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PROTOKOŁ Nr XXIV / 2012 

z obrad sesji 
Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 21 grudnia 2012r. 
w sali 

Miejskiego Domu Kultury 
 

 
 
 

Obrady dwudziestej czwartej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski o godz.13oo. 

 
Powitał Starostę Powiatu Mławskiego Pana Włodzimierza Wojnarowskiego, 

który zaszczycił nas swoja obecnością.  Powitał Burmistrza Miasta Sławomira 
Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta 
Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Panie i Panów 
Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów              
i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli mediów oraz 
mieszkańców miasta. 
  
Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski 
podziękował Przewodniczącemu Rady za umożliwienie zabrania głosu na dzisiejszej 
sesji, ostatniej sesji mijającego roku. Zaznaczył, że nie jest częstym gościem na 
sesjach, pracuje z Panem Burmistrzem w warunkach codziennego kontaktu i wiele 
rzeczy, które dotyczącą wspólnych spraw dla miasta, dla powiatu dyskutują                          
i podejmują wiele czasem trudnych decyzji dla dobra małej ojczyzny jakim jest powiat 
w skład którego wchodzi również i miasto. 
Na dzisiejszej sesji Państwo Radni uchwalają najważniejszy dokument jakim jest 
budżet roku 2013. 
 Podziękował z całego serca za współpracę Panu Burmistrzowi, Pani 
Burmistrz, Radnemu Wojewódzkiemu, Radnym, pracownikom ratusza oraz 
wszystkim tworzącym wspólnotę samorządową na czele z Panem Przewodniczącym. 
Myśli, że ten rok 2012 był rokiem bezpiecznym i dobrym mimo wstępujących kwestii 
związanych z niedoszacowaniem finansów samorządu miasta i powiatu. 
Realizowanych było wiele wspólnych zadań w ramach infrastruktury tj.drogi, chodniki 
za co serdecznie podziękował. Na przyszły rok i lata następne w tych kwestiach 
również przed nami wiele wyzwań, planowanych jest wiele zadań dla poprawy 
bezpieczeństwa. Realizowana będzie również współpraca w zakresie kultury, sportu, 
wspólnych imprez w ramach Miejskiego Domu Kultury.  
 Podziękował za zrozumienie, a przede wszystkim w kwestii naszych 
najmłodszych obywateli miasta, którzy będą mieli jak najlepsze warunki leczenia. 
W nowo oddanej przychodni przy ul.18 Stycznia od stycznia 2013r. dzieci będą miały 
bardzo dobre warunki, a to za sprawą właśnie Państwa decyzji. To Państwo 
rozumiecie również potrzeby naszego szpitala i wspieracie finansowo tą placówkę.  
 Jeszcze raz za wszystko serdecznie podziękował i z okazji zbliżających Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył życzenia, aby przebiegły w zdrowi  
i spokoju, żeby zadania roku 2013 dalej można było wspólnie realizować dla dobra 
miasta i jego mieszkańców. 
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Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski 
podziękował Panu Staroście za skierowane słowa, które są bardzo miłe. 
Jednocześnie oczekujemy jako deklaracja dalszej owocnej współpracy na rzecz 
naszego miasta i powiatu. Podziękował również Wysokiej Radzie za okazywane 
zrozumienie, wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowane decyzje. 
 
 Poinformował o zmianach organizacyjnych, które wiążą się z ludźmi 
pracującymi wiele lat na rzecz społeczności mławskiej. 
Zdecydował się odejść na emeryturę Pan Zenon Rózicki Dyrektor Miejskiego Zakładu 
Obsługi Szkół w Mławie, któremu podziękował za pracę na tym i wielu innych 
odpowiedzialnych stanowiskach.  
Wykazywał Pan ogromne zainteresowanie i zaangażowanie sprawami naszego 
miasta. 
 
 Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta złożył serdeczne podziękowanie  
i przekazał życzenia świąteczne, dużo pomyślności i aktywności społecznej. 
 
Zenon Rózicki nadmienił, że 40 lat pracy poświęcił na rzecz oświaty, kultury i sportu 
w mieście i powiecie mławskim. Minęło to jak jeden dzień, czas tak szybko mija  
i nadszedł ten moment, że trzeba się pakować i odejść z życia zawodowego.  
Ma nadzieję, że pozostawia cegiełkę własnego wkładu pracy. 
 Władzom miasta złożył życzenia ażeby podejmowali jak najsłuszniejsze 
decyzje dotyczące życia tego miasta, w którym zmienia się wiele na lepsze.  
Radnym życzył owocnych dyskusji z których coś będzie wynikało i będą przynosiły 
lepsze rozwiązania dla miasta i jego mieszkańców. 
 Z okazji zbliżających się Świąt złożył wszystkim życzenia wszelkiej 
pomyślności, zadowolenia i dobrego Nowego Roku. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
poinformował, że na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół został 
delegowany Pan Ryszard Staniszewski. Jest to osoba bardzo doświadczona,  
z wykształcenia nauczyciel, od wielu lat pełniąca funkcję Naczelnika Wydziału 
Oświaty w Urzędzie Miasta.  
 
 Burmistrz Miasta podziękował za ogromne zaangażowanie i merytoryczne 
przygotowanie oraz efekty pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. Jednocześnie jestem przekonany, że będzie Pan bardzo 
zaangażowany na nowym stanowisku. 
  
 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że na sali jest quorum                               
/ 16 radnych / władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
 
Poinformował , że Państwo Radni otrzymali porządek obrad, czy są uwagi do 

przedłożonego porządku obrad. 
 

 
         Porządek Obrad w zaproponowanej wersji został przyjęty jednogłośnie                  
/ 16 głosów za /. 



 3 

Ad. pkt 3 
 

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zaproponował radnego 
Janusza Wojnarowskiego. 
 
Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 
 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania                     
/ 16 głosami za / Sekretarzem Obrad XXIV sesji Rady Miasta został wybrany radny 
Janusz Wojnarowski. 
 
