych Mławy, jeśli chodzi o skomunikowanie z przyszłą drogą 

nr 7. Poprosił o wyjaśnienie pewnych nieścisłości. W wypowiedzi Pan Burmistrz podał,  

że będziemy utrzymywać łącznik, a z pisma, którego czytał wynika, że będziemy go 

finansować. Jakie zobowiązania Miasto Mława na siebie musi przyjąć, żeby powstał węzeł 

Modła. Węzeł ma łączyć się ze starą siódemką, czy z obwodnicą zachodnią? Do czego Miasto 

się zobowiązuje? 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Przypomniał, że kilka miesięcy temu prezentował układ komunikacyjny, który jest od 

wielu lat konsultowany. Na ten temat już rozmawialiśmy, ale powtórzył: opracowywana jest 

koncepcja programowa przez firmę TRANS PROJEKT Gdańsk na zlecenie GDDKiA, która 

przewiduje w granicach administracyjnych Miasta Mława wybudowanie dwóch węzłów 

komunikacyjnych, które umożliwią połączenie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą 

ekspresową S7. Jeden węzeł będzie na ul. Warszawskiej i drugi węzeł Modła. Od wielu lat 

mówimy o wariancie 4R i węźle Modła, który będzie wybudowany po drugiej stronie torów, 

bliżej miejscowości Modła, po to, żeby poprzez łącznik o długości ok. 2 km połączyć nowy 

przebieg trasy S7 z obecnym przebiegiem starej siódemki. Aby to uczynić i połączyć  

z obwodnicą zachodnią trzeba przebudować wiadukt na obecnej drodze nr 7 i przedłużyć  
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go, aby droga o odpowiednich parametrach zmieściła się pod wiaduktem i nie kolidowała  

z pasem kolejowym. 

 Przypomniał o porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na 

wybudowanie obwodnicy zachodniej Miasta Mława począwszy od zachodniej części miasta, 

czyli od ul. Gdyńskie, tam gdzie będzie schodził wiadukt - ul. Gdyńska/ ul. Działdowska,  

o długości prawie 7 km do wiaduktu na obecnej tzw. starej siódemce, a kontynuacja tego 

będzie poprzez łącznik do węzła Modła. Prostopadle będą wykonane połączenie  

z istniejącymi obecnie ulicami na terenie naszego miasta. 

 Ten układ komunikacyjny zapewni komfort i bezpieczeństwo dla mieszkańców 

Mławy, a jednocześnie przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta, jak również 

subregionu. Jest to bardzo ważne zadanie inwestycyjne, o czym mówił już wielokrotnie. Dziś 

mówi o tym z wielką przyjemnością. Cieszy się, że Pan Minister Rynasiewicz wraz z Panem 

Wojewodą przekazali dobrą informację nie tylko dla władz miasta, ale również mieszkańców: 

wszystkie elementy związane z budową trasy ekspresowej S7 będą sfinansowane przez 

inwestora, czyli GDDKiA. Inwestycja to projektowanie, wykup gruntów pod inwestycję wraz  

z pełną realizacją całego zakresu. Cały zakres będzie wykonany na odcinku 72 km, od Płońska 

do granic naszego województwa, czyli do miejscowości Napierki. Będzie to nie tylko droga, 

ale również wiadukty, zjazdy, eskapady i drogi serwisowe, które będą umożliwiały obsługę 

terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie trasy ekspresowej S7. Na dziś mamy dobrą 

informację polegającą na tym, że z budżetu miasta nie wydamy ani złotówki na wykonanie 

tej inwestycji w całości. Czytając wcześniej pismo posiłkował się nim, gdyż była to świeża 

informacja, która dziś wpłynęła do Urzędu Miasta i pozwolił sobie na przytoczenie niektórych 

fragmentów. 

 Poinformował, że warunkiem koniecznym, aby takie stanowisko mógł przedstawić 

Pan Minister było nasze zobowiązanie o przejęciu tej drogi po wybudowaniu, do zasobu dróg 

gminy. Jako Burmistrz Miasta wstępnie złożył deklarację, że podejmie wszelkie działania 

zmierzające do  przejęcia  drogi po jej wybudowaniu do zasobu gminy. 

