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PROTOKÓŁ Nr XXXVI / 2013 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 23 grudnia 2013r. 

w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego  

w Mławie przy ul. Reymonta 6 

 

Obrady trzydziestej szóstej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący 

Rady  Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI o godzinie 10.00 

Powitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mławy Sławomira 

Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusz 

Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Starostę Powiatu Mławskiego 

Włodzimierza Wojnarowskiego, z-cę Komendanta Powiatowego Policji Artura Ryfińskiego, 

Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów 

jednostek organizacyjnych miasta, obsługę prawną, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady 

Miasta wraz z radnymi, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta.  

  

Ad pkt 2. 

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

quorum ( 17 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  

(17 głosami za) Sekretarzem Obrad XXXVI sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ 

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

porządku obrad? 

 

Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

Zapytał, czy można jeszcze próbować rozszerzyć porządek obrad i wprowadzić projekt 

uchwały? 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Poinformował, że Statut Miasta Mława tego nie przewiduje. Rozszerzenie porządku 

podczas sesji może zgłosić Burmistrz Miasta. 

 

Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

Wcześniej na sesjach były takie praktyki. To, co mówi Pan Przewodniczący,  

to tworzenie precedensu. 

 

Prawnik PIOTR ZDZIEBŁOWSKI 

Obowiązujący Statut Miasta Mława przewiduje, że w uzasadnionych przypadkach 

Burmistrz Miasta Mława może wnioskować do Przewodniczącego Rady Miasta  

o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały, który wcześniej nie był 

dostarczony radnym w materiałach na sesję. Taką inicjatywę ma Burmistrz Miasta.  

 

Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

Powołał się na § 27  ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Mława, który mówi, że „Po otwarciu 

sesji Przewodniczący Rady przedstawia projekt porządku obrad; z wnioskiem o uzupełnienie 

lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, Komisja, klub radnych, 

Burmistrz”. Dlatego też składa wniosek o uzupełnienie projektu porządku obrad. Poprosił 

również o ustosunkowanie się  prawnika do przytoczonego zapisu. 
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Prawnik PIOTR ZDZIEBŁOWSKI 

Rzeczywiście § 27 mówi o uzupełnieniu lub zmianie projektu porządku obrad.  

§ 21 Statutu Miasta Mława mówi o projektach uchwał, które nie zostały doręczone radnym 

w materiałach na sesję Rady Miasta. Z kolei  § 27 ust. 2 pkt 3 nie mówi o takich warunkach. 

Zakłada, że w sytuacji, kiedy uchwała jest zupełnie nowa i nie była dostarczona  

w materiałach na sesję, nie ma wiedzy o próbie podjęcia takiej uchwały, to inicjatywę ma 

tylko Burmistrz, zgodnie z § 21. Natomiast jeśli ta uchwała wcześniej znalazła się w 

materiałach na sesję, to z takim wnioskiem może wystąpić radny lub komisja. Taki jest 

wniosek z analizy tych dwóch zapisów – różnicą w tych dwóch przepisach jest sformułowanie 

o nie dostarczeniu w materiałach projektu uchwały. 

 

Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

Do tej pory praktykowano zapis § 27. Burmistrz lub pojedynczy radni zgłaszali projekt 

uchwały, który wcześniej nie był na komisjach. 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Poprosił o przykład. 

 

Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

Jako przykład podał rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

stanowiska dot. Telewizji Trwam, który zgłosił osobiście.  

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Przykro, ale takiego wniosku uwzględnić nie może. 

 

Na tym dyskusja została zakończona. 

 

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Poddał pod głosowanie porządek obrad sesji w zaproponowanej wersji. 
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 Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 14 głosów, przeciw – 1 radny, przy  

2 głosach – wstrzymujących) przyjęła porządek obrad Rady Miasta. 

 

Ad pkt 4. 

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

odbytej w dniu 27 listopada 2013r. 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 – 17 głosów, jednogłośnie) przyjęła 

bez odczytywania  protokół z XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2013r. 

 

Ad pkt 5. 

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

odbytej w dniu 11 grudnia 2013r. 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 – 17 głosów, jednogłośnie) przyjęła 

bez odczytywania  protokół z XXXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11 grudnia 2013r. 

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Mławskiego oraz Burmistrz Miasta Mława. 

 

WŁODZIMIERZ WOJNAROWSKI Starosta Powiatu Mławskiego 

Dzisiejszy dzień sesji Rady Miasta jest wyjątkowy, gdyż za chwilę uchwalony zostanie 

budżet miasta na 2014r. 

Jest to też czas refleksji nad tym, co dokonało się w roku 2013r. Współpraca między 

miastem i powiatem jest współpracą całoroczną. Nie da się oderwać tego, co robi samorząd 

powiatu od tego co robią samorządy gmin.  
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Na przestrzeni całego mijającego roku można by wymieniać wiele istotnych 

wydarzeń, które były prowadzone wspólnie przez powiat i miasto, a wszystko to było 

robione z myślą o mieszkańcach.  

Współpraca przejawiała się na różnych odcinkach, m.in. dotyczyła powstania nowych 

miejsc parkingowych i innych ważnych zadań inwestycyjnych, ale też była prowadzona 

między miastem a policją i strażą pożarną w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez 

przekazywanie środków finansowych na realizację zadań tych jednostek.  

Obecnie prowadzona jest ważna wspólna inwestycja – przebudowa ul. Padlewskiego. 

Decyzja ta nie była łatwa i wymagała od nas wielkiego zaangażowania.  

Na koniec tego wystąpienia Starosta życzył wszystkim obecnym i ich rodzinom dużo 

zdrowia, radości i miłych Świąt Bożego Narodzenia a w Nowym Roku 2014 podejmowania 

dobrych decyzji, cierpliwości i sukcesów.  

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował za dobre słowa, życzliwość, współpracę oraz życzenia. 

Również złożył życzenia za pośrednictwem Pana Starosty dla całego Powiatu 

Mławskiego i dobrej współpracy w roku przyszłym.  

 

Ad pkt 6. 

 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mława na lata 2014 – 2022. Jest to istotny dokument, który ma swoje źródło prawa  

w ustawie o finansach publicznych. Po raz pierwszy od 2014r. samorządy muszą realizować 

art. 243 wspomnianej ustawy, a więc możliwości spłaty swoich zobowiązań wynikających  

z wskaźnika z art. 243 – jest to indywidualny wskaźnik zadłużenia poszczególnych miast, 

powiatów i województw.  

 Wieloletnie Prognoza Finansowa jest obszernym dokumentem,  trudnym technicznie, 

skierowanym przede wszystkim do Ministra Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

W pierwszej części obrazuje on przepływy finansowe, jakie są zobowiązania miasta, jaka jest 

prognoza długu, jakie są możliwości spłaty tego zadłużenia i kiedy to zadłużenie może być 

spłacone. W dalszej części jest wykaz przedsięwzięć, a więc określone są wydatki na 

inwestycje i na wydatki bieżące w ramach tych przedsięwzięć. One obejmują rok budżetowy, 

jak również trzy następne lata. W naszym przypadku lata 2015 -2017. Dalej są objaśnienia,  
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z punktu widzenia Ministerstwa Finansów istotne informacje dotyczące źródeł powstawania 

dochodu. W samym zapisie, w ustawie o Wieloletniej Prognozy Finansowej jest mowa  

o realności tych wskaźników, o realnej możliwości spłaty zadłużenia.  

 Prognoza finansowa dla Miasta Mława jest  przyzwoita. Nie możemy się wstydzić na 

tle innych miast. Ponad 100 gminy nie może zrealizować wskaźnika w roku bieżącym. 

Dlatego też w trybie pilnym była uchwala nowela do ustawy o finansach publicznych, żeby 

umożliwić tym samorządom funkcjonowanie, a przede wszystkim uchwalanie budżetów na 

2014r. i lata kolejne. Z naszej perspektywy takich problemów nie ma. Nasz indywidualny 

wskaźnik zadłużenia do spłaty przypadający w 2014r. wynosi 5,35% , ten indywidualny 

wskaźnik to 9,28%. W związku z tym mamy prawie podwójne możliwości regulowania swoich 

zobowiązań.   

 Odbyła się obszerna dyskusja podczas posiedzeń komisji Rady, wspólnie z Panem 

Burmistrzem odpowiadali na wiele pytań. dlatego nie będzie szczegółowo omawiał tego 

dokumentu. 

 Skarbnik w imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały wraz dwoma 

autopoprawkami, które są niewielkimi korektami do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która 

była złożona w dniu 15 listopada br. 

 

 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 Obrad JANUSZ WOJNAROWSKI 

 Odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie Nr Ci.387.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej. 

 

 Radny MAREK KIEŁBIŃSKI 

 W związku z tym, że na komisjach nie były omawiane autopoprawki poprosił  

o wyjaśnienie dlaczego zmniejszone zostały środki finansowe dla Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.  
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 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 

 Autopoprawki były omawiane na Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.  

 Autopoprawka Nr 1 ma charakter czysto techniczny: z jednej strony przesunęły nam 

się wydatki w kolumnie, gdzie są poręczenia i kwota 51 957,43 zł została zapisana  

w kolumnie 1.1.1 a powinna być w kolumnie 2.1.1 . Natomiast kwota zmiany, jeśli chodzi  

o dochody budżetu wynika z pisma Starostwa Powiatowego w Mławie, gdyż na rok 2014  

na utrzymanie dróg powiatowych w mieście będziemy mieć kwotę 300 tys. złotych,  

a nie 400 tys. złotych. 

 Autopoprawka Nr 2 dotyczy zmian w przedsięwzięciach – w związku z tym, że zadanie 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III mławskich szkół 

podstawowych” – jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki i te środki przechodzą do realizacji na rok 2014r. Dokonuje się również zmian  

w przedsięwzięciu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – łączne nakłady nie 

zmieniają się i wynoszą 16 035,00 zł , natomiast ulega zwiększeniu limit zobowiązań o kwotę 

2 335,54 zł . Plan wydatków na 2014r. ulega zwiększeniu w związku z przesunięciem realizacji 

tego zadania z 2013r.  

 Tego dotyczą autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. 

 

 Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI  

 Wyraził refleksję dotyczącą WPF – w wykazie przedsięwzięć realizowanych w zamyśle 

na najbliższe lata, jest pięć pozycji, które traktują do opracowania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów naszego miasta w postaci pięciu ulic: 

Krajewo, Płocka, Wójtostwo, Zachodnia i Żuromińska. Na pojedyncze wnioski pojawiają się te 

projekty w planie i tutaj wyłania się spory mankament gminy – brak kompleksowego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdyby taki plan funkcjonował  

w mieście lub gdyby Pan Burmistrz podjął próby skonstruowania takiego planu, byłyby za 

tym same plusy. Przede wszystkim taki plan warunkuje rozwój miasta pod względem 

urbanistycznym i gospodarczym. Organizuje i porządkuje ład przestrzenny w mieście. Taki 

plan ułatwiałby wiele np. przedsiębiorcy, który chciałby podjąć jakąś inicjatywę w mieście. 

Przede wszystkim łatwiejsze byłyby procedury zabudowy. Na pewno atrakcyjność zabudowy 

w mieście by wzrosła, działki w mieście zyskałyby na atrakcyjności. Należy podjąć inicjatywę 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście. 
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 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

 Sprawa objęcia całego miasta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego była rozważana w przeszłości, m.in. na posiedzeniu Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej. Z argumentami, które wypowiedział Pan radny dot. ładu 

przestrzennego, tego, że plan zagospodarowania takiemu porządkowaniu zabudowy służy 

wypada się oczywiście zgodzić. Wyjaśnił, dlaczego dla całego obszaru Mławy nie  planujemy 

zrobienia planu zagospodarowania. Miejscowy plan, to szczegółowe rozstrzygnięcia 

dotyczące warunków zagospodarowania, które zapadają nie dla obszarów, tylko są to 

rozstrzygnięcia w skali poszczególnych działek. W związku z tym, w planie 

zagospodarowania, takim, jakie te plany są opracowywane obecnie  trzeba rozpoznać  

i rozstrzygnąć te warunki zagospodarowania w skali pojedynczych działek. To powoduje,  

że złożoność takiego opracowania jest taka, że kiedy mielibyśmy dla całego obszaru  

z kilkudziesięcioma tysiącami problemów równocześnie sobie poradzić, to przekraczałoby to 

możliwości realnego opracowania. Takie plany dla gmin wiejskich są rzeczywiście 

opracowywane, natomiast dla miast zwykle są opracowywane dla fragmentów i takie 

procedury zostały również przyjęte dla miasta. Chcemy aby te plany były opracowywane 

kolejno dla poszczególnych fragmentów – dot. to tych fragmentów, które Pan radny 

wymienił na początku swojej wypowiedzi.  