Ad. pkt 4 
 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował , że protokoł  z XXIII sesji Rady 
Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2012r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie 
Urzędu Miasta i każdy radny mógł się zapoznać. 
 

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez 
odczytywania. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta jednogłośnie / 16 głosami za / 
przyjęła protokoł z XXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 listopada 2012r. 
 
Ad. pkt 5 
 
Skarbnik Miasta Henryk Antczak w imieniu Pana Burmistrza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na 
lata 2013-2040.  
Przedstawił dwie autopoprawki, które były omawiane na komisjach.   
 
Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mława na lata 2013 - 2040. 

 W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się w części 2  

„umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie 

dłuższym niż rok” w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące 

umowy: 

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Umowa jest 

realizowana w latach 2010-2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 25 639,91 

zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 9 604,91 zł, w tym wydatki 

do poniesienia: 

a) w roku 2013 - 2 335,54 zł, 

b) w roku 2014 - 7 269,37 zł. 

2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Umowa jest 

realizowana w latach 2010-2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 27 693,15 
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zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 15 963,15 zł, w tym wydatki 

do poniesienia: 

a) w roku 2013 -   3 274,02 zł, 

b) w roku 2014 - 12 689,13 zł. 

 

 Powyższa zmiana powoduje zmiany w załączniku nr 1 do uchwały. Zwiększa 

się wydatki majątkowych objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2013 w kwocie 

(5.609,56 zł), a w roku 2014 w kwocie (19.958,50 zł).  

 

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mława na lata 2013 - 2040. 

 W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się w części 1c „programy  

i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b” w zakresie wydatków 

bieżących  wprowadza się następujące zmiany: 

3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Łączne  nakłady finansowe po zmianach 

wynoszą 1 888 733,96 zł, a limit zobowiązań planuje się na poziomie 697 240,00 

zł. Zmianie ulega plan na rok 2013  

    (+ 20 240,00 zł), po zmianach wynosi 340 240,00 zł.  

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Łączne nakłady finansowe po zmianach 

wynoszą 2 838 161,40 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1 452 000,00 zł, 

w tym w poszczególnych latach: 

a) w roku 2013 (+ 249 920,00 zł) plan po zmianach  –  484 000,00 zł, 

b) w roku 2014 (+ 249 920,00 zł) plan po zmianach  –  484 000,00 zł, 

c) w roku 2015 (+ 249 920,00 zł) plan po zmianach  –  484 000,00 zł, 

 

Dochody budżetu miasta na 2013 rok planuje się w wysokości 79 533 214,00 zł,  

w tym: 

-  dochody bieżące w kwocie  77 623 164,00 zł, 

-  dochody majątkowe w kwocie 1 910  050,00 zł. 

 

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok planuje się w wysokości  79 533 214,00 zł,  

w tym: 

- wydatki bieżące w kwocie  68 930 171,81 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie  10 603 042,19 zł.  

 

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2016 

W części a - programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące: 

1. Wydatków bieżących, w tym: 

1) Projekt pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowany w ramach programu Innowacyjna 

Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 
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2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 680 800,00 zł, a limit zobowiązań 

zaplanowany jest na poziomie 171 320,00 zł, w tym do  poniesienia: 

a) w roku 2013 –  98 120,00 zł, 

b) w roku 2014 –  73 200,62 zł. 

2) Projekt  pn. „INTERNET świ@t bez barier” realizowany w ramach programu 

Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu przewidziana jest w 

latach 2010 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą  676 280,00 zł, a limit 

zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 217 971,02 zł, w tym wydatki do 

poniesienia:  

a) w roku 2013 – 106 620,00 zł,  

b) w roku 2014 – 111 351,02 zł. 

3) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP Nr 6. Jest to projekt 

systemowy  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu 

przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 

18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł i planowany jest do 

realizacji w 2013 r. 

4) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – ZPO Nr 2. Jest to projekt 

systemowy  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu 

przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 

18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł i planowany jest do 

realizacji w 2013 r. 

5) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP Nr 7 – projekt nr 1. Jest to 

projekt systemowy  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013, a łączne nakłady 

finansowe wynoszą 18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł 

i planowany jest do realizacji w 2013r  

6) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP Nr 7 – projekt nr 2. Jest to 

projekt systemowy  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013, a łączne nakłady 

finansowe wynoszą 18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł 

i planowany jest do realizacji w 2013r  

7) Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

mławskich szkół podstawowych. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Realizacja projektu 

przewidziana jest w latach 2012 – 2013, a łączne nakłady finansowe wynoszą 
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368 928,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 41 250,00 zł i planowany jest 

do realizacji w 2013 r. 

 

W części c - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  

w lit. a i b) zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące: 

1. Wydatków bieżących, w tym: 

1) Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana 

jest w latach 2010 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 1 888 733,96 zł. 

Limit zobowiązań opiewa na kwotę 340 240,00 zł i planowany jest do realizacji  

2) w 2013r. 

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 

2010 – 2015, łączne nakłady finansowe wynoszą  2 838 161,40 zł, a limit 

zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 452 000,00 zł, w tym wydatki do 

poniesienia:  

a) w roku 2013 – 484 000,00 zł,  

b) w roku 2014 – 484 000,00 zł, 

c) w roku 2015 – 484 000,00 zł. 

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadania 

przewidziana jest w latach 2011 – 2015, łączne nakłady finansowe wynoszą  

250 857,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 142 269,00 zł,  

5) w tym wydatki do poniesienia:  

a) w roku 2013 – 47 423,00 zł, 

b) w roku 2014 – 47 423,00 zł,  

c) w roku 2015 – 47 423,00 zł. 

6) Zwalczanie narkomanii. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 

2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 105 782,58 zł, a limit zobowiązań 

zaplanowany jest na poziomie 18 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:  

a) w roku 2013 – 6 000,00 zł,  

b) w roku 2014 – 6 000,00 zł, 

c) w roku 2014 – 6 000,00 zł. 