 Najprawdopodobniej, aby wszelkie procedury były właściwe przeprowadzone 

potrzebna będzie decyzja Rady Miasta Mława. Będzie też pewnie konieczne zawarcie 

porozumienia z gospodarzem sąsiedniej Gminy Wiśniewo. Wierzy, że nikt z radnych nie 

zaprotestuje w tej sprawie dlatego, że gdybyśmy takiej deklaracji nie złożyli, nie byłoby węzła 

Modła wraz połączeniem. 

 Na koniec tej wypowiedzi Pan Burmistrz zachęcił radnych, wszystkich obecnych na 

Sali oraz za pośrednictwem mediów wszystkich mieszkańców do obejrzenia dzisiejszej 

konferencji, jaka w tym temacie odbyła się rano w Urzędzie Miasta. 

 Jeśli chodzi o budowę zatok w ul. Piłsudskiego, to ma satysfakcję, że inicjował ten 

temat. Sprawa jest aktualna, bo dzisiaj tych zatok nie ma.  Zwrócił uwagę, że nie możemy 
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dziś rozmawiać z Marszałkiem na temat inwestycji dlatego, że znana jest powszechnie 

sytuacja samorządu Województwa Mazowieckiego, który ma problemy finansowe.  

Otwieranie nowego tytułu inwestycyjnego jest w chwili obecnej niemożliwe, gdyż zostało to 

zablokowane decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego ma obowiązek wprowadzenia restrykcyjnego programu naprawczego. 

 Sprawa zatok i wiat przystankowych jest sprawą otwartą. Nie sądzie jednak, aby było 

możliwe zakończenie tej inwestycji jeszcze w bieżącym roku budżetowym. 

 Zwrócił się do Radnego Nowakowskiego – jeśli uważa, że zachował się w sposób 

niewłaściwy w stosunku do jego osoby, to może sprawę skierować do sądu lub innych 

instytucji, które wymierzą sprawiedliwość. 

 

 Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

 Uważa, że podczas obrad sesji Rady Miasta powinna być wprowadzona kultura 

wypowiedzi w stosunku do wszystkich osób zabierających głos. I nad tym powinien czuwać 

Pan Przewodniczący. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Jest przekonany, że obrady sesji prowadzi zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie 

Miasta Mława. 

 

 Mieszkaniec Mławy KRZYSZTOF BRUŹDZIAK 

 Jako mieszkaniec chciałby usłyszeć coś więcej jeśli chodzi o Aglomerację miejską – 

uchwała zawyżająca jej obszar została podejęta w celu uniknięcia konsekwencji finansowych 

i ewentualnych kar, gdyby wymogi nie zostały spełnione. Takie działania były również 

podejmowana przez inne samorządy. Pojawiły się jednak dość niepokojące opinię  

i stanowiska. Polegają one na tym, że wszystko to może zostać uznane przez komisję, jako 

niespełniające wymogów dyrektywy Nr 91 a więc jako próba ominięcia prawa i uniknięcia 

tych kar świadomie. W związku z tym zapytał, czy przewidywane jest podjęcie działań w tym 

zakresie i zabezpieczających się przed takimi następstwami? Czy są podejmowane plany 

zmierzające do odwrócenia tej procedury? Informacja o poszerzeniu Aglomeracji wymaga 

przecież długotrwałej procedury. Najpierw Rada musiałaby podjąć uchwałę w tej sprawie, 

taką uchwałę musiałby też podjąć Sejmik Wojewódzki, a następnie Rozporządzenie 

musiałoby wydać Ministerstwo Środowiska. Czy planowane są jakieś działania? Tym bardziej, 
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że brak kanalizacji na całym Zatorzu hamuje rozwój tej części miasta. Później przecież 

skończy się perspektywa finansowania. 

 Druga sprawa, jaką poruszył mieszkaniec dotyczyła przystanku Pendolino: czy władze 

Miasta podejmowały rozmowy z sąsiednimi miastami, powiatami zmierzające do tego, aby 

wytypować jedną stację, która miałby jakąś szansę na zatrzymywanie się tego pociągu. 

Czy istnieje jeszcze szansa na podjęcie takich rozmów? 