 Na koniec poprosił, aby zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, a mianowicie – plan 

zagospodarowania przestrzennego, jako narzędzie kształtujące ład przestrzenny, to również 

takie narzędzie, które w przypadku, kiedy planowana inwestycja jest niezgodna z planem 

zagospodarowania przestrzennego oznacza uniemożliwienie takiej inwestycji. Jako przykład 

podał te dwa plany, które zmieniamy – plan osiedla Zachodnia i plan osiedla Wójtostwo – 

tam pojawiły się wnioski inwestorów, którzy chcieli na tych obszarach realizować swoje 

inwestycje i realizacja inwestycji nie była możliwa, w związku z tym, po to, aby umożliwić tę 

realizację trzeba było rozpocząć długą i skomplikowaną procedurę  zmiany tych planów. 

Ponieważ zmiana planu, nawet zmiana polegająca na możliwości zagospodarowania 

pojedynczej działki odbywa się  dokładnie w takim trybie, jak uchwalenie nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Z jednej strony istotny jest ład przestrzenny, z drugiej 

strony usztywnienie i brak elastyczności rozstrzygnięć, czy brak możliwości elastyczności  

w zakresie zabudowy. W Mławie wiele inwestycji, które powstały, to zasługa, m.in. tego,  

że to zagospodarowanie mogło nastąpić poprzez decyzje o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania. To, że nie ma plany, to nie oznacza, że zabudowa poszczególnych 

nieruchomości nie jest możliwa. Jest możliwa, tylko wymaga uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy. Taka procedura w tej chwili trwa od 2 do 3 miesięcy. Projekt decyzji o warunkach 

zabudowy opracowuje urbanista, ten projekt jest uzgadniany. O decyzji są zawiadamiane 

strony postępowania, czyli właściciele sąsiednich nieruchomości. W momencie, kiedy jest 

inwestycja, która skalą lub sposobem zagospodarowania przekracza obszar najbliższego 
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sąsiedztwa takie narzędzie, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy jest narzędziem 

elastycznym. Dzięki temu kilka inwestycji w mieście udało się zrealizować, które być może 

nie byłyby zrealizowane, gdyby dla tych obszarów obowiązywał plan miejscowy.  

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

z Autopoprawką Nr 1 i Nr 2 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI/ 344/ 2013 
 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 
 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 Obrady zostały wznowione o godzinie 11.10 

 
 
Ad pkt 7. 
 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 
 Przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Mława na 2014r. Zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych Pan Burmistrz ma obowiązek opracować projekt budżetu na rok 
budżetowy i zgodnie z art. 238 tej ustawy oraz art. 61 o samorządzie gminy Pan Burmistrz  
z tego obowiązku się wywiązał i zarządzeniem z dnia 14 listopada 2013r. przekazał Radzie 
Miasta jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 Dokument w najistotniejszych kwestiach był przedstawiany na wszystkich komisjach.  
Również w debacie publicznej wraz z Panem Burmistrzem próbowaliśmy przybliżyć ten 
temat społeczeństwu. 
 Najistotniejszą kwestią jest to, że jest to budżet zrównoważony, a więc wydatki 
równają się dochodom, natomiast zadłużenie, jakie przypada do spłaty w roku 2014 będzie 
zrealizowane z wolnych środków z roku 2013. To kolejny rok, gdzie budżet Miasta Mława jest 
oddłużany. Zadłużenie na koniec 2014r. spadnie poniżej 40%. Jest to ważna informacja dla 
radnych, jak również mieszkańców miasta.  
 Jeśli chodzi o sam dokument, to jest on dość obszerny. Dochody w roku 2014  
w stosunku do planowanych dochodów w budżecie wyjściowym na rok 2013 wzrastają  
o 4,6%, również o tyle wzrastają wydatki. 
 Poinformował, że główne źródła dochodów, a więc udział w podatku od osób 
fizycznych wynosi ponad 21 milionów złotych i wzrasta o ponad 4%. Podobnie subwencja 
oświatowa na rok 2014. Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą podatki wzrastają o ok. 4%. 
Jeśli do tego dołożymy jeszcze informację o dotacjach, którą otrzymaliśmy na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej, to są nieco niższe, ale np. w zakresie dożywiania 
pomniejszone dochody uzupełniamy własnymi środkami i również będziemy się starali 
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wszystkie dzieci, które spełniają te kryteria objąć programem dożywiania. Dla Miasta Mława 
jest to znaczący wydatek – ponad 410 tysięcy złotych w budżecie wyjściowym. Z informacji, 
jakie uzyskujemy od Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika,  
że w ciągu roku  ze względu na poniesienie cen tych posiłków będziemy musieli dokonać 
niewielkich uzupełnień, ale jest to oczywiście w ramach możliwości naszego budżetu. 
Skarbnik uważa, że nie zajdzie najmniejsza wątpliwość i te środki pozyskamy i przekażemy. 
 Najistotniejsze kwestie – inwestycja w ludzi, inwestycja w infrastrukturę jest 
kontynuowana. Z jednej strony mamy zapisane w budżecie 35 przedsięwzięć, które będą 
realizowane w ciągu roku budżetowego z własnego budżetu. Środki przeznaczone na 
funkcjonowanie oświaty w mieście zostały zabezpieczone w pełnej wysokości, natomiast 
oprócz inwestycji jednorocznych jest kontynuacja wielu kosztownych zadań, które są 
rozpisane na lata w WPF, np. przebudowa Miejskiego Domu Kultury, budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Studzieniec, Brzozowa i Sosnowa, jak również odwodnienie dzielnicy 
przemysłowej do rzeki Mławki – są to kosztowne zadania i są one ujęte również w  przyjętej 
przed chwilą Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 Zdaniem Skarbnika jest to dobry budżet i jeśli chodzi o zadania własne możemy je 
spokojnie realizować. Nie powinno być większych zagrożeń. Również jeśli chodzi o sferę 
funkcjonowania naszych placówek – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i innych naszych 
instytucji, które realizują zadania własne gminy  i są częścią administracji publicznej. 
 Na komisjach przedstawiane były autopoprawki Nr 1 i Nr 2.  
 Autopoprawka Nr 1 ma bezpośredni związek z tym, o czy wspominał przy omawianiu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a więc: 
W załączniku Nr 1 ( dochody) do projektu Uchwały budżetowej wprowadza się następującą 

zmianę: 

Dział 600 – Transport i łączność (-100 000, 00 zł) 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-100 000,00 zł) – zmniejszenie dotacji celowej 

w kwocie (-100 000,00 zł ) na bieżące (w tym również zimowe ) utrzymanie dróg 

powiatowych położonych na terenie Miasta Mława, na podstawie otrzymanego od Powiatu 

Mławskiego pisma Nr I.031.1.10.2013 z dnia 13.11.2013r . 

W załączniku Nr 2 ( wydatki) do projektu Uchwały budżetowej wprowadza się następującą 

zmianę: 

Dział 600 – Transport i łączność (-100 000, 00 zł) 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-100 000,00 zł) – zmniejszenie  planu 

finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł ) w tym: 

- zmniejszenie środków w kwocie (-50 000,00 zł)  przeznaczonych na remont ulic i chodników – 

zmniejszenie środków w kwocie (-50 000,00 zł) przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic  

i chodników . 

 



11 

 

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika Nr 7 do projektu Uchwały budżetowej  

Planowane na 2014 rok dochody budżetu Miasta Mława uległy zmniejszeniu  i wynoszą 

83 094 409,60 zł  

Planowane na 2014 rok wydatki  budżetu Miasta Mława uległy zmniejszeniu i wynoszą  

83 094 409,60 zł  

 Skarbnik poinformował, że w autopoprawce Nr 2 dokonuje się zmiany w załączniku 

Nr 1 ( Dochody) do projektu Uchwały budżetowej Miasta Mława na 2014 rok w kwocie 

(+720 000,00 zł), w tym: 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+720 000,00 zł) 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+720 000,00 zł) – zwiększenie 

planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+720 000,00 zł) z tytułu  

mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, 

nieczystości stałe i płynne)  

 Skarbnik poinformował, że dokonuje się również zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki) 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. w kwocie 

(+720 000,00 zł), w tym: 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (+ 2 335,54 zł) 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (+2 335,54 zł) – zwiększenie planowanych 

wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 335,54 zł ) z tytułu  przekazania do samorządu 

województwa mazowieckiego  dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie umowy partnerskiej miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.  

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+720 000,00 zł) 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+720 000,00 zł) – zwiększenie 

planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+720 000,00 zł) z tytułu 

kosztów mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, cieplna, gaz, 

woda, nieczystości stałe i płynne)  

Dział 750 – Administracja publiczna (-23 465,74 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-23 465,74 zł) – 

zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 465,74 zł)   

z tytułu  zakupu materiałów i wyposażenia. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie (+21 130,20 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+21 130,20 zł)  

1. Zwiększenie  planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 130,20 zł) dotyczącego 

realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

mławskich szkół podstawowych: w ramach działania 9.1.2. POKL.   

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-39 972,00 zł) (z tytułu 

zakupu usług pozostałych ) dotyczącego realizacji projektu „ Wspomaganie rozwoju uczniów 

klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” 

realizowany w ramach POKL 9.1.2 

3. Zwiększenie  planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+39 972,00 zł) (z tytułu 

zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł  oraz zakupu pomocy 

dydaktycznych w kwocie 4 226,20 zł  ) dotyczącego realizacji projektu „Wspomaganie 

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

ich nauczania” realizowany w ramach POKL 9.1.2 

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok 

nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” polegającej na zmianie nazwy  wydatków na 

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  z: „Zakup sprzętu komputerowego” na: „Zakup 

sprzętu komputerowego i oprogramowania”.  

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2014r. polegającą na zwiększeniu dotacji celowej w kwocie (+ 2 335,54 zł) 

dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu: „Przyśpieszenie wzrostu 

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu”. 

Dochody budżetu Miasta Mława na 2014 rok ulegają zmianie i wynoszą 83 814 409,60 zł 

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2014 rok ulegają zmianie i wynoszą 83 814 409,60 zł 

Przychody budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł, oraz rozchody w wysokości 3 000 000 ,00 zł,  

nie ulegają zmianie. 

 

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

opinię. 

 

 Sekretarz Obrad JANUSZ WOJNAROWSKI 

 Odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie Nr Ci.388.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały budżetowej na 2014r.  

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Wyraził własne spostrzeżenia w sprawie projektu budżetu miasta. Wrócił do historii 

uchwalania budżetu w roku poprzednim. Wówczas Pan Burmistrz proponując budżet,  

w niektórych działach (wydatki bieżące) dokonał dość znaczących cięć. Radny zgłosił 

wówczas obawy, że niektóre cięcia są nierealne. Później w ciągu trwania roku budżetowego 

niektóre wydatki zostały zwiększone i miasto mogło normalnie funkcjonować. Jeśli chodzi  

o wydatki bieżące na ten rok one są zachowane na tym samym poziomie. Można byłoby się 

doszukać, że niektóre wydatki są zdecydowanie wyższe, ale było wyjaśnienie, jakie są tego 

przyczyny. 

 Była też mowa o inwestycjach, tzw. wydatkach majątkowych, które są na poziomie 

naszego budżetu nieco ponad 10%, czyli ponad 9 milionów złotych. To że są pieniądze na 

wydatki inwestycyjne z  własnych środków, to dobrze i to tak duże, ale należy zwrócić uwagę, 

że jest to kolejny budżet, w którym nie ma w ogóle środków zewnętrznych, unijnych. Mimo 

zapowiedzi i nadziei, że uda się takie środki pozyskać, tak się nie stało. Była też informacja,  

że uda się pozyskać środki na Ratusz, a tak się nie stało. Podobnie było z pozyskaniem 

środków na rozbudowę i modernizację Miejskiego Domu Kultury. Gdybyśmy takie środki 

pozyskali, wówczas moglibyśmy własne środki przeznaczyć na inne bardzo ważne inwestycje. 