 

2. Wydatków majątkowych, w tym: 

1) „Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku 

rzeki Mławki”.  Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach 

2007 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 458 000,00 zł, a limit 

zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 400 000,00 zł, w tym wydatki do 

poniesienia: 

a) w roku 2013 – 1 100 000,00 zł, 

b) w roku 2014 – 1 300 000,00 zł. 

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej  i 

      Projektowanej V w Mławie. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest  

      w latach 2014 – 2015, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań  

      zaplanowany jest na poziomie 1 600 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2014 – 1 400 000,00 zł, 
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b) w roku 2015 – 200 000,00 zł. 

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej  

4) w Mławie. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach  

     2010 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 939 512,50 zł, a limit  

     zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 890 000,00 zł, w tym wydatki do  

     poniesienia: 

a) w roku 2013 –    100 000,00 zł, 

b) w roku 2014 –    540 000,00 zł. 

c) w roku 2015 – 1 850 000,00 zł. 

d) w roku 2016 – 1 400 000,00 zł. 

5) „Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”. 

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011-2013, a łączne nakłady 

finansowe wynoszą 3 564 000,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 

1 385 000,00 zł. i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013. 

6) „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie”. Realizacja zadania 

przewidziana jest w latach 2012 do 2013, a łączne nakłady finansowe wynoszą 

1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 000 000,00 zł,  

      i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013. 

 

W części 2 - „umowy, których realizacja w roku budżetowym  i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” zaplanowano 

umowy dotyczące: 

1. Wydatków bieżących, w tym: 

1) Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Mława. Umowa jest 

realizowana w latach 2012 - 2013, a łączne nakłady finansowe wynoszą 

96 402,65 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 48 201,32 zł i zaplanowany jest 

do realizacji w roku 2013. 

2) Dostawa energii elektrycznej i usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych 

terenów publicznych na terenie Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 

2012 - 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 5 417 000,00 zł, a limit 

zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 992 000,00 zł, w tym wydatki do 

poniesienia: 

a) w roku 2013 –      842 000,00 zł, 

b) w roku 2014 –   1 000 000,00 zł, 

c) w roku 2015 –   1 050 000,00 zł, 

d) w roku 2016 –   1 100 000,00 zł.  

3) Gospodarka mieszkaniowa – zarządzanie i administrowanie nieruchomościami 

komunalnymi. Umowa jest realizowana w latach 2012 - 2016, łączne nakłady 

finansowe wynoszą 7 515 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na 

poziomie 6 141 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013 –   1 515 000,00 zł, 

b) w roku 2014 –   1 528 000,00 zł, 

c) w roku 2015 –   1 542 000,00 zł, 
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d) w roku 2016 –   1 556 000,00 zł.  

4) Gospodarka odpadami w Mieście Mława. Umowa jest realizowana w latach            

2013 - 2016, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na 

poziomie 12 246 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013 –   1 626 000,00 zł, 

b) w roku 2014 –   3 540 000,00 zł, 

c) w roku 2015 –   3 540 000,00 zł, 

d) w roku 2016 –   3 540 000,00 zł.  

5) Ochrona budynków Urzędu Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 

2012 - 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 476,00 zł, a limit zobowiązań 

zaplanowany jest na poziomie 984,00 zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013 –   738,00 zł, 

b) w roku 2014 –   246,00 zł, 

6) Oczyszczanie miasta. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2016, łączne 

nakłady finansowe wynoszą 3 047 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest 

na poziomie 2120 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013 –   420 000,00 zł, 

b) w roku 2014 –   550 000,00 zł, 

c) w roku 2015 –   550 000,00 zł, 

d) w roku 2016 –   600 000,00 zł.  

7) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

Krajewo. Umowa jest realizowana w latach 2013 - 2014, łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 21 525,00 zł, w tym 

wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013  - 17 220,00 zł, 

b) w roku 2014  -   4 305,00 zł. 

8) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

Płocka. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe 

i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 33 948,00 zł, w tym wydatki do 

poniesienia: 

a) w roku 2013 -   20 369,00 zł, 

c) w roku 2014 -   13 579,00 zł. 

9) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

Wójtostwo. Umowa jest realizowana w latach 2012 - 2013, łączne nakłady 

finansowe  wynoszą 21 525,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 15 067,50 

zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013. 

10)  Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

Zachodnia. Umowa jest realizowana w latach 2012 - 2013, łączne nakłady 

finansowe  wynoszą 23 370,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 16 359,00 

zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013. 

11)  Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

Żuromińska. Umowa jest realizowana w latach 2013 - 2014, łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 33 210,00 zł, w tym 

wydatki do poniesienia: 
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a) w roku 2013 -   26 568,00 zł, 

b) w roku 2014 -     6 642,00 zł. 

12)  Świadczenie pomocy prawnej miastu Mława. Umowa jest realizowana w latach 

2011 - 2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 286 344,00 zł. Limit zobowiązań 

opiewa na kwotę 119 310,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013. 

13)  Ubezpieczenie mienia majątku Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 

2012 - 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 275 740,00 zł, a limit 

zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 183 764,00 zł, w tym wydatki do 

poniesienia: 

a) w roku 2013 -   91 890,00 zł, 

b) w roku 2014 -   91 874,00 zł, 

14)  Usługi telefonii komórkowej. Umowa jest realizowana w latach 2012 - 2014, 

łączne nakłady finansowe wynoszą 23 519,40 zł, a limit zobowiązań zaplanowany 

jest na poziomie 21 755,42, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013 -   11 770,20 zł, 

b) w roku 2014 -     9 985,42 zł, 

15)  Utrzymanie zieleni w mieście Mława. Umowa jest realizowana w latach 2012 - 

2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 830 000,00 zł, a limit zobowiązań 

zaplanowany jest na poziomie 1 950 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2013 -   400 000,00 zł, 

b) w roku 2014 -   500 000,00 zł, 

c) w roku 2015 -   500 000,00 zł, 

d) w roku 2016 -   550 000,00 zł. 