 Kolejny temat dot. rozbudowy drogi S7 – czy Pan Burmistrz rozważą i czy jest taka 

możliwość wykonania elementów do trzeciego węzła pod lasem? Temat ten nie jest 

poruszony, a sądzi, że jest taka możliwość o czym może świadczyć ostatnie spotkanie  

u Marszałka Pana Adama Struzika nt. odcinków za Płońskiem, gdzie będzie dodatkowy węzeł. 

Jednocześnie poprosił, aby Pan Burmistrz przychylił się do włączenia naszego Stowarzyszenia 

do bieżących spotkań. 

 Ostatni temat dot. dworca PKP na Wólce: czy jest to definitywna decyzja o jego 

rozbiórce? Czy może istnieje możliwość innego alternatywnego jego zagospodarowania? 

 

 z-ca Burmistrza JANINA BUDZICHOWSKA 

 Ustosunkowała się do tematu dotyczącego Aglomeracji. Jeśli chodzi o Aglomerację  

w rozumieniu krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych, to początkowe 

przepisy Miasto Mława, podobnie jak inne gminy, interpretowało w ten sposób, że jest to 

miasto i to, co naokoło. W związku z tym pierwsze nasze granice były rozszerzone. Następnie 

po interpretacji okazało się, że nie chodzi o to, aby tereny jak najszerzej objąć taką 

Aglomerację, tylko żeby zapewnić, ją tam, gdzie zabudowa jest gęsta i ścieki komunalne będą 

tam wytwarzane i potrzebne będą podłączenia. Dlatego też konieczna była ta weryfikacja  

i zmniejszenie granic. Teraz nie mówimy o zmniejszaniu granic. Nasze działania, żeby się 

wywiązać ze wspomnianych dyrektyw, to właśnie przygotowanie projektu uchwały, która 

została dziś podjęta i wniosek o przygotowanie sfinansowania dokumentacji projektowej  

w taki sposób, aby w granicach tej Aglomeracji cały obszar objąć sieciami. Jeśli pozyskamy  

te środki, to następnym krokiem będzie robienie wycinkowo dokumentacji oraz ubiegać  

się o środki ale też z naszego budżetu finansować kolejne sieci w granicach tej Aglomeracji. 

Nie wyklucza to tego, że inne obszary nie mogą być objęte kanalizacją sanitarną, jednak 

budowanie kanalizacji sanitarnej musi mieć ekonomiczne uzasadnienie. Jeśli będziemy 

budować sieć, gdzie do pierwszego podłączenia będzie kilka kilometrów sieci głównej,  

to będzie to miało żadnego uzasadnienia. Nie znaczy to, że w takich przypadkach nie ma 

możliwości odprowadzenia ścieków. Możliwością taką jest posiadanie szczelnego szamba  

i Miasto może oddziaływać poprzez wpłynie na obniżenie cen odbioru ścieków. Innym 

rozwiązaniem może być powstawanie oczyszczalni przydomowych. Innym problem jest 

świadomościowy: w niektórych obszarach miasta czuje się, że ścieki są wypompowywane.  
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W związku z tym uważa, że niepokój jeśli chodzi o Aglomerację jest nieuzasadniony. Staramy 

się wywiązywać ze wszystkich wymogów, jakie nakłada na nas Unia Europejska. Granice 

Aglomeracji pokrywają się z istniejącą zabudową, a tereny gęściej zabudowane na Wólce 

również mogą być skanalizowane, jak tylko będą na to środki. 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Odniósł się do tematu związanego z przystankiem Pendolino – jak to by było, gdyby 

Burmistrz Miasta porozumiał się z innymi samorządami i poparł np. wniosek Działdowa, aby 

tam zatrzymywał się ten pociąg? Wyjaśnił, że obecnie rozmowy dotyczą sukcesu 

politycznego. Rozmawiał w tej sprawie z kolejarzami, a ni twierdzą, że Pendolino nie jest 

pociągiem, który będzie zatrzymywał się w Nasielsku, Ciechanowie, Mławie czy Działdowie  

i jechało dalej do Gdańska. Rada Miasta Mława podjęła dziś Stanowisko w tej sprawie  

i czekajmy na następstwa. 