Na jednym z posiedzeń komisji prosił o przygotowanie zestawienia wniosków od radnych  

i mieszkańców miasta, jakie wpłynęły do Urzędu na wykonanie różnego rodzaju inwestycji  

i tych potrzeb jest bardzo wiele.  

 

 Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

 Zadał dwa pytania: pierwsze dotyczy zadania inwestycyjnego: budowa monitoringu – 

etap III i jest to kwota 115 tysięcy złotych – czy były prowadzone rozmowy m.in. z policją, czy 

nie udało się nakłonić policji, aby  partycypowała w kosztach budowy kolejnego etapu 

budowy monitoringu w mieście? 
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 Drugie pytanie dotyczyło dotacji dla jednostek – Niepubliczne Przedszkole <Bajkowy 

Dworek> i żłobek przy tym przedszkolu, pojawia się dość wysoka kwota. Uchwała daje 

możliwość  widełek, zapytał, w jakich kwotach dotowane są tej jednostki w przeliczeniu na 

jednego ucznia (chodzi o procenty)? 

 

 RYSZARD STANISZEWSKI Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół 

 Jest to zależne od dwóch danych: ilości uczęszczania uczniów w jednym półroczu  

i planowanej ilości dzieci w drugim półroczu. W naszym przypadku chodzi o drugie półrocze 

roku szkolnego 2013/2014 oraz drugie półrocze roku bieżącego i drugie półrocze roku 

szkolnego 2014/2015. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów przez podmioty czy 

organy prowadzące dane szkoły naliczana jest subwencja. W przypadku szkół subwencja  

ta wynosi w naszym przypadku nie mniej jak przewidywana kwota subwencji przypadająca 

na jednego ucznia, natomiast jeśli chodzi o przedszkola niepubliczne kwota ta wynosi  

75% kwoty planowanej czy wydatkowanej na jedno dziecko w przedszkolu. Jeśli chodzi  

o przedszkola publiczne jest to kwota 100% wydatków ponoszonych przez organ prowadzący 

czyli Miasto Mława. 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Uzupełnił wypowiedź Pana Dyrektora. Przykład 2013r., kiedy placówki oświatowe 

niepubliczne zgłosiły zapotrzebowanie na większą ilość uczniów i w związku z tym 

zaplanowaliśmy taką kwotę, zgodnie z oczekiwaniami i wnioskami. W tym roku 

zaoszczędziliśmy ponad milion złotych i one trafiły do budżetu z powrotem. Są to plany tych 

instytucji , które są korygowane po przedłożeniu sprawozdań i tak się stało w tym roku. Taka 

praktyka obowiązuje każdego roku. 

 Ustosunkował się  do kwestii „dogadania się” z policją w sprawie dofinansowania do 

monitoringu wizyjnego miasta. W budżecie miasta mamy pozycję 30 tysięcy złotych na 

wydatki majątkowe, 10 tysięcy na wydatki bieżące dla Policji – ta sytuacja odzwierciedla 

problem policji jeśli chodzi o funkcjonowanie.  Latach wcześniejszych, jak również w tym 

roku komendanci zgłaszali się do nas z prośbą o wsparcie finansowe. W związku z tym 

absolutnie nie ma takiej możliwości, aby policja finansowała budowę monitoringu wizyjnego 

miasta. Dlatego też kolejny etap budowy monitoringu przewidujemy z naszych środków.  
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 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Odniosła się do wypowiedzi radnego J. Rakowskiego w zakresie pozyskiwania 

środków unijnych. Otóż składaliśmy tam, gdzie można było składać wnioski na zadania, które 

zamierzaliśmy realizować, a nie na takie, które były dostępne, a których nie mieliśmy 

zamiaru realizować. Nie prawdą jest, że nie realizujemy projektów unijnych. Obecnie 

realizujemy dwa projekty unijne: „Świat w zasięgu ręki” i  „Świat bez barier”. Jeśli chodzi  

o unijne, to składaliśmy na Ratusz i nasz wniosek na liście był dość wysoko, ale środków 

rzeczywiście nie pozyskaliśmy. Wtedy, kiedy była przekazana informacja, że być może jeszcze 

uda się te środki pozyskać, gdyż okres aktualny 2007-2013 nie jest zakończony. Tak było 

przecież z krytą pływalnią, kiedy składaliśmy po raz drugi wniosek i z oszczędności takie 

pieniądze otrzymaliśmy. W tym przypadku może być podobnie i nadzieję wciąż mamy. 

 Jeśli chodzi o przebudowę Miejskiego Domu Kultury, to nie było taki programów, aby 

móc się ubiegać o dofinansowanie i dlatego takiego wniosku nie składaliśmy.  

 Wyjaśniła, że pozyskując środki unijne trzeba zachować odpowiedni rozsądek, gdyż 

tak naprawdę nie jest to tani pieniądz. Wymogi są takie, że realizuje się inwestycje, które nie 

są aż tak potrzebne, ale dla pozyskać większej ilości punktów, „rozbuchuje się” wniosek  

 i wówczas wykonuje się inwestycje nie na miarę potrzeb, tylko takie, na które dostanie się 

pieniądze. Trzeba jednak pamiętać, że w późniejszym okresie trzeba będzie takie inwestycje 

utrzymać. Koszty eksploatacji i utrzymania w rachunku ogólnym często pokazują,  

że pieniądze wcale nie zostały efektywnie wydane. Dlatego uważa, że należy zachować 

rozsadek.  

 

 Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

 Każdy budżet jednostki samorządowej to jest często kwestią kontrowersyjną, zawsze 

chcielibyśmy mieć dużo. Podkreślił, że budzi radość serca, że na 2014r. ponad 3.600.000,00 zł 

zostało przeznaczone na zadania inwestycyjne. Są to drobne zadania, znalazło się aż  

35 pozycji, ale każda z nich to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Są to inwestycje takie, 

jak chodniki i przebudowy ulic, a za tym idzie bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

 Radny RYSZARD PRUSINOWSKI  

 Od kilku lat uchwalając budżet i patrząc na wskaźniki widać, że dochody wzrastają  

o 4,6%, podatki od osób fizycznych o 4,7% , subwencje oświatowe o 4,5% przy poziomie 

ogólnopolskim ok. 2% dlatego uważa, że Mława jest wśród wiodących miast Polski. 
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 Patrząc na wydatki inwestycyjne na 2014r. nie pamięta, aby uchwalanych było tak 

dużo pozycji plus te które są w WPF, czyli łącznie jest to ponad 40 zadań inwestycyjnych do 

realizacji w 2014r. Jest to budżet bogaty w inwestycje, których zakres jest szeroki, od 

budowy kanalizacji, poprzez budowę chodników aż po kładzenie nawierzchni ulic. 

  

 Radny JERZY RAKOWSKI 

  W przeszłości też było dużo inwestycji, np. w 2006r., kiedy wykaz inwestycji 

obejmował dwie strony.  

 Odniósł się do wypowiedzi Pani Burmistrz: chodziło mu o środki inwestycyjne  

i wyraźnie odniósł się do dwóch inwestycji, które realizujemy, a składaliśmy na nie wnioski.  

 W tym budżecie nie ma żadnej inwestycji związanej z udziałem instytucji, czy osób  

w ramach czynów społecznych, a jeśli są, to nie wiele. Miejmy nadzieję, że będą wolne środki 

i uważa, że ten element powinien być brany pod uwagę.  

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Wielu osobom ten projekt budżetu się nie podoba, padły już uwagi i zarzuty pod jego 

adresem, ale nieprawdą jest to, co powiedział Pan radny Rakowski, gdyż dwie inicjatywy 

społeczne są ujęte w tym projekcie. Mamy świadomość, że lista oczekujących jest długa.  

Też do końca nie jest zadowolony, bo nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione. Przyczyna 

jest prosta, nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy na realizację wszystkich potrzeb. Nigdy 

tak nie było, nie jest i w przyszłości nie będzie.  

 Odniósł się dobrego roku 2006r., o którym wspomniał Pan radny Rakowski:  

13 milionów złotych, to były obligacje, zaciągnięte zobowiązania, czyli zadłużenie. W tym 

roku poprzez analogię można było zrobić to samo, ale po co tak robić? Ten budżet jest 

budżetem na miarę naszych możliwości, zrównoważony. Nie zaciągamy żadnych zobowiązań, 

wręcz przeciwnie, przygotowujemy miasto do tego, abyśmy mogli pozyskiwać w nowej 

perspektywie kolejne unijne pieniądze. Cieszy się, że taki projekt udało się przygotować 

wspólnie z naczelnikami i dyrektorami jednostek.   

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Pan Burmistrz zarzucił, że w roku wyborczym zrealizował tak dużo inwestycji  

i zaciągnął zobowiązania, ale możemy cofnąć się roku 2005, kiedy w budżecie inwestycji było 

kilkadziesiąt. Na koniec 2006r. zadłużenie wynosiło ok. 19 milionów złotych, z czego Pan 
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Burmistrz poprzez przesunięcia środków (wtedy zaciągało się tzw. kredyty pomostowe  

i pieniądze unijne były zwracane do budżetu i Pan Burmistrz otrzymał zwrot środków, które 

zostały zaciągnięte) i można było spłacić te kredyty, jeśli chodzi o zobowiązania pomostowe, 

ale one zostały skonsumowane. Wtedy środki zostały zaciągnięte na basen i w części zostały 

zwrócone oraz na Stację Uzdatniania Wody i też w części zostały zwrócone, a także na drogi. 

Obligacje poszły na konkretne cele i środki te nie zostały oczywiście zwrócone. 

 Uchwalamy budżet na 2014r. i proponuje nie wracać do lat poprzednich, ale został 

sprowokowany przez radnego Prusinowskiego.  

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Zawsze namawiał, aby dyskutować nad problemem. Jesteśmy w punkcie uchwalenia 

budżetu na 2014r. i na tym należy się skoncentrować. To Pan radny Rakowski nawiązał do 

historii.  

 Inwestycji w tym budżecie jest tyle na ile nas stać, a oczekiwania są oczywiście 

większe. Uważa, że należy myśleć o rozwoju, bo mimo wszystko jest to dobry czas dla Mławy 

i dużo się robi dla dobra tego miasta. Mieszkańcom pewnie trudno jest to zauważyć, ale ci, 

którzy tu przyjeżdżają dostrzegają zmiany na lepsze. Jest to zasługą jego poprzedników, jak 

również, tych którzy obecnie podejmują decyzje w mieście. 

 

 Radny JANUSZ UNIEWICZ  

 Z racji pełnionej funkcji wspólnie a radnym Dębskim zarządzają znaczącą częścią 

miasta. jest to ok. 30% mieszkańców miasta i jego powierzchni. W latach poprzednich 

współpraca między Urzędem a Spółdzielnią nie układała się najlepiej. Inwestycji było 

stosunkowo mało, albo prawie ich nie było. Tymczasem w ciągu ostatnich lat, potrafimy się 

porozumieć z Panem Burmistrzem, Radą Miasta po to, aby można było realizować niektóre 

inwestycje na terenie osiedli Spółdzielni. W bieżącym roku jest to kwota około 400 tysięcy 

złotych. W ostatnich latach było podobnie, dlatego mając teraz taką okazję chciał 

podziękować za to, że potrzeby Spółdzielni zostały dostrzeżone. 

 

 Radny MICHAŁ NOWAKOWSKI 

 Mankamentem tego budżetu jest brak środków zewnętrznych, a w latach 

poprzednich tak było, jak chociażby w przypadku pozyskania środków na rewitalizację parku 

miejskiego. Wszystkich nas cieszy, że tak dużo inwestycji zostało wpisanych do budżetu, 

natomiast niepokojąca jest rubryka 11 – środki pochodzące z innych źródeł, po prostu tych 
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środków nie ma. A więc mamy nieefektywność pozyskiwania środków z zewnątrz. Wszystkie 

35 inwestycji wpisanych do budżetu będzie realizowane z własnych środków – brak jest 

środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Ratusz, Miejski Dom Kultury – to wszystko 

jest robione ze środków własnych, a także – budowa placu z urządzeniami siłowymi w parku 

miejskim (70 tys. zł). Ta ostatnia inwestycja to pierwszy etap zagospodarowania zachodniej 

części parku. Całość ma kosztować ok. 1 miliona złotych. Uważa, że ta inwestycja powinna 

być przedstawiona całościowo i postarać się o środki zewnętrzne.      