 

2. Wydatków majątkowych, w tym: 

1) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Umowa jest 

realizowana w latach 2010 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 25 639,91 

zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 9 604,91 zł, w tym wydatki 

do poniesienia: 

a) w roku 2013 -   2 335,54 zł, 

b) w roku 2014 -   7 269,37 zł, 

2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Umowa jest 

realizowana w latach 2010 - 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 27 693,15 

zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 15 963,15 zł, w tym wydatki 

do poniesienia: 

c) w roku 2013 -    3 274,02 zł, 

d) w roku 2014 -  12 689,13 zł, 

 

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego 

 Na podstawie Uchwały Nr XII/126/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 

31sierpnia 2007 r. Miasto Mława poręczyło długoterminowy kredyt  dla Towarzystwa 
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Budownictwa Społecznego w Mławie na okres od 2007 do 2040 roku. Łączne 

nakłady finansowe poręczenia w wysokości 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań w 

wysokości 1 792 550,13 zł w latach 2013-2040 przedstawia się następująco: 

     w roku 2013 -    51 957,43 zł, 

    w roku 2014 -     52 788,70 zł, 

    w roku 2015 -     53 616,82 zł, 

    w roku 2016 -     54 447,95 zł, 

    w roku 2017 -     55 274,86 zł, 

    w roku 2018 -     56 103,96 zł, 

    w roku 2019 -     56 945,50 zł, 

    w roku 2020 -     57 799,66 zł, 

    w roku 2021 -     58 666,64 zł, 

    w roku 2022 -     59 546,62 zł, 

    w roku 2023 -     60 439,79 zł, 

    w roku 2024 -     61 346,37 zł, 

    w roku 2025 -     62 266,54 zł, 

    w roku 2026 -     63 200,52 zł, 

    w roku 2027 -     64 148,50 zł, 

    w roku 2028 -     65 110,71 zł, 

    w roku 2029 -     66 087,35 zł, 

    w roku 2030 -     67 078,63 zł, 

    w roku 2031 -     68 084,79 zł, 

    w roku 2032 -     69 106,03 zł, 

    w roku 2033 -     70 142,60 zł, 

    w roku 2034 -     71 194,71 zł, 

    w roku 2035 -     72 262,61 zł, 

    w roku 2036 -     73 346,52 zł, 

    w roku 2037 -     74 446,69 zł, 

    w roku 2038 -     75 563,37 zł, 

    w roku 2039 -     76 696,79 zł, 

    w roku 2040 -     74 879,47 zł. 

 

Informacja Burmistrza Miasta Mława o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
 Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych informuję, że relacja 

łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów  

i pożyczek, wykupu wyemitowanych  obligacji komunalnych  oraz potencjalnych spłat 

kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z należnymi w danym 

roku odsetkami  w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

- rok 2013  -   12,31%,  

- rok 2014  -     9,85%,   

- rok 2015  -     9,11%,  

- rok 2016  -     9,14%. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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 
wraz z autopoprawką. 
 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami / podjęła               
z autopoprawką 

 
UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 238 / 2012 

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 
Ad. pkt 6 
 
Skarbnik Miasta Henryk Antczak w imieniu Pana Burmistrza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013r. wraz z autopoprawką. 
 

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2013 rok   

1. Dopisuje w § 11 ust 2 po przecinku „ z wyłączeniem wydatków bieżących 

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.  

2. Wprowadza się załącznik Nr 14 w brzmieniu „ Dochody i wydatki związane                 

z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi  na 2013 rok” . 

 

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

zamiany polegające na;  

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 949,46 zł) 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (-949,46 zł) 

Zmniejszenie wydatków   w kw. (- 949,46 zł) z tytułu przekazania dotacji celowej  

do samorządu województwa mazowieckiego 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 710 – Działalność usługowa (+ 9 315,44 zł) 

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (+9 315,44 zł) 

Zwiększenie wydatków w kwocie (+9 315,44 zł) z przeznaczeniem na 

opracowania geodezyjno - kartograficzne (  wyceny, podziały geodezyjne, mapy, 

ogłoszenia, ), 

Dział 750 – Administracja publiczna (-8 365,98 zł) 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność ( -8 365,98 zł) 

Zmniejszenie wydatków w kwocie (-8 365,98 zł) z tytułu przekazania dotacji 

celowej  do samorządu województwa mazowieckiego na realizację Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej 
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administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przyspieszenie e-

Rozwoju Mazowsza”. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł) 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

1. Zmniejszenie w kw.(- 14 000,00 zł)  dotacji celowej z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

2. Zwiększenie w kw. (+ 10 000,00 zł) wydatków z przeznaczeniem na 

zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym mające przyczynić się do zmniejszenia rozmiaru zjawisk 

patologicznych i poprawienie kondycji psychospołecznej społeczeństwa 

lokalnego. 

3.Zwiększenie planu wydatków w kw. ( + 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym – 

wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji 

życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

     Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

     Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł) 

     1. Zmniejszenie planu wydatków w kw. (- 12 000,00 zł) z tytułu  

      zakupu usług dostępu do sieci Internet 

3. Zwiększenie planu wydatków w kw. (+12 000,00 zł) z tytułu  

wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych.  

     Powyższe zmiany dotyczą realizacji Projektu pn: „ INTERNET – świ@t bez barier”  

realizowanego w ramach programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, 

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclucion, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego 

Funduszu Rozwoju regionalnego.  

 

 Plan wydatków budżetowych na 2013 rok nie uległ zmianie i wynosi  

79 533 214,00 zł. 

 

Uchwałę budżetową na 2013 rok przygotowano na podstawie ustaw  

i rozporządzeń: 

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., 

- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., 

- o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r., 

- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. 

- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r., 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów,  wydatków,  przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

     ( Dz.U. Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami). 