 Jeśli chodzi o drogę ekspresową S7, to przypomniał, że na początku wnioskował  

o 4 zjazdy, jak to jest obecnie, ale jest to nieracjonalne i niezgodne z przepisami. Często 

spotyka się z oczekiwaniami, że wszystko można załatwić. Ale już dziś samorządy martwią się 

o to, co się stanie, kiedy wybudowane obiekty zostaną im przekazane do utrzymania, skąd 

wezmą na to pieniądze. Przebudowa czy budowa kładki – wiaduktu to jest koszt kilkunastu, 

do 20 milionów złotych. Należy pamiętać, że za jakiś czas trzeba będzie robić przeglądy, 

wykonywać prace konserwatorskie, bieżące i zimowe utrzymanie, co będzie bardzo dużo 

kosztować. A za jakiś czas gruntowny remont. Podziękował Panu Bruździakowi za troskę  

z jaką wychodzi w temacie przebudowy drogi krajowej. Na współpracę jest jak najbardziej 

otwarty. 

 Poinformował o planowanej rozbiórce dworca PKP na Wólce. Uważa, że istniejący 

budynek szpeci tę dzielnicę. Przypomniał, że kilka lat temu wnioskował do PKP Oddział 

Nieruchomości, żeby przejąć ten budynek do zasobu Miasta Mława. Wtedy pojawiła się 

propozycja nabycia lub wydzierżawienia go za duże pieniądze. W związku z tym odstąpił od 

tego pomysłu. Ale wówczas zabiegał o to, aby ten budynek został wyburzony. Dziś mamy 

decyzję – Uchwałę Zarządu PKP PLK o inwestowaniu w innowacyjne dworce systemowe. 

Cztery pilotażowe dworce w Polce powstaną, w tym jeden w Mławie. Trwają procedury i dziś 

nie potrafi odpowiedzieć, czy nowy obiekt powstanie w miejsce tego rozebranego, czy gdzieś 

obok. Teraz musimy czekać na realizację. 
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 TOMASZ CHODUBSKI Przewodniczący Osiedla Nr 5 KOŚCIUSZKI 

 W poprzedni weekend doszło do zniszczeń w centrum miasta, w okolicy Cukierni 

Rosario. Zniszczone zostało drzewo i marmurowe schody do księgarni obok. W związku z tym 

zapytał, czy doszło do interwencji zaraz po zdarzeniu, czy zostało to nagrane? 

 Drugi temat dotyczył przeniesienia miejsca placu sportowo-rekreacyjnego w Parku 

Miejskim – dokonujemy zmiany już opracowanego projektu? A dlaczego doszło do takiej 

zmiany? Czy jest to związane z planami co do budynku „Popówki”? 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Teren między „Popówką” a kortami od strony ul Sienkiewicza – wartość inwestycyjna 

tego zadania została oszacowana wg kosztorysu na ok. milion złotych. Na realizację tego 

zadania mamy 74 tys. złotych. Poprosił aby nie podgrzewać atmosfery i poczekać, jaka będzie 

decyzja autorów tego projektu i konserwatora zabytków. Aby inwestycja ta miała właściwy 

wymiar potrzebne  są duże pieniądze. Należy poczekać więc na decyzje. 

 Wyjaśnił, że monitoring Miasta Mława pracuje 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Poinformował, że podczas tego zdarzenia samochód wjechał i złamał drzewo. W tej sprawie 

będzie postępowanie. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Na koniec wyjaśnił, że jego postawa dot. wymiany zdań z Panem radnym 

Nowakowskim była właściwa. Zgodnie ze Statutem Miasta Mława Komisja Rewizyjna 

wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady i formach wskazanych w uchwałach Rady. 

W związku z tym, pismo, które Pan radny złoży będzie musiał przedstawić podczas następnej 

sesji Rady Miasta i to Rada podejmie decyzję, czy skierować sprawę do Komisji Rewizyjnej. 

Sam takich uprawnień nie posiada. Chciał to skrócić, jednak nie spotkało się to ze 

zrozumieniem Pana radnego. Dlatego  też temat ten w czasie będzie wydłużony.  

 

Ad pkt 21.   

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

zakończył obrady XL sesji  o godz. 19.40 słowami : 
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„Z A M Y K A M   O B R A D Y   XL   S E S J I  R A D Y  M I A S T A” 

 

                                 Przewodniczący Rady Miasta 

                     inż. Krzysztof Wasiłowski 

P r o t o k o l a n t:  

Dorota Hanna Majewska 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