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Ma nadzieję że Pan radny wie, jaki jest następny okres programowania Unii 

Europejskiej i obejmuje lata 2014-2020. Nie może więc być w planowanym budżecie 

środków unijnych, bo jeszcze programy nie ruszyły. Jeśli umowy są nie podpisane to do 

budżetu nie można wprowadzać takich środków. 

 Środki unijne są bardzo nośne, należy jednak pamiętać, że są inne możliwości 

pozyskiwania środków. W ubiegłym roku realizowaliśmy drogę – ul. Z. Morawskiej  

i ul. Szpitalną z tzw. „schetynówki” i to też są środki zewnętrzne. 

 Jeśli chodzi o park, to jest on rewitalizowany etapowo i ostatni, to czwarty etap. 

Pierwszy etap był robiony jeszcze wówczas, gdy burmistrzem był Pan Henryk Antczak  

i inwestycja ta była realizowana ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska, jeden za Pana burmistrza Rakowskiego, kolejne za Pana Burmistrza 

Kowalewskiego. A więc wszyscy trzej panowie mają zasługi jeśli chodzi o rewitalizację parku. 

Być może będą kolejne pieniądze, które uda się pozyskać.  

 

 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Podczas posiedzeń radni mają prawo zadawać pytania, aby wyjaśniać pewne 

wątpliwości.  Są środki na budowę chodników. Brakuje mu jednak informacji o zakresie prac 

na niektórych zadaniach wymienionych w budżecie. Są też nowe propozycje wydatków, jak 

np. 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem na oznakowanie ulic – system informacji miejskiej. 

Jest to nowy wydatek i można się zastanawiać, czy jest to celowe? Czy nie lepiej w to miejsce 

zrobić czegoś innego, np. chodnika na ul. Gdyńskiej czy ul. Batorego. Czy nie wprowadzić do 

budżetu przyszłego roku wykonania ul. Kolejowej? Część jego wniosków do budżetu zostało 

uwzględnionych, części nie uwzględniono. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu nawet Pan Burmistrz był zaskoczony, że ul. Kolejowa nie została 

ujęta w budżecie na 2014r.  
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 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Przeprosił, że nie wszystkie wnioski Pana radnego zostały uwzględnione, ale 

możliwości finansowe miasta są ograniczone. Nie wszystkie potrzeby mogą być zrealizowane. 

Burmistrz wyjaśnił, że System informacji miejskiej jest to oznakowanie, tabliczki z nazwami 

ulic. Te dotychczasowe nie były najlepszej jakości, bardziej szpeciły niż informowały. Poza 

tym nie wszystkie ulice były oznaczone i takie były prośby mieszkańców artykułowane 

podczas wielu spotkań osiedlowych. 

 

 Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

 Odniosła się do wypowiedzi Pana radnego Krajewskiego, który wspomniał  

o ul. Kolejowej. Dużo rzeczy byśmy chcieli. Cieszy się, że zauważony został inny problem 

mieszkańców Zatorza, ponieważ najważniejsze jest przejście. W roku 2006 została podjęta 

zła decyzja o zamknięciu przejazdu ul. Kościuszki. Obecnie mieszkańcy mają 1000 metrów do 

pokonania, aby dojść do centrum miasta, a po zamknięciu tego przejazdu będą musieli 

pokonywać drogę 5000 metrów. Ulica Kolejowa jest potrzebna, ale należy słuchać głosu 

mieszkańców, ale jest potrzeba wykonania przejścia, aby mogli przejść na drugą stronę.  

Zrobienie ul. Kolejowej nie rozwiąże problemu mieszkańców Zatorza. 

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Wiele lat temu została podjęta decyzja o tym, że na ul. Kościuszki nie będzie wiaduktu 

ani przejścia. W związku z tym po  odbyciu bardzo wielu spotkań organizowanych przez 

Przewodniczącą tego Osiedla Panią Sasiak, jak również z inicjatywy Pani radnej Haliny 

Pszczółkowskiej zdecydowano, że przedłużenie ul. Kolejowej tylko umożliwiłoby przejście. 

Bardzo wiele osób pokonuje tą trasę samochodami i zainspirowany głosami pochodzącymi  

z dyskusji, jakie odbywały się w czasie zebrań osiedlowych szuka innych rozwiązań. Innym 

rozwiązaniem jest pobudowanie wiaduktu czy kładki, a być może przejścia podziemnego. 

Kontaktuje się i rozmawia, żeby zaproponować takie rozwiązania. Budowa ul. Kolejowej 

niczego nie zmieni. Tłumaczenie że od przejazdu na ul. Kościuszki będzie można przejść  

do najbliższego wiaduktu pokonując trasę 1 kilometra a następnie wrócić drugi kilometr do 

ul. Kościuszki takie rozwiązanie mógłby ewentualnie przyjąć kierujący, ale nie pieszy, którym 

często jest osoba starsza lub chora. Dlatego też cały czas szukamy innego rozwiązania. 

Jesteśmy umówieni z mieszkańcami na kolejne spotkania. Decyzja podjęta w 2006r. się 

uprawomocniła i dziś jest bardzo ciężko cokolwiek zmienić . Nawet na wystąpienia 

Burmistrza Miasta aby PKP zainwestowało w budowę wiaduktu odpowiadają, że decyzja  

w tej sprawie była podjęta w 2005r., a projekt który jest realizowany jest w oparciu o środki 
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unijne, dlatego nie ma teraz możliwości inwestowania w kładkę czy inny rodzaj przejścia. 

Czekamy na ostateczną decyzję PKP w tej sprawie.  

 

 Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

 Uważa, że budżet na 2014r. jest budżetem dobrym. Są w nim m.in. środki na pomoc 

społeczną, na oświatę, na kulturę i na sport. I bardzo dużo środków jest na inwestycje 

dlatego uważa, że będzie on służył rozwojowi miasta. Zwarzywszy na bardzo trudną sytuację 

wielu samorządów w Polsce nasz budżet daje wiele zadowolenia.  

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1 i Nr 2 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI/ 345/ 2013 
 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2014 rok 
 

 
 
Ad pkt 8. 
 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 
 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.   
W projekcie uchwały wnoszącej, którą Państwo radni otrzymaliście w materiałach na sesję 
dochody zostają zmniejszone o (-20 000,00 zł) i dotyczy to: 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (- 20 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-20 000,00 zł) – zmniejszenie planu 

finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu darowizny 

mieszkańców miasta planowanej na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie. 

Skarbnik poinformował, że wydatki zostają zmniejszone o kwotę (-20 001,30 zł) i dotyczy to: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+300,00 zł) 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+300,00 zł) – zwiększenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 

w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 2 335,54 zł) 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (-2 335,54 zł) – zmniejszenie planowanych 

wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 335,54 zł ) dotyczących przekazania do samorządu 
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województwa mazowieckiego  dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie umowy partnerskiej miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kontynuacja projektu 

w roku 2014. 

Dział 600 – Transport i łączność (+33 656,13 zł)) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  (+33 656,13 zł) : 

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-7 000,00 zł) 

dotyczy:  zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie  

(od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK)  

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 656,13 zł) 

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-54 457,43 zł) 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego  (-54 457,43 zł) 

1. Zmniejszenia kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym 

w kwocie  (-2 500,00 zł) 

2. Zmniejszenia  zabezpieczonych środków dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Mławie  z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego w kwocie (-51 957,43 zł) 

Dział 750 – Administracja publiczna (+65 465,74 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (+65 465,74 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+42 000,00 zł)  

z  tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego 

Ratusza w Mławie. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 465,74 zł)  

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-10 130,20 zł ) 

Rozdział 80104 – Przedszkola (+11 000,00 zł) – zmiana planu finansowego wydatków 

Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zakup energii (paliwo gazowe). 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-21 130,20 zł) – zmniejszenie planu wydatków 

Urzędu Miasta Mława w kwocie (-21 130,20 zł ) dotyczącego realizacji projektu 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół 

podstawowych: w ramach działania 9.1.2. POKL. Kontynuacja projektu w roku 2014r.  

Dział 852 – Pomoc społeczna (-37 120,00 zł) 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

 i rentowe  (- 37 120,00 zł) – zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-37 120,00 zł) dotyczy zmniejszenie środków 

własnych  z uwagi na otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 

okresowych dla podopiecznych MOPS. Otrzymana dotacja sfinansuje wypłatę zasiłków  

w 100%.  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (-15 380,00 zł) 

Rozdział 90001 -  Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-50 000,00 zł) – zmniejszenie planu 

wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) dotyczy: zadania inwestycyjnego 

pn : „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie  w tym:  

- środki Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) 

- środki mieszkańców Miasta Mława w  kwocie (-20 000,00 zł) 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+37 120,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+37 120,00 zł) z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulic, placów i dróg. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-2 500,00 zł) – zmiana planu finansowego wydatków 

Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 500,00 zł), w tym: 

- zwiększenie wydatków w kwocie (+2 500,00 zł ) z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji rozbiórki budynków  będących w złym stanie technicznym tj. budynek przy  

ul: Warszawskiej 61, Warszawskiej 59A, Browarnej 22, Browarnej 22A. 

- zmniejszenie wydatków w kwocie (-5 000,00 zł) przeznaczonych na zadanie inwestycyjne 

pn: „ Przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym  

w Mławie. 

 Skarbnik przedstawił Autopoprawkę Nr 1, która była dyskutowana na Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Poinformował, że wprowadza się do projektu Uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok  załącznik nr 4 – „Przychody i rozchody 

budżetu w 2013r.” 
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Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki) do projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2013r.:   

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+300,00 zł) 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+300,00 zł) – zwiększenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 

w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 2 335,54 zł) 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (-2 335,54 zł) – zmniejszenie planowanych 

wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 335,54 zł ) dotyczących przekazania do samorządu 

województwa mazowieckiego  dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie umowy partnerskiej miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kontynuacja projektu 

w roku 2014. 

Dział 600 – Transport i łączność (+40 656,13 zł ) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+40 656,13 zł) – zwiększenie planu finansowego 

wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 656,13 zł) z przeznaczeniem na bieżące 

utrzymanie dróg gminnych. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-40 957,43 zł)) 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-40 957,43 zł) – zmniejszenia  

zabezpieczonych środków dla Towarzystwa Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Mławie  

z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego w kwocie  (-40 957,43 zł) 

Dział 750 – Administracja publiczna (+23 465,74 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+23 465,74 zł) – 

zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 465,74 zł)   

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-21 130,20 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-21 130,20 zł) – zmniejszenie planu wydatków 

Urzędu Miasta Mława w kwocie (-21 130,20 zł ) dotyczącego realizacji projektu 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół 

podstawowych” w ramach działania 9.1.2. POKL. Kontynuacja projektu w roku 2014r.  
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Dział 852 – Pomoc społeczna (-37 120,00 zł) 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe  (- 37 120,00 zł) – zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-37 120,00 zł) dotyczy zmniejszenie środków 

własnych  z uwagi na otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 

okresowych dla podopiecznych MOPS. Otrzymana dotacja sfinansuje wypłatę zasiłków  

w 100%.  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+37 120,00 zł)) 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+37 120,00 zł) – zwiększenie planu 

finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+37 120,00 zł) z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulic, placów i dróg. 

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok 

nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” polegającej na zmianie nazwy zadania 

inwestycyjnego: 

z „ Zakup sprzętu komputerowego” 

na „ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” 

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 „ Przychody i rozchody w 2013r.” : Zwiększa się 

rozchody w kwocie 1,30 zł z tytułu zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych dla 

Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami.  

Po tych zmianach dochody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 83 771 202,46 zł, 

wydatki budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 85 212 672,61 zł 

Planowany deficyt uległ zmianie o kwotę (-1,30 zł), wynosi (- 1 441 470,15 zł) i zostanie 

pokryty wolnymi środkami. 

 Skarbnik w imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały  

w zaproponowanej wersji. 