 

Przy opracowaniu  budżetu na 2013 rok uwzględniono ponadto: 

1. Wykonanie budżetu miasta za okres 10 m-cy roku 2012 r, 
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2. Stan organizacyjny jednostek na dzień 31 października 2012 r, 

3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  

     w wysokości 102,7%,  

4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 0,00 %, 

5. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% 

podstawy ich wymiaru, 

6. Wielkość zatrudnienia na koniec października 2012 r. 

 

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono dotacje celowe 

przekazane na  podstawie  informacji z: 

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotach  dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji 

celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.3111.77.2012         

z dnia 23 października 2012r. w tym: 

-  Administracja publiczna 212 833,00 zł 

-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 zł 

-  Pomoc społeczna  10 209 000,00 zł w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                 

z   zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami - 

9 501 033,00 zł, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  

bieżących  gmin - 921 800,00 zł, 

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo  

Nr DCI-3101-8/12 z dnia 24 października 2012 roku, o kwocie dotacji dla Miasta 

Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru 

wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie   

w kw. 5 244,00 zł, 

3. Starostwa Powiatowego w Mławie pismo nr I.031.1.8.2012 z dnia  

7 listopada 2012r o wysokości dotacji celowej na realizację zadań związanych  

z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Mława w kw. 400 000,00 zł, 

 

Zaplanowano w dochodach budżetu miasta na podstawie otrzymanego pisma z 

Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz 

pisma wyjaśniającego z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 2012r 

subwencję ogólną na rok 2013  w tym: 

- część równoważąca subwencji ogólnej  -   38 353,00 zł 

- część oświatowa subwencji ogólnej       -   17 543 930,00 zł    

  

Biorąc pod uwagę  powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości 

dochodów i wydatków planowanych na rok 2013 rok. 

 

Dochody budżetu Miasta Mława na 2013r.  ustalono w wysokości 79 533 214,00 

zł w tym;  

- dochody bieżące w kwocie  77 623 164,00 zł 
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- dochody majątkowe w kwocie  1 910 050 ,00 zł         

     

W  poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się 

następująco: 

Transport i łączność  1 110 050,00 zł w tym: 

1. Dochody bieżące w kw. 400 000,00 zł  - dotacja ze Starostwa Powiatowego w 

Mławie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na 

podstawie  porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, 

2. Dochody majątkowe w kw. 710 050,00 zł w tym ; 

  - dotacja z budżetu państwa  na realizację zadania inwestycyjnego pn;  

„ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny 

Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kw. 610 050,00 zł, w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 

- dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn; „ Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę 

ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 

100 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/156/2012 z 30.08.2912r w 

sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego jako partnera do realizacji w/w inwestycji. 

Gospodarka mieszkaniowa  2 950 000,00 zł w tym: 

1.  Dochody bieżące w kw. 1 750 000,00 zł w tym: 

- wpływy  z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kw. 220 000,00 zł. 

- dochód z  najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta 

w kw. 1 530 000,00 zł. w tym m.in. czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 

dzierżawa cmentarza komunalnego. 

2. Dochody majątkowe w kw. 1 200 000,00 zł w tym: 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności w kw. 100 000,00 zł. 

- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kw. 1 100 000,00 zł m.in. sprzedaż lokali 

mieszkalnych, sprzedaż kotłowni, garaży przy ul. Zachodniej oraz działek w  

ul: Działdowskiej, Studzieniec, Padlewskiego, Leśnej, Dworcowej, Batorego. 

Działalność usługowa  45 000,00 zł  

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie 

w kw. 45 000,00 zł. 

Administracja publiczna  212 933,00 zł w tym: 

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kw. 212 833,00 zł, 

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań                    

z zakresu administracji rządowej w kw.100,00 zł. 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

5 244,00 zł  

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców 

w kw. 5 244,00 zł. 
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  101 000,00  zł w tym: 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                

z zakresu administracji rządowej w kw. 1 000,00 zł 

2. Wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kw. 100 000,00 zł. 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

42 562 944,00 zł w tym: 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kw. 20 856 244,00 zł, zgodnie             

z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820?9?2012/1374 z dnia 10 października 

2012r. 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kw. 625 000,00 zł 

3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 

podatkowej w kw.25 000,00 zł 

4. Podatek od nieruchomości osób prawnych w kw.10 200 000,0zł 

5. Podatek od nieruchomości osób fizycznych kw.4 400 000,00 zł 

6. Podatek rolny od osób fizycznych w kw.500,00 zł 

7. Podatek rolny od osób prawnych w kw.130 000,00 zł 

8. Podatek leśny od osób prawnych w kw.7 300,00 zł 

9. Podatek leśny od osób fizycznych w kw.5 500,00 zł 

10. Podatek od środków transportowych osób prawnych w kw.700 000,00 zł 

11. Podatek od środków transportowych osób fizycznych w kw. 600 000,00 zł 

12. Podatek od spadków i darowizn w kw. 106 000,00 zł 

13. Opłata od posiadania psów  w kw. 30 000,00 zł 

14. Wpływy z opłaty targowej w kw. 35 000,00 zł 

15. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia ) od osób prawnych  

w kw. 1 000,00 zł 

16. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) od osób fizycznych  

w kw. 14 000,00 zł 

17. Odsetki od zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kw. 26 000,00 zł 

18. Odsetki od zobowiązań podatkowych osób prawnych w kw. 50 000,00 zł 

19. Wpływy z innych lokalnych opłat ( opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ) w kw. 1 770 000,00 zł 

20. Wpływy z opłaty skarbowej w kw. 700 000,00 zł 

21. Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

kw. 490 000,00 zł 

22. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kw.16 400,00 zł,  

23. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kw.1 060 000,00 zł 

24. Wpływy z innych lokalnych opłat w kw. 715 000,00 zł w tym: 

      -  ze sprzedaży miejsc parkingowych w kw. 640 000,00 zł  

      -  za zajęcie pasa drogowego w kw. 75 000,00 zł 

 

Różne rozliczenia  17 688 283,00 zł w tym: 

1. Subwencja oświatowa w kw. 17 543 930,00 zł 
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2. Subwencja równoważąca w kw. 38 353,00 zł, 

3. Odsetki od rachunków bankowych w kw. 106 000,00 zł. 

 

Oświata i wychowanie  481 071,00 zł w tym: 

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w kw. 392 601,00 zł. 

2. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu  pn. 

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

szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL w kw. 41 250,00 zł. 

3. Dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych  jednostek oświatowych w kw. 

700,00 zł. 

4. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia 

Przyszłości” w kw. 46.520zł. 

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kw. 11 630,00 zł 

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kw. 11 630,00 zł 

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kw. 11 630,000  zł 

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kw. 11 630, 000 zł 

 

Pomoc społeczna  10 354 060,00  zł w tym: 

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  

w kw. 9 147 200,00 z ł w tym na; 

 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kw. 9 049 

000,00 zł., 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  

z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające  

w zajęciach w centrum integracji społecznej w kw. 33 500,00 zł., 

- ośrodki pomocy społecznej w kw. 3 000,00 zł 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kw. 61 700,00 zł., 

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta 

w kw. 1 061 800,00 zł w tym na: 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  

z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające  

w zajęciach w centrum integracji społecznej  w kw. 35 600,00 zł., 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kw. 

87 000,00 zł., 

- zasiłki stałe w kw. 381 000,00 zł., 

- ośrodki pomocy społecznej w kw. 418 200,00 zł., 

- pozostała działalności (pomoc państwa w dożywianiu dzieci w kw. 140 000,00 zł., 

3. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu 

alimentacyjnego w kw. 50 000,00 zł., 

4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kw. 5.000,00 zł., 

5. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kw. 90 000,00 zł., 

6. Dochody z tytułu kosztów upomnienia (dotyczy  świadczeń rodzinnych) w kw. 

60,00 zł., 
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  280 599,00 zł  

w tym: 

1. Dotacje celowe oraz płatności w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich w kw. 174 029,00 zł. w tym na realizację projektu: 

- „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – 

elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kw. 83 402,00 zł - „INTERNET – 

świ@t  bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w kw. 90 627,00 zł. 

2. Dochody z tytułu odpłatności  oraz wyżywienie  dzieci uczęszczających  do Żłobka 

w Mławie w kw. 106 570,00 zł  

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 850 000,00 zł w tym: 

1. Dochody z tytułu dzierżawy Zakładowi Wodociągów  i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. 

z.o.o w Mławie składników majątkowych w kw. 2 800 000,00  zł. 

2. Wpływy z różnych opłat (gospodarcze korzystanie ze środowiska) w kw. 50 000,00  

zł. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  9 000,00 zł w tym: 

Dotacja z Powiatu Mławskiego w kw. 9 000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum 

Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie. 

 

Kultura fizyczna  883 030,00 zł w tym: 

1. Wpływy za korzystanie z krytej pływalni w kw. 800 000,00 zł. 

2. Dochody z wynajmu pomieszczeń MOSiRu  w kw. 50 000,00 zł. 

3. Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2012r w kw. 33 000,00 zł. 

4. Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego MOSiR  w kw. 30,00 zł. 

 

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych w kw. 261 799,00 w tym: 

1. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu  pn: „ Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach 

działania 9.1.2 POKL w kw. 41 250,00 zł. 

2. Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „ Dziecięca Akademia 

Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w kw. 46 520,00 zł. 

3. Dotacja na realizację projektu pn” „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kw. 83 402,00 zł. 
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4. Dotacja na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t  bez barier” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w kw. 90 627,00 zł. 

 

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2013r. ustalono w wysokości  79 533 214,00 

zł w tym;  

- wydatki bieżące w kwocie  68 930 171,81 zł 

- wydatki majątkowe w kwocie 10 603 042,19 zł             

   

W  poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się 

następująco: 

Rolnictwo i łowiectwo 55 610,00 zł w tym: 

1. Wydatki związane ze zwalczaniem  chorób zakaźnych kwotę 46 000,00 zł 

planujemy przeznaczyć na zadania: 

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mława w kw. 1.000,00 zł 

- utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kw. 25.000,00 zł 

- usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kw. 20 000,00 zł 

2. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 7000,00 zł  

3. Wpłata  2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w kw. 2 610,00 zł 

 

Przetwórstwo przemysłowe 2 335,54  zł 

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego 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”. 

Transport i łączność 6 689 032,63 zł w tym na; 

Wydatki bieżące w wysokości 1 264 000,00 zł w tym; 

1. Kwotę 400 000,00 zł  planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe: 

- w ramach usług remontowych kwota 200 000,00 zł, będzie przeznaczona na 

wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo 

Powiatowe w Mławie zgodnie z 

przygotowywanym porozumieniem, 

- w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 200 000,00 zł, będzie 

przeznaczona na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, 

konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe. 

2.  Kwotę 864 000,00 zł planujemy przeznaczyć na drogi gminne: 

-  w ramach usług remontowych środki 64 000,00 zł, będą przeznaczone na 

wykonanie remontu chodników i ulic na terenie Miasta Mława - plan robót na 

wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie 
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zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mława harmonogramem, 

- w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników miejskich środki 800 000,00 zł 

będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj:  

- zimowe utrzymanie ulic - 80 000,00 zł 

- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz utrwalenie grysami -  205 000,00 zł 

- konserwacja urządzeń odwadniających - 40 000,00 zł 

- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych - 50 000,00 zł 

- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 70 000,00 zł 

- ubezpieczenie dróg i inne - 35 000,00 zł 

- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ - 30 000,00 zł 

- założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej -10 000,00 zł 

- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania - 280 000,00 zł 

Wydatki majątkowe w wysokości 5 425 032,63 zł w tym; 

 Drogi publiczne powiatowe 582 532,63 zł w tym: 

- Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania  drogi powiatowej  Nr P4640W Bieżuń – Szreńsk –Mława  

(ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na 

skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami”  plan 100 000,00 zł 

- Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania  drogi powiatowej  Nr P4640W Bieżuń – Szreńsk - Mława (ul. 

Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na 

skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” na cele związane z 

usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną plan 482 532,63 zł. 

Środki przeznaczone będą na przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej na 

podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Mławskim realizującym ww. zadania. 

Realizacja zadań znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i funkcjonalność układu 

komunikacyjnego.  

Powiat Mławski będzie realizował zadanie w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych.  

Drogi publiczne gminne -  4 842 500,00 zł w tym: 

- Budowa parkingu przy ul. Anny Dobrskiej w Mławie w kwocie 800 000,00 zł 

-Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia 

LOK) w kwocie 400 000,00 zł 

- Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie 100 000,00 zł 

- Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie w kwocie 

250 000,00 zł 

- Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Mławie w kwocie 50 000,00 zł 

- Przebudowa chodnika na odcinkach ul. Mariackiej i Sportowej wzdłuż bloków OKM  

17  i 19 wraz z budową zatoki parkingowej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł 

- Budowa zatoki parkingowej przy ZPO 2 w Mławie w kwocie 79 000,00 zł 

- Budowa chodnika przy ul. Brukowej po lewej stronie od Al. Piłsudskiego  w Mławie 

w kwocie  60 000,00 zł 

- Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej  

w Mławie - skropienie  nawierzchni emulsja asfaltową w kwocie 100 000,00 zł 
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- Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 

Ceglanej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł 

- Budowa ulicy Narcyzowej w Mławie w kwocie 180 000,00 zł 

- Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo po prawej stronie od ul.  

Torfa Załeskiego w Mławie w kwocie 150 000,00 zł 

-  Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Zabrody po prawej stronie od ul. 

Warszawskiej w Mławie w kwocie 100 000,00 zł 

- Budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w 

Mławie w kwocie 100 000,00 zł 

- Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej po lewej stronie od ul. Andersa w Mławie 

w kwocie 20 000,00 zł 

- Budowa chodników przy ul. Bednarskiej w Mławie w kwocie 120.000zł 

- Budowa ul. Staszica w Mławie w kwocie 100 000,00 zł 

- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny 

Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w kwocie 2 033 500,00 zł. 

Środki przeznaczone będą na poprawę stanu nawierzchni dróg istniejących wraz  

z częściową przebudową celem poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu 

komunikacyjnego. Zadanie poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez 

przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej będzie  

realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Gospodarka mieszkaniowej 2 378 957,43 zł w tym: 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie  702 000,00 zł. 

W rozdziale tym środki będą przeznaczone na: 

- nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 

odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych  

w kwocie 630 000,00 zł.    

- koszty przygotowania nieruchomości do nabycia ( np. opłaty notarialne, sądowe, 

wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna) w kwocie 36 000,00 zł 

- czynsze za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, 

podatki w kwocie 36 000,00 zł 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego w kwocie 1 566 957,43 zł 

w tym: 

- kwota 1 515 000,00 zł  będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem 

kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta 

Mława. 

- zaplanowano środki w kwocie 51 957,43 z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń 

kredytu TBS zaciągniętego w BGK Warszawa.  

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w kwocie 110 000,00 zł  

Fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie 

Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 110 000,00 zł. 

Działalność usługowa  181 315,440 zł w tym: 

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,  kwota  144 000,00 zł   

w tym: 

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł, 



 21 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach 

zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy 

architektoniczne w kwocie 109 315,44 zł, 

- koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, koszty aktów 

notarialnych w kwocie  35 000,00 zł. 

Rozdziale 71095 - pozostała działalność - kwota 28 000,00 zł w tym: 

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych 

aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 3 000,00 zł, 

- prowizja za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 25 000,00 zł 

Administracja publiczna  6 607 167,18 zł w tym: 

Rozdział 75011. – Urzędy wojewódzkie   510 798,37 zł. 

Zaplanowano kwotę w wysokości 510 798,37 zł. Na zadania zlecone w zakresie 

administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 212 833,00 zł.  

( zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz 

zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego ). Dotacja jaką miasto otrzymało na ten 

cel jest przeznaczona  na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi. 

Dotacja nie pokrywa jednak w całości potrzeb i brakującą ilość środków należało 

dodać ze środków własnych. Dodatkowo również miasto zmuszone jest finansować 

ze swoich środków wszelkiego rodzaju wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 

pomieszczeń USC, remontami tych pomieszczeń, wydatkami pocztowo-

telekomunikacyjnymi, nową oprawą ksiąg urodzeń, małżeństw  i zgonów, zakup 

czasopism, druków oraz zakup i serwis programów komputerowych.  Na powyższe 

zadania miasto przeznaczyło 297 965,37 zł. środków własnych. Wydatki  na 

realizację zadań z zakresu administracji rządowej są przeznaczone w szczególności 

na : wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji 

zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne  

i Fundusz Pracy w kwocie 493 453,00 zł., wydatki rzeczowe w kwocie - 7 500,00 zł. 

oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9 845,37 zł. 

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 9 etatów.  

Rozdział 75022  – Rady gmin/ miast  544 760,37 zł.  

Zaplanowano kwotę w wysokości 544 760,00 zł. Największą pozycją wydatków są 

wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz podróże 

służbowe w kwocie 506 960,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z organizacją 

posiedzeń sesji  m.in.  transmisja w telewizji lokalnej, zakupem kwiatów na 

uroczystości, kalendarzy i artykułów biurowych.  

Na cele te zaplanowano 37 800,00 zł.  

Rozdział 75023  – Urzędy gmin/ miast  - 5 523 334,79  zł.  

Wydatki bieżące w kwocie 4 495 934,79 zł 

 W ramach w/w kwoty wydatkuje się kwotę w wysokości 3 562 309,86 zł. na 

wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, 

nagrody jubileuszowe, odprawy oraz składki  na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 

Pracy. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 73 etaty. W ramach 

wydatków rzeczowych i usług planuje się kwotę w wysokości 824 183,00 zł. 