 
 
 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 JACEK SYCH 

 Podkreślił, że jego wypowiedź dotyczy w ogóle budżetu miasta, ale w poprzednim 

punkcie nie chciał już zabierać głosu. Wrócił do spotkania z października br. z mieszkańcami 

podczas którego padały różne wnioski i wymieniane były różne potrzeby. Wówczas padły 

ważne deklaracje, m.in., dot. inwestycji w ul. Staszica. Druga sprawa dot. ul. Braci 

Koszutzkich i ul. Jaśminowej i też znalazła przełożenie na konkrety. Ulica Jaśminowa została 

ujęta w budżecie na rok przyszły, a ul. Braci Koszutzkich ma swoje odzwierciedlenie  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. A więc Pan Burmistrz wywiązał się ze złożonego 

zobowiązania. 

 
 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI/ 346/ 2013 
 

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. 

 

Ad pkt 9. 
 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 

 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mława na lata 2013-2022. Konsekwencje zmian, które przed chwilą 

Państwo radni przyjęliście zmieniając uchwałę budżetową na 2013r. mają swoje 

odzwierciedlenie w WPF . Prognoza była omawiana na Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu. Skarbnik poinformował, że zgodnie ze wskaźnikiem, czyli zgodnie z realizacją 

wskaźnika wynikającego z art. 243 na 2013r. mamy 9,67% a więc mieścimy się w relacjach, 

jakie na nas ciążą.    

 Przedstawił Autopoprawkę Nr 1 do projektu tej uchwały. W zał. Nr 1 na skutek 

autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2013r. uległy zmianie również dochody  

i wydatki Miasta na 2013r.: 

- dochody nie uległy zmianie i wynoszą 83 771 202,46 zł 

- wydatki uległy zwiększeniu i wynoszą 85 212 672,61 zł 

 Zwiększeniu uległy również rozchody (+1,30 zł) z tytułu zwrotu podatku 

dochodowego od osób fizycznych dla Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. 
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 Planowany deficyt uległ zmianie (-1,30 zł), wynosi 1 441 470,15 zł i został pokryty 

wolnymi środkami.  

 W zał. Nr 2 zmianie uległy następujące przedsięwzięcia: 

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół 

podstawowych” ; wydatki po zmianie wynoszą: 

- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 368 928,00 zł  

- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 185 537,62 zł 

- plan wydatków na 2013r. uległ zmniejszeniu o kwotę(-21 130,20 zł) i wynosi 

164 407,42 zł 

- plan wydatków na rok 2014 uległ zwiększeniu o kwotę (+21 130,20 zł) i wynosi 

21 130,20 zł 

2. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 

- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 16 035 00 zł  

- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 9 604,91 zł 

- plan wydatków na 2013r. uległ zmniejszeniu o kwotę (-2 335,54 zł) i wynosi 0,00 zł 

- plan wydatków na rok2014 uległ zwiększeniu o kwotę (+2 335,54 zł) i wynosi 

9 604,91 zł 

  
 Skarbnik w imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały  

w zaproponowanej wersji. 

 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 
 

 
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

z Autopoprawką Nr 1 
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UCHWAŁĘ  Nr XXXVI/ 347/ 2013 
 

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

 
 
Ad pkt 10. 
 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta 
 Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydatków budżetu Miasta 
Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Taka instytucja jest przewidziana 
w ustawie o finansach publicznych. Warunek jest jeden, że to zadanie zostało zapisane  
w budżecie roku budżetowego 2013 i jest szansa, że będzie zrealizowane do 30 czerwca roku 
2014. Na wiele przedsięwzięć podpisane są umowy, wyłonieni są wykonawcy i tylko zostaje 
do zrealizowania ukończenie tych zadań.  
 W materiałach, które Państwo otrzymaliście, w uchwale wnoszącej wymienionych 
jest 10 pozycji na łączną kwotę 1 635 764,28 zł . Gro tych wydatków to są wydatki 
przewidziane na budowę kanalizacji odwodnieniowej do dzielnicy przemysłowej na kwotę 
760 295,16 zł oraz przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie – kwota 250 
tys. złotych. Ponadto na budowę ul. Lawicz Liszki jest kwota 135 tys. złotych, na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej – kwota 100 tys. złotych. 
 Poinformował i poprosił o poprawienie, gdyż w załączniku Nr 1 do niniejszego 
projektu uchwały wkradł się błąd – w poz. 5 jest zapis o przygotowaniu Strategii Rozwoju 
Miasta Mława do roku 2010 a powinno być do roku 2020. 
 Skarbnik przedstawił również Autopoprawkę Nr 1 do przedstawianego projektu 
uchwały. Wprowadza się zmianę do zał. Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, polegającą na: 
- zwiększeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego 
Ratusza w Mławie” w kwocie (+55 831,11 zł) ; kwota planowana do przekazania na wydatki 
nie wygasające po zmianie wynosi 305 831,11 zł  
- zmniejszeniu środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji odwodnieniowej 
dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rz. Mławki” w kwocie (-515,51 zł); kwota planowana 
do przekazania na wydatki nie wygasające po zmianie wynosi 759 779,65 zł 
 Skarbnik poinformował, że wprowadza się również zmianę do zał. Nr i Nr 2 polegającą 
na dodaniu do w/załączników zadań: 
- budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie 5 435,00 zł 
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych  
w rejonie ul. banku Miast w kwocie 25 215,00 zł 
- budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. ks. Ignacego Krajewskiego w kwocie 4 920,00 zł 
- umowa na doradztwo finansowe i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
przy modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 50 000,00 zł 
 
   
 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 
 
 



28 

 

 Projekt uchwały 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 (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła   

z Autopoprawką Nr 1 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI/ 348/ 2013 
 

w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława,  

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 
Ad pkt 11. 
 DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Mława na 2014r. Każdego roku Rada Miasta uchwala taki program. Kluczowe dokumenty, na 

których oparty jest program to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomanii, ustawa o pomocy społecznej, a także Narodowy Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rekomendacje do realizowania  

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w 2014r. opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Poinformowała, że program omawiany był szczegółowo na komisjach dlatego 

zaproponowała, że gdyby były pytania, będzie starała się na nie odpowiedzieć. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

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

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

i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  
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UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 349/ 2013 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2014r. 

 

 DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 Przy okazji wystąpienia podziękowała wszystkim radnym za przyłączenie się i udział  

w akcji organizowania „Szlachetnej Paczki”, która była realizowana na ternie Miasta Mława. 

27 rodzin zostało obdarowanych paczkami przez ludzi o wielkim sercu, przez ludzi 

szlachetnych. To miłe, że po raz trzeci zechcieliście Państwo wziąć  udział w tej inicjatywie, 

która organizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej warz ze Stowarzyszeniem 

WIOSNA. Na ręce Pana Przewodniczącego złożyła imienne podziękowania dla wszystkich 

radnych. 

 

Ad pkt 12. 

 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/ 134/ 2011 Rady 

Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016. Do tej uchwały zgłosiła autopoprawkę 

dot. zał. Nr 3. Poprawiony załącznik Państwo radni otrzymali na początku sesji.  

 Podstawą prawną do tej uchwały jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Poprzez tę uchwałę zmieniane są trzy załączniki. Załącznik Nr 1 dotyczy roku 2013 – Plan 

remontów bieżących na 2013r. i wprowadzone w nim zostały tylko przesunięcia 

kosmetyczne, z punktu 3 przesunięta została kwota 4 tys. zł i przeniesiona została do punktu 

1, a kwota pozostaje ta, która była. 

 W załączniku Nr 2 – Plan remontów bieżących na rok 2014., poinformowała,  

że zmiana jest spowodowana tym, iż co roku dokonywane są przeglądy bieżące i pięcioletnie 

budynków, zakres zadań remontowych został uściślony i wartość robót remontowych wynosi 

495 tysięcy złotych. 

 W załączniku Nr 3 – Plan gospodarczy na 2014r. Wyjaśniła, jaki jest powód 

autopoprawki. Pan Skarbnik omawiając uchwałę budżetową na rok 2014 w Autopoprawce  

Nr 2 dodał po stronie przychodów i kosztów kwotę 720 tysięcy złotych, co dotyczy wpływów 
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i kosztów za media dostarczane do lokali komunalnych. Wpływy te i koszty będą teraz na 

majątku gminy i będą w naszym budżecie. Wcześniej były należnościami w TBS Sp. z o.o. 

Ogólnie przychody i koszty wynoszą 2 210 741,00 zł 

 Jest to uchwała prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła 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. 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Zdaniem radnego w uchwale tej ważnym elementem jest wzrost czynszów w lokalach 

mieszkalnych. Jest to temat trudny. Każda podwyżka rodzi emocje. Temat ten już podnosił  

w roku ubiegłym, mówiąc o tym, że tempo urealniania czynszu w lokalach mieszkalnych jest 

zbyt szybkie. Od wielu lat mamy wzrost czynszów, ale w ostatnich latach jest to na poziomie 

12%, 15% i na kolejne lata zakładane są wzrosty 15 procentowe. Jeżeli przez 5 lat podwyższa 

się każdego roku czynsz o 15% to czynsze te wzrastają o 100%. Sygnalizował to już rok temu  

i prosił o analizę, a dziś jesteśmy w tym samym momencie.  Ponowił prośbę, aby pomimo 

przyjętego planu, który jest wielowątkowy, wzrosty czynszów w lokalach mieszkalnych 

rozłożyć w czasie.  

 Na posiedzeniu jednej z komisji była dyskusja nt. wielu możliwości pomocy osobom, 

które nie płacą czynszów nie z własnej woli. Jednak nie zawsze jest to możliwe, gdyż dodatek 

mieszkaniowy można otrzymać, ale należy spełnić kilka warunków (tytuł do lokalu, 

odpowiednie wynagrodzenie, jak również powierzchnia lokalu). Jeśli jedna osoba zajmuje 

lokal o powierzchni powyżej 35 m2 taka osoba dodatku otrzymać nie może. Jest wiele osób, 

których nie stać jest na tak wysoki czynsz. Argument, że powinni w takim przypadku 

zrezygnować z takiej powierzchni jego zdaniem jest nie właściwym podejściem. Trudno jest 

osobom starszym, które mieszkają w danym mieszkaniu kilkadziesiąt lat powiedzieć, żeby 

przenieśli się do mniejszego lokalu.   

 Jeszcze raz poprosił o przeanalizowanie tego tematu, gdyż dążenie do 7,00 zł czynszu 

w warunkach Mławy jest czynszem wysokim.  

 Podczas głosowanie wstrzyma się od głosu, z prośbą o powtórne przeanalizowanie 

dynamiki wzrostu czynszów w naszych zasobach. 
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 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany podczas posiedzenia Komisji 

Budownictwa i Komisji Budżetu. Do wszystkich wątpliwości zgłoszonych przez Pana radnego 

Rakowskiego ustosunkowaliśmy się. Przede wszystkim realizujemy politykę mieszkaniową 

uchwaloną w 2008r. procenty podnoszenia czynszów wynikają właśnie z przyjętej polityki. 

Podjęcie uchwały o polityce mieszkaniowej poprzedziło sporządzenie przez eksperta bilansu 

otwarcia o stan zasobów komunalnych.  Z polityki tej wynikało, że czynsze w najmłodszych 

lokalach o najwyższym standardzie są za niskie. Ponadto w latach 2003-2006 podwyżki 

czynszów były niewielkie, a nawet malejące z 10% do 4% . W polityce mieszkaniowej było 

wyraźne wskazanie, że czynsze w zasobach o wysokim standardzie powinny zmierzać do 

poziomu 3% wartości odtworzeniowej w taki sposób, aby koszty administrowania  

i eksploatacji były pokryte przez użytkowników, a nie tak, aby wszyscy mieszkańcy w sposób 

ukryty dotowali te czynsze.  

 Jeśli chodzi o pomoc dla osób, które są znajdują się w szczególnej sytuacji i nie stać 

ich na opłacanie czynszów, to mówiliśmy, że mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych. 

Zdarzały się też niedobre praktyki i sytuacje, że mieszkania były nawet podnajmowane. Było 

też tak, że osoby mieszkające w naszych zasobach miały swoje własne mieszkania, które 

podnajmowały, co w świetle przepisów jest niedopuszczalne. Próby naszej interwencji 

kończyły się na tym, że te własne mieszkania przepisywali na osoby bliskie a ludzie ci 

pozostawali w naszych zasobach. Nie mniej jednak osiągnęliśmy jakiś element porządkujący. 

Sytuacje, gdzie osoby starsze zamieszkują lokale o dużych powierzchniach o których mówił 

Pan radny nie występują. Zostało to uregulowane, bo osoby takie znając swoje możliwości 

finansowe i widząc korzyści, jakie mogą osiągnąć same zabiegały o zamianę. Takie zamiany 

są w dalszym ciągu prowadzone. Dodatków mieszkaniowych wypłaca się mniej, ale nie 

dlatego, że osoby ubiegające się nie mogą go otrzymać, ale dlatego iż weryfikowane są 

sytuacje, kiedy dana osoba powinna dodatek otrzymać. Osoby znajdujące się w trudnej 

sytuacji i potrzebują wsparcia zamieszkują lokale socjalne, a tam czynsze są bardzo niskie. Są 

też sytuacje, że ludzie nie płacą czynszu i z takimi sytuacjami musimy sobie radzić. Osoby 

takie w uzasadnionych przypadkach mogą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Kilka 

miesięcy temu zmienialiśmy uchwałę o zasobie socjalnym, aby osobom, które znalazły  

się przejściowo w kryzysowej sytuacji można było pomóc poprzez zamianę lokalu 

komunalnego na najem socjalny.   

 Nie podziela obaw Pana radnego Rakowskiego, a polityka mieszkaniowa miasta jest 

właściwa.  
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 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska 

 Poinformowała, że stawka czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane jako lokale 

socjalne nie przekracza połowy stawki najniższego czynszu bazowego za lokal w zasobie 

mieszkaniowym miasta. Na dzień dzisiejszy w Mławie wynosi 1,07 zł za m2 . Stawka bazowa 

maksymalna wynosi 5,55 zł za m2 , co stanowi 1,9% wskaźnika przeliczeniowego  

za m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego województwa mazowieckiego, zgodnie 

z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego, obowiązujące w poprzednim półroczu. Nasze 

czynsze od stawki bazowej 5,55 zł zmniejsza się w stosunku do tego, jaki jest stan techniczny 

budynku (najmniejszy wynosi 2,14 zł i stąd 1,07 zł wynosi wysokość czynszu za lokal 

socjalny). Obniżki te dotyczą zasobów o malejącym stanie technicznym więc zmienia się od 

100% do 55% tego czynszu. Najwyższy czynsz w lokalach o najwyższym standardzie wynosi 

5,55 zł a najniższy w lokalach socjalnych 1,07 zł 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

 Jeśli jeszcze dwa razy podniesiemy czynsz o 15% ,to będzie to 7,33 zł/ m2 

  

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących) 

podjęła z autopoprawką 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 350/ 2013 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/ 134/ 2011 Rady Miasta Mława  

z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 

 

Ad pkt 13. 

 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania 

zarządzania drogami powiatowymi w obrębie granic miasta Mława w roku 2014. Taki projekt 

uchwały przedstawiany jest corocznie. Uchwała dotyczy przejęcia od Powiatu Mławskiego 

zarządzania drogami powiatowymi w roku 2014. Koszty zarządu drogami powiatowymi 

pokrywane są ze środków finansowych Powiatu Mławskiego. Na rok 2014 Powiat Mławski 
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przeznaczył kwotę 300 tysięcy złotych. Zasady przyjęcia tego zadania, w szczególności zasady 

wzajemnego rozliczenia finansowego określa porozumienie, które jest zawierane pomiędzy 

Zarządem Powiatu Mławskiego a Burmistrzem Miasta Mława. Po podjęciu tej uchwały 

podobną uchwałę podejmie 30 grudnia br. Rada Powiatu Mławskiego.   

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o odjęcie 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. 

 

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

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 351/ 2013 

w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania drogami powiatowymi  

w obrębie granic miasta Mława w roku 2014 

 

Ad pkt 14. 

 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  

i Ochrony Środowiska 

 Przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz 

wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3 w obrębie nr 10  

w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie. Podstawą prawną tej uchwały jest ustawa o samorządzie 

gminnym oraz ustawa o drogach publicznych. Na mocy tej uchwały pozbawi się kategorii 

dotychczasowej drogi gminnej, która jest wyłączona z użytkowania. Przedmiotowa droga nie 

jest wykorzystywana na cele komunikacyjne i nie posiada fizycznie przebiegu w terenie. 

Działka nr 2757/3 została podzielona na trzy działki z przeznaczeniem na powiększenie 

działek sąsiednich. Likwidacja drogi nie spowoduje żadnych zmian w dotychczasowym 

układzie komunikacyjnym znajdującym się na tym terenie. 

 Poinformowała, że opinia Zarządu Powiatu Mławskiego w tej sprawie jest pozytywna 

(Uchwała nr 871/2013 z dnia 5 grudnia 2013r.) 

 W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podęcie tej uchwały. 
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 Projekt uchwały 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 (15 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 352/ 2013 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia  

z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3  

w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie 

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 Obrady zostały wznowione o godzinie 13.20 

 

Ad pkt 15. 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty, 

który przewiduje wyrażenie przez Radę Miasta takiej zgody. Miasto Mława sprzedało w dniu 

24 maja 2011r. nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny Nr 10 w budynku przy  

ul. Padlewskiego 1/2 w Mławie. Przy sprzedaży nieruchomości została udzielona bonifikata  

w wysokości 80% wartości lokalu, tj. 89.031,20 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/300/2004 Rady 

Miejskiej w Mławie z dnia 18 listopada 2006r. w sprawie zasad sprzedaży bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mława. Umowę w imieniu 

nabywcy podpisał jego opiekun prawny. Zgodnie z umową w przypadku jeżeli nabywca 

dokona zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, będzie zobowiązany do zwrotu 

kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to m.in. zbycia na rzecz 

osoby bliskiej. 

Kurator sądowy nabywcy w dniu 18 kwietnia 2013r. darował w/w nieruchomość 

siostrze darczyńcy, tj. osobie bliskiej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. W umowie obdarowana ustanowiła na nabywanej nieruchomości 
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lokalowej na rzecz brata dożywotnią i nieodpłatną służebność osobistą, polegającą na 

korzystaniu przez niego z całego lokalu mieszkalnego. 

Obradowana w dniu 13 czerwca 2013r. darowała w/w nieruchomość na rzecz 

swojego syna, tj. przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości od Miasta 

Mława. Zgodnie z art. 68 ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami osoba bliska, która 

zbyła nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości od gminy, 

jest zobowiązana do zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji. 

Ponieważ: 

 sprzedaż lokalu mieszkalnego przez Miasto Mława na rzecz osoby mieszkającej  

w lokalu przy ul Padlewskiego ½ m.10 miała niewątpliwie na celu zabezpieczenie jego 

potrzeb mieszkaniowych na przyszłość, 

 zbycie nieruchomości przez jego kuratora sądowego nastąpiło wraz z jednoczesnym 

ustanowieniem służebności mieszkania na jego rzecz, w wyniku czego nastąpiło 

zabezpieczenie jego potrzeb mieszkaniowych, 

 prawo i obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie zostały wprowadzone 

do zapisów ustawy jako mechanizm, którego stosowanie ma na celu zapobieganie nie 

uprawnionemu odnoszeniu korzyści materialnych i przeciwdziałanie operacjom 

spekulacyjnym na rynku mieszkaniowym, a w przedmiotowej sprawie zbycie było 

dokonywanie wyłącznie w drodze darowizny na rzecz osób bliskich, 

 aktualny właściciel lokalu, na rzecz którego matka dokonała darowizny 

nieruchomości, jest dla pierwszego właściciela osobą bliską w rozumieniu przepisów 

o gospodarce nieruchomościami 

 Naczelnik poinformowała, że w związku z powyższym uzasadnione jest odstąpienie 

od żądania zwrotu kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

lokal mieszkalny zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 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. 

 

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

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 353/ 2013 

w sprawie zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty 
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Ad pkt 16. 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. Poinformował, że przedmiotem zamiany będą prawa użytkowania 

wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Mławie przy  

ul. Narcyzowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 2334/1 o powierzchni 9 m2, stanowiącej własność Miasta Mława, 

- nr 2325/1 o powierzchni 15 m2, stanowiącej własność Miasta Mława i oddanej  

w użytkowanie wieczyste. 

Zamiana praw nastąpi na wniosek Burmistrza Miasta Mława. W wyniku zamiany 

Miasto Mława nabędzie nieruchomość na urządzenie drogi gminnej ul. Narcyzowej, 

a użytkownicy wieczyści powiększą swoją nieruchomość i uzyskają możliwość poprawienia 

warunków jej zagospodarowania.  

Wartości praw do zamienianych nieruchomości zostaną określone przez 

rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku nierównej wartości zamienianych praw stosuje się 

dopłatę, której wysokość jest równa różnicy tych wartości. 

 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 XXXVI / 354/ 2013 

w sprawie zamiany prawa użytkowego wieczystego nieruchomości 
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Ad pkt 17. 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Poinformował,  

że przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działki nr 162/3 

o powierzchni 697 m2 i nr 162/6 o powierzchni 319 m2, położone w Mławie w rejonie Osiedla 

Książąt Mazowieckich. Nabycie nieruchomości nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta 

Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej - Al. Św. Wojciecha oraz 

ciągu pieszego łączącego ul. Mariacką z projektowanym zintegrowanym dworcem 

autobusowym i kolejowym oraz centrum handlowo-usługowym. 

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości warunki ich 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 XXXVI / 355/ 2013 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

Ad pkt 18. 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 

Przestrzennego 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.  

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona  

w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 3676/24 o powierzchni 114 m2, położona  

w Mławie przy ul. Wymyślin.  

Wniosek o sprzedaż nieruchomości złożył właściciel przyległej nieruchomości 

nr 3676/20. 
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Ponieważ nieruchomość nr 3676/24 nie może być zagospodarowana jako odrębna, 

dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości 

przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.  

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej 

wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 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 XXXVI / 356/ 2013 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

 

Ad pkt 19. 

 MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta 

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie rezygnacji z przynależności Miasta Mława do 

Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”. Poinformował, że Uchwałą Nr XIX/ 235/ 2004 Rady 

Miejskiej w Mławie z dnia 3 czerwca 2004r. Miasto Mława przystąpiło do Stowarzyszenia 

„Forum Rewitalizacji”. Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski, a w obecnej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej to poszczególne województwa w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych kształtują zakres i cele rewitalizacji, uwzględniając indywidualne 

uwarunkowania oraz problemy występujące na podległym obszarze. Skutki finansowe 

wynikające z podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia to oszczędności  

w kwocie 1 800,00 zł (opłata roczna składki członkowskiej), które można przeznaczyć na 

przedsięwzięcia związane z przygotowaniem wniosków i projektów o charakterze 

inwestycyjnym. Dlatego też zasadne jest, aby podjąć decyzję o wystąpieniu  

ze Stowarzyszenia. 

 Odczytał projekt uchwały. Poprosił w imieniu Pana Burmistrza o jej podjęcie. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 357/ 2013 

w sprawie rezygnacji z przynależności Miasta Mława  

do Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” 

 

Ad pkt 20.  

 Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława.  

  

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

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXVI / 358/ 2013 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława 

 

 Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Na ręce Pana Burmistrza złożył podziękowania dla pracowników Urzędu Miasta, 

którzy współpracowali w 2013r. z Komisją Rewizyjną. 

 

Ad pkt 21. 

 KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

 Państwo radni otrzymali plany pracy komisji na 2014r. Zaproponował, aby nie 

omawiać poszczególnych planów, tylko w razie wątpliwości zadawać pytania. Jeśli pytań nie 

będzie przejść do głosowania.  

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za) zatwierdziła  

Plan pracy Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych na 2014r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za) zatwierdziła  

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sporu na 2014r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za) zatwierdziła  

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2014r. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za) zatwierdziła  

Plan pracy Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,  

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2014r. 

 

 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgłosił wniosek, aby wprowadzić punkt 

analiza bieżącej działalności i sytuacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

w miesiącu styczniu. W związku z tym zapytał, czy takie spotkanie w styczniu się odbędzie?  

 

 Radny JANUSZ WOJNAROWSKI Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu 

 Takie posiedzenie zostanie zorganizowane.   

 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za) zatwierdziła  

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2014r. 
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Ad pkt 22. 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętej podczas  

XXXV sesji Rady Miasta Mława w dniu 11 grudnia 2013r. 

 

Ad pkt 23. 

 Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

 Przedstawił informację za okres między sesjami. Poinformował,  

że w sprawozdawczym okresie Burmistrz Miasta podpisał 4 zarządzenia. 

Następnie przedstawił informację  z pracy wydziałów Urzędu Miasta: 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: 

 decyzje o zajęciu pasa drogowego – wydano 17 decyzji 

 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano  

11 decyzji 

 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano  

7 decyzji 

 decyzje na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – wydano 1 decyzję 

 decyzje na wycinkę drzew i krzewów – wydano 10 decyzji 

 opinie do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego – wydano  

1 opinię 

 przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko –  

3 sztuki 

Ponadto ogłoszono przetarg na utrzymanie czystości i terenów zieleni na terenie Miasta Mława; 

rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę cmentarza komunalnego (na 3 lata) – administratorem jest IMPERIAL S.C.; 

zakończono prace związane z transportem, demontażem i utylizacją odpadów azbestowych - zutylizowano 

80 103 kg , koszt  : 39 102,15 zł w tym w roku 2013 – dotacja: 34 041,10 zł 

 

Urząd Stanu Cywilnego: 

 sporządzono akty urodzenia – 7 sztuk 

 sporządzono akty zgonu – 11 sztuk 

 sporządzono oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 2 sztuki 
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 przyjęto zapewnienia do ślubu cywilnego – 4 sztuki 

 wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego – 1 zaświadczenie 

 wydano decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk – 2 decyzje 

 wydano odpisy aktów stanu cywilnego – 66 odpisów 

Wydział Spraw Obywatelskich: 

 przyjęto wnioski o wydanie dowodu osobistego – 62 wnioski 

 przyjęto zgłoszenia o utracie dowodu osobistego – 5 zgłoszeń 

 wydano 92 dowodów osobistych 

 wydano 2 decyzje w sprawach o wymeldowanie 

 wydano 106 unieważnień dowodu osobistego 

 wymeldowało się z miasta 6 mieszkańców 

 zameldowało się w mieście 4 mieszkańców 

 przemeldowało się w obrębie miasta 7 mieszkańców 

 zameldowało się na pobyt czasowy w mieście 2 mieszkańców innych miejscowości 

 zameldowało się na pobyt czasowy poza miastem 4 mieszkańców Mławy 

 zameldowało się 12 cudzoziemców 

 urodziło się 4 dzieci 

 zmarło 7 osób 

 dokonano 3 aktualizacje zawarcia związku małżeńskiego oraz zmiany w aktach małżeństwa 

 udostępniono 14 informacji adresowo-osobowych 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: 

 decyzje o warunkach zabudowy – wydano 2 decyzje 

 dzierżawa nieruchomości – podpisano 1 umowę 

 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wydano 3 decyzje 

 sprzedaż lokali mieszkalnych – 1 akt notarialny 

 nabycie nieruchomości – 2 akty notarialne 
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Raport z działań Straży  Miejskiej: 

 przyjęto oraz przeprowadzono czynności wyjaśniające w 68 zgłoszeniach od mieszkańców 

miasta 

Największą liczbę zgłoszeń stanowiły zgłoszenia dotyczące: w sprawach czystości i odpadów – 

18, komunikacji drogowej – 18, bezpieczeństwa osób - 15  

 przekazano 2 sprawy do Policji w celu przeprowadzenia czynności w ramach uprawnień 

policyjnych  

 1 raz zabezpieczano imprezę publiczną 

 11 razy konwojowano wartości pieniężne lub dokumenty dla potrzeb Urzędu Miasta  

i jednostek organizacyjnych Miasta. 

 3 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez pracowników z innych 

wydziałów  Urzędu Miasta  

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

terenie miasta 

 1 raz udzielono pomocy osobie bezdomnej, przewieziono ją do ośrodka dla osób bezdomnych 

w Miączynie 

 systematycznie sprawdzane są miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, 

jednocześnie proponowana jest im pomoc w zakresie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 1 osobę nietrzeźwą przewieziono do miejsca zamieszkania 

 przeprowadzono 3 kontrole porządkowe posesji 

 przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach bezpańskiego psa 

 w okresie przedświątecznym strażnicy prowadzą kontrolę handlu choinkami 

 w okresie sprawozdawczym ujawniono i rozliczono 78 wykroczeń 

 

 

 Wydział Rozwoju i Inwestycji: 

 Poinformował o prowadzonych postępowaniach i realizowanych zadaniach:   
 

- Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie - etap II 

Termin składania ofert: 18.12.2013r. 
Trwa badanie złożonych ofert 
 
- Utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach oraz eksploatacja szaletu miejskiego w Mławie  

w latach 2014-2016 

Termin składania ofert: 20.01.2014r. 
 
- Budowa, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2014-2016 

Termin składania ofert: 23.01.2014r.  
 
Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji: 
 
Realizowane są 2 projekty „Świ@t w zasięgu ręki” oraz „INTERNET = świ@t bez barier”, dofinansowane  
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
 
Realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III mławskich szkół 
podstawowych”. Po rozpoczęciu roku szkolnego wznowiono w szkołach zajęcia z dziećmi.  
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Złożono wniosek o uruchomienie dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania „Demontaż, transport  
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap V” 
 

 

 Ponadto Pan Burmistrza poinformował, że dnia 19 grudnia br. wspólnie ze Starostą 
Powiatu Mławskiego był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z Wicemarszałkiem 
Panem Grzegorzem Strzałkowskim, którego temat dot. węzła Modła i połączenia  z drogą S7 
wraz przebudową wiaduktu na Modle; niestety wciąż są problemy i nie mamy  dobrej 
decyzji, dlatego podejmuje działania i angażuje, jak najwięcej osób reprezentujących różne 
urzędy, aby ostatecznie węzeł Modła został wybudowany, połączony z drogą krajowej Nr 7, 
żeby został przebudowany wiadukt i połączony z zachodnią obwodnicą miasta.  
 Poinformował, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Stanowisko  
o poparciu naszych  dążeń, aby węzeł Modła wraz z połączeniem drogi krajowej Nr 7  
i przebudową wiaduktu na Modle został wykonany przez inwestora, czyli GDDKiA – odczytał 
pismo Wicemarszałka, jakie w tej sprawie otrzymał. 
 Jak wynika z pisma Pan Marszałek inicjuje spotkanie z Wicepremier Panią Elżbietą 
Bieńkowską, w którym również Burmistrz Miasta Mława weźmie udział w celu 
przedstawienia naszych racji przemawiających za tym, aby trasa ekspertowa była 
pobudowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami.  
 Pan Burmistrz poinformował o pracach, jakie w dniu dzisiejszym rozpoczęte zostały  
w Parku Miejskim. Kilkadziesiąt drzew uschło i konserwator zabytków podjął decyzję o ich 
usunięciu. Prace te będą kontynuowane przez kolejne dwa dni. Konserwator zastanawia się, 
jakie zrobić nasadzenia w naszym parku. Najprawdopodobniej będą to klony.  

 
 

Ad pkt 24. 
 Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

 Radny JERZY RAKOWSKI  

 W nawiązaniu do tego, co miało miejsce na początku dzisiejsze sesji zwrócił  

się z zapytaniem, czy radny może zgłosić na sesji Rady do porządku obrad jego zmianę 

wprowadzając np. uchwałę czy stanowisko? Czy może wystąpić z wnioskiem o zmianę 

porządku na początku lub w trakcie trwania sesji? Poprosił, aby to zapytanie było 

potraktowane jako interpelacja i poprosił o pisemną  odpowiedź.  

 

 Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

 Dobrze byłoby, gdyby Pan radny potwierdził to na piśmie. 
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 Radny WOJCIECH KRAJEWSKI 

 Zabrał głos w tej samej sprawie. W zastępstwie radnego Michała Nowakowskiego, 

który musiał wyjechać na pogrzeb wyraził zdziwienie, że Pan Przewodniczący nie dociekał, 

jaki punkt Pan Nowakowski chce wprowadzić do porządku obrad sesji Rady Miasta, tylko 

stwierdził, że nie ma takiej możliwości.  

 Odczytał, czego miał dotyczyć punkt, który radny Michał Nowakowski chciał 

wprowadzić, gdyby Rada go przyjęła: Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XXX/ 307/ 2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

komunalnej nr 4746 położonej w Mławie przy ul. Płockiej. Ta działka jest przeznaczona do 

sprzedaży. Jest też w wykazie działek, na której ma być zlokalizowana elektrociepłownia 

opalana paliwami alternatywnymi. Taki projekt uchwały Pan radny Nowakowski chciał 

poddać pod głosowanie. Dlaczego teraz i w takim trybie? Ponieważ został wywieszony wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, termin składania wniosków mija dnia  

14 stycznia 2014r. i do tego czasu kolejnej sesji Rady już pewnie nie będzie. Chodziło tylko  

o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt.  

 Jest zdziwiony, że nie doszło do głosowania. Nie wie na jakiej podstawie Pan 

Przewodniczący i Pan mecenas tak zdecydowali, gdyż jego zdaniem ze Statutu to nie wynika.  

 Kolejny temat dotyczył drogi nr 7 i węzłów. Wspieramy Pana, Panie Burmistrzu,  

m.in. podczas wizyty parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się dnia  

26 listopada 2013r. pozwolił sobie zgłosić do Panów Posłów i Pana Senatora problem 

związany z węzłami, które mają powstać wokół Mławy, czy też zagrożeniem, że nie 

powstaną. Nie będzie pełnią szczęścia jeśli powstanie węzeł Modła. Olsztynek ma trzy węzły, 

podobnie Nidzica. Jeśli Mława miałby   tylko dwa węzły to i tak byłby problem komunikacyjny 

w mieście. 

 Kolejna sprawa dotyczyła zorganizowania komunikacji zastępczej – na sesji w dniu  

20 października br. zgłosił taką propozycję, aby dowozić dzieci do szkoły z osiedla Wólka 

przez tory. Taka komunikacja byłaby wskazana do czasu, kiedy nie będzie uruchomione 

przejście podziemne. W tej sprawie złożył pismo 24.10.2013r. i otrzymał odpowiedź, tylko 

brak w niej jest ustosunkowania się do jego propozycji. Pierwszy termin oddania do użytku  

to styczeń 2014r. Rok szkolny trwa już 4 miesiące i czy rzeczywiście przejście zostanie 

oddane? Czy propozycja zorganizowania komunikacji zastępczej jest jeszcze rozważana? 

 

 JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza 

 Odniosła się do pisma, w którym Pan radny otrzymał odpowiedź na zgłoszoną 

propozycję. W piśmie opisana była sytuacja i jakie informacje otrzymaliśmy dot. oddania 

tego przejścia. Jeśli zmieniłoby się coś w zakresie termin oddania przejścia, to wtedy 
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propozycja Pana radnego będzie ponownie rozpatrywana. Poprosiła o troszkę cierpliwości. 

Jeśli w styczniu okaże się, że sprawa przedłuży się np. o kolejne 2 miesiące, wówczas 

propozycję będziemy rozpatrywać.  

 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Odniósł się do sprawy nie wprowadzenia pod obrady projektu uchwały. Poprosił, aby 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wyjaśnił 

temat związany ze sprzedażą działki przy ul. Płockiej. 

 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

 Poinformował na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie. Uchwała została 

podjęta dnia 30 lipca br. Po dokonaniu wyceny został podany do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W związku z tym, że przez pomyłkę  

w wykazie z dnia 3 grudnia br. została umieszczona mylna informacja o sprzedaży tej 

nieruchomości w drodze przetargu. Została dokonana ocena prawna wady w tym wykazie  

i jest ona taka, że o tym, co wykaz powinien zawierać rozstrzyga art. 35 ust. 1 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. Wada ta nie jest taką wadą, która dyskwalifikuje ten wykaz. 

Informacja o tym, czy zastosowany będzie tryb przetargowy czy bezprzetargowy, jest 

dodatkową informacją wykraczającą poza ustawowy zakres delegacji zawartej w art. 35  

ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na ważność wykazu ten zapis nie wpływa.  

Po przeanalizowaniu całości sprawy i pytań, które Państwo radni zadajecie podczas sesji  

i komisji, w imieniu Pana Burmistrza przekazał informację, że po zakończeniu okresu wykazu, 

czyli po dniu 14 stycznia 2014r., wykaz ponownie zostanie podany do publicznej wiadomości, 

który nie będzie już zawierał wady dot. informacji o sprzedaży nieruchomości w drodze 

przetargu. Przez kolejne 6 tygodni ten wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na 

tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta nastąpi po kolejny okresie podania do 

publicznej wiadomości.  

Poinformował, że nieruchomość, która była przedmiotem uchwały z dnia 30 lipca 

2013r. to nieruchomość nr 4746 i która jest obecnie wydzierżawiana na rzecz USKOM. Jest 

ona zagospodarowana w sposób trwały, tam znajduje się plac manewrowy, a granica tej 

działki została przy podziale geodezyjnym wyznaczona po istniejącym ogrodzeniu. Celem tej 

sprzedaży nie jest realizacja elektrociepłowni tylko doprowadzenie do takiego stanu, żeby 

podmiot, który trwale zagospodarował nieruchomość, jeśli sobie tego życzy, a takie życzenie 
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w postaci wniosku, które do Burmistrza Miasta wpłynęło, aby tą własność nabył.  

To oznacza również wpływ kwoty 33 400,00 zł netto do budżetu miasta. 

 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Nawiązał do tematu sprzedaży nieruchomości – nie zauważył w tym wykazie,  

że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod spalarnię. Takiego stwierdzenia  

nie ma. Jest tylko przeznaczona do sprzedaży. Kwestia jej zagospodarowania bez względu na 

własność będzie mogła być rozstrzygana w decyzji o warunkach zabudowy, bo dla tego 

obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace nad uchwałą 

dot. sprzedaży należałoby przemyśleć, żeby nie iść w kierunku jej uchylenia, bo nie o to 

chodzi.  

 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Podzielił się dobrą informacją – w połowie listopada br. zawodniczka piłki ręcznej 

Klubu „Zawkrze” Mława, Katarzyna Tabakowska, w kategorii juniorów, otrzymała powołanie 

do reprezentacji Polski. Jest to wyjątkowe wydarzenie sportowe. Z wiedzy, jaką posiada jest 

to pierwsza osoba wywodząca się z gier zespołowych, która została dostrzeżona. Katarzyna 

Tabakowska przygodę w Klubie rozpoczęła 6 lat temu. Szkolona była przez 6 lat, a rok temu 

zasugerowaliśmy jej, aby zastanowiła się nad zmianą barw naszego Klubu, aby przeszła do 

większego miasta, a tym samym do lepiej rozwijającego się klubu. Te podpowiedzi były 

trafione i Kasia po roku zmieniła nasz Klub i przeszła do Warszawy. Od dnia 1 września jest 

zawodniczką warszawskiego Klubu, a już w połowie listopada została powołana do 

reprezentacji Polski juniorów do Szczyrku. W połowie grudnia otrzymała powołanie na 

pierwszy mecz międzypaństwowy z reprezentacją Czech. 

Wczoraj wrócił ze szkolenia trenerów w Spale, gdzie miał możliwość rozmawiać  

z trenerami reprezentacji Polski, którzy bardzo wychwalili naszą zawodniczkę. Należy mieć 

nadzieję, że wkrótce, za 2 czy 3 lata zasili skład reprezentacji Polski. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kościuszki TOMASZ CHODUBSKI 

Wrócił do tematu związanego z propozycją radnego Nowakowskiego wprowadzenia 

do porządku obrad projekt uchwały dot. uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości. Ta inicjatywa wynikała z konsekwencji Apelu, który dotarł do Pana  

Przewodniczącego przed sesją, a którego Pan Przewodniczący nie odczytał. Sprawa dotyczy 

tego, aby Rada Miasta uchyliła swoją wcześniejszą uchwałę. Dnia 30 lipca br. Rada 
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podejmowała uchwałę o sprzedaży nieruchomości na rzecz USKOM. W tamtych 

okolicznościach jest oczywiste, że chciała poprawić funkcjonowanie tego zakładu. Od 

tamtego czasu pojawiły się nowe okoliczności. W uzasadnieniu projektu chwały uchylającej 

tamtą uchwałę jest to, że USKOM wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania 

administracyjnego w sprawie oddziaływania inwestycji polegającej na budowie 

elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym na środowisko. Projekt tej uchwały 

uchylającej tamtą uchwalę jest też konsekwencją tego, że Państwo, jako Rada przyjęliście 

Stanowisko, w którym sprzeciwiacie się budowie elektrociepłowni na terenie całego Miasta, 

nie tylko w tamtym rejonie. Zatem utrzymywanie tej sprzedaży w okolicznościach, gdy 

USKOM jest wciąż w trakcie postępowania administracyjnego jest sprzeczne z wcześniejszą 

decyzją Rady Miasta. 

Zapytał, czy do dnia 14 stycznia 2014r. Spółka nie będzie mogła zawrzeć umowy? Czy 

na bazie obecnego wykazu może do 14 stycznia zawrzeć taką umowę? Czy dopiero po 

ponowny opublikowaniu tego wykazu? 

 

 MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Właściciel nieruchomości sąsiedniej nie jest podmiotem, który jest uprawniony do 

skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu w terminie wskazanym w wykazie. Realizacja 

uchwały Rady Miasta, to sprzedaż nieruchomości, która jest możliwa dopiero po zakończeniu 

wykazu. Zapis o pierwszeństwie nie dotyczy właściciela sąsiedniej nieruchomości. Trzy 

kategorie podmiotu spełniaj ten warunek, w tym wypadku dwa: byli właściciele 

nieruchomości albo osoby, którym przysługuje roszczenie w stosunku do gminy. Trzecia 

kategoria, to najemcy lokali mieszkalnych, ale w tym przypadku nie mamy do czynienia  

z lokalem mieszkalnym, więc ten trzeci przypadek nie ma tu zastosowania. Realizacja tego 

uprawnienia nie wiąże się z tym, że do dnia 14 stycznia 2014r. miałoby się cokolwiek stać. 

Niezależnie od losów tego wykazu sprzedaż może nastąpić dopiero po zakończeniu wykazu.  

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Zwrócił się z prośbą do Pana Chodubskiego, aby nie podgrzewać atmosfery, bo to 

niczemu dobremu nie służy. Wszyscy wiemy, że Rada w każdej chwili może podjąć taką 

decyzję. Nie pokazujmy jednak złych stron tej sytuacji. Organizowanie spotkań, 

kolportowanie ulotek i pomawianie burmistrza to złe działanie. Należy reagować spokojnie 

nie emocjonalnie.  

Dnia 11 grudnia 2013r, odbyła się debata radiowa z udziałem Pana radnego Marka 

Kiełbińskiego i Przewodniczącym Komitetu protestacyjnego Panem Jankowski. Panowie 
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postawili zarzut, że Spółka PEC już buduje ciepłociąg do ul. Płockiej, tam gdzie lokalizowana 

jest elektrociepłownia. Zaprosił więc wszystkich, aby uczestniczyli w Nadzwyczajny 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki PEC i Pan Jankowski usłyszał z ust Prezesa Mirosława 

Wilkowskiego, że nigdy nie było i nie ma takich planów, a podczas tego spotkania była 

dyskusja na ten temat zatwierdzenie planów modernizacji i rozwoju Spółki na najbliższe  

3 lata. Jest to kolejny argument na rzecz tego, że to, co jest przekazywane społeczeństwu  

w różnych ulotkach i na portalach internetowych jest nieprawdziwe.  

Spółka USKOM, kiedy złożyła wniosek to opisała model, jak sobie to wyobraża. Rada 

przyjęła Stanowisko zaproponowane przez Pana radnego Marka Kiełbińskiego, ale zostało 

ono nieco zmodyfikowane, na co Pan radny wyraził zgodę. Rada Miasta Mława jednogłośnie 

podjęła decyzję, że nie tylko sprzeciwia się powstaniu elektrociepłowni na  konkretnych 

działkach przy ul. Płockiej, ale na terenie całego miasta, co było zgodne z oczekiwaniem 

całego społeczeństwa Mławy. 

Przypomniał, że w debacie, w Radiu dla Ciebie mówił o tym, że zgłosił 11 uwag do 

raportu. Wie, że uwagi zgłasza również Sanepid. Procedura musi się toczyć i to ma miejsce. 

 Zaapelował do mieszkańców Miasta Mława o zaufanie Burmistrzowi Miasta. Na 

bieżąco będzie informował o postępowaniu, które się toczy. Ma obawy, co do realizacji tego 

przedsięwzięcia i wsłuchując się w głosy mieszkańców, ekspertów, współpracowników 

uważa, że należy poczekać na wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie. 

 Jeśli zdarzyło się, że wystąpił z prośbą do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do 

porządku obrad jakiegoś projektu uchwały, to zawsze podawał jego tytuł. Ma obawy,  

że niektórzy będą chcieli to wykorzystać. Źle się stało, że stworzył się pewien podział na 

koalicję i opozycje, a na tym szczeblu wszystkim powinno nam zależeć, aby pracować dobrze 

na rzecz miasta. Ci którzy chcą pracować powinni się spotkać i dyskutować na ważne tematy 

dla miasta. 

 Bardzo sobie ceni dyskusje, jakie się toczą podczas posiedzeń poszczególnych komisji, 

gdzie zadawane są rzeczowe pytania, co jest niezwykle cenne. Zachęca, aby do końca 

kadencji koncentrować sprawach ważnych. 

 

 Radny JERZY RAKOWSKI 

  Również zwrócił się z apelem do Pana Burmistrza. Odbyła się dyskusja nad budżetem 

i podjął decyzję, że będzie głosował za tym budżetem, ale to nie znaczy, że nie ma prawa 

pytać, czy nie ma prawa mieć własnego zdania. Zwrócił się więc zaapelował, aby mniej 

emocjonalnie reagować na zadawane pytania. Niech to więc będzie wzajemną prośbą. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Ma wrażenie, że to Pan radny bardziej emocjonalnie reaguje na wszystkie uwagi, ale 

jeśli radny, tak to odbiera, to bardzo przeprasza.  

 

 KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

 Zwrócił się do Pana Chodubskiego – Pan złożył Apel przed sesją. Rozmawialiśmy i Pan 

wiedział, że nie będzie on odczytany, bo o to, Pan nie prosił. Poza tym, jeśli na Sali jest 

obecny autor Apelu to trudno, aby Przewodniczący go odczytywał.  Byłoby to nie stosowne. 

 Jeśli chodzi o projekt uchwały, to w świetle tego, co państwo usłyszeliście  

o terminach – był czas na to, aby projekt uchwały złożyć we właściwym czasie i żeby uzyskał 

on opinię prawną, a następnie przeszedł wymaganą procedurę. Pośpiech jest nie wskazany  

i takiej potrzeby nie było.   

 

 Mieszkaniec Mławy SŁAWOMIR STANOWSKI 

 Zwracał się wielokrotnie o ujęcie w budżecie miasta wykonania kanalizacji sanitarnej  

w ul. Rynkowej, ale tej inwestycji zabrakło. Podał możliwości sfinansowania tej inwestycji:  

w 2013r. bardzo dużo pieniędzy zainwestowano w drogi i chodniki, w budżecie na 2014r. 

również planuje się podobnie i np. sprzeciwił się inwestycji w ul. Wójtostwo. Są środki, które 

można przenieść z budowy chodników, bo chyba ważniejsza jest kanalizacja.  

 Poinformował, że dnia 14 lutego 2014r. organizuje koncert dla dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

 KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Przewodniczący Rady Miasta 

 Złożył życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a Nowy Rok niech 

będzie rokiem spełnionych nadziei, zrealizowanych zamierzeń i planów.  

  

Ad pkt 17. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji  

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

zakończył obrady XXXVI sesji  o godz. 14.30 słowami : 
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„Z A M Y K A M   O B R A D Y   XXXVI   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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