Planowana kwota obejmuje: zakup odzieży ochronnej dla gońców i pracowników 
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obsługi, wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę  na umowy-zlecenia 

 ( doręczenie mieszkańcom decyzji podatkowych, ), opłaty za  dostawę energii, gazu    

i wody, wydatki na wstępne badania lekarskie pracowników z robót publicznych, 

zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, zakup poradników, czasopism  

i gazet,  środków czystości  oraz wiązanek i wieńców okolicznościowych, 

ubezpieczenie mienia miasta, opłaty za przesyłki listowe, obsługę prawną Urzędu 

Miasta, serwis oprogramowań komputerowych oraz prowadzenie Biuletynu 

Informacji Publicznej (w formie elektronicznej).  Ponadto na  zakup usługi dostępu do 

sieci internetowej, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i  stacjonarne, zwrot 

kosztów podróży, składki członkowskie przynależności Mławy  do Związku Miast 

Polskich, szkolenia pracowników, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn 

kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz usługi w zakresie utrzymania 

budynków w należytym stanie technicznym. Zaplanowano też wydatki na zakup 

usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz   

i analiz.  Ponadto zaplanowano w kwocie 84 021,86 zł wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi dla 2 osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi. 

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości  

94 441,93 zł.  

Wydatki majątkowe w kwocie 1 027 400,00 zł w tym; 

1. Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie – etap II w kwocie 

1 000 000,00 zł. 

2. Zaplanowano kwotę w wysokości 27 400,00 zł. na rozbudowę i modernizację 

infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego, 

oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie.  

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 

zł w tym;  

-   zakup gadżetów promujących miasto, zakup pamiątek w kwocie  5 000,00 zł  

-  wydatki związane z zakupem usług promocyjnych w kwocie 20 000,00 zł m.in. na 

wydawnictwa i publikacje własne, ulotki, grawerki, broszury, banery, kartki 

świąteczne, reklama i promocja w mediach – ogłoszenia, życzenia, reklamy. 

Rozdział 75095. – Pozostała działalność 3 274,02 zł  

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego  w kwocie 

3 274,02 zł  na realizację Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. 

Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”. 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  5 244,00 zł 

Planowane wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją  rejestru wyborców.           

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  539 812,37 zł w tym na: 

- wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną  

( Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup  sprzęt 

dozymetryczny i wykrywania skażeń - zadania logistyczne, popularyzacja ZKSO i OC 
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( zawody, wystawy konkursy, pokazy) w kwocie  18 000,00 zł w tym dotacja w kwocie 

1 000,00 zł z MUW w Warszawie. 

-  kwotę w wysokości 519 812,37 zł  zaplanowano na wydatki związane ze Strażą 

Miejską w tym;  wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 

trzynastki,  oraz ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 476 467,00 zł. 

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 25 500,00 zł i obejmą zakup sortu 

mundurowego, paliwa i opon do samochodów, ubezpieczenia samochodów, raz 

szkolenia. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę  w 

wysokości 9 845,37 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 13 

etatów. 

- zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł. 

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   

4 500,00 zł  

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „ Spójnia”  

w Mławie oraz HPSP „ Podaż” w Mławie. 

Obsługa długu publicznego 1 989 712,27 zł 

Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań  

( wyemitowanych obligacji komunalnych ). 

Różne rozliczenia  500 000,00 zł w tym:  

- rezerwa ogólna w kwocie  300 000,00 zł, 

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w  

kwocie 200 000,00 zł.  

 

Oświata i wychowanie  33 781 378,00 w tym:  

1.  Szkoły podstawowe w kwocie 14 405 608,00 zł  w tym: 

Wydatki bieżące w wysokości 13 905 608,00 zł  na; 

- plan budżetu  4 publicznych szkół ( Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie, Zespołu 

Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2  

w Mławie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie) wynosi 13 046 840,00 zł  

w tym: wynagrodzenia osobowe,  dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na 

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy  oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną 

wielkość 11 389 672,00 zł. 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 

516 863,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 

1140 305,00 zł  wydatkowane będą  na bieżące funkcjonowanie szkół 

podstawowych. 

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej stanowi 

kwotę 858 768,00 zł. w tym Katolicka Szkoła Podstawowa w kwocie 783 768,00 zł 

oraz Szkoła Podstawowa przy PWSZ w Mławie w kwocie 75 000,00 zł 

Wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł na; 

- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek 

Oświatowych Nr 1 w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł 



 24 

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosił  

229 906,00 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz 

pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w  Szkole 

Podstawowej Nr 6 w Mławie.    

3. Przedszkola  plan  9 029 153,00 zł w tym:  

Wydatki bieżące w kwocie 7 644 153,00 zł w tym; 

- plan wydatków na funkcjonowanie przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych 

Nr 1 w Mławie,  Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek 

Oświatowych Nr 3 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w 

Mławie wynosi 6 349 989,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia  

osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne  

i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą  5 356 082,00 zł.  

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 

243 395,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 750 512,00 zł zostaną 

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, 

-  dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 

982 164,00 zł. Dotację otrzyma Przedszkole Niepubliczne „ Bajkowy Dworek ” 

w Mławie. 

- dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 312 000,00 zł dla publicznej jednostki 

oświatowej tj. Publicznego Przedszkola przy Parafię Św. Rodziny w Mławie. 

Wydatki majątkowe w wysokości 1 385 000,00 zł w tym; 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn; „Budowa przedszkola przy Zespole Placówek 

Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 1 385 000,00 zł 

4. Gimnazja plan 8 960 490,00 zł, w tym: 

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2  publicznych gimnazjów wynosi 

7 166 322,00 zł.  Wydatki  na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz 

pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną  wielkość 6 329 927,00 zł. Odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 265 995,00 zł. 

Pozostałe środki finansowe w wysokości 570 400,00 zł przeznaczone zostaną na 

bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.   

 - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek  oświatowych  

w kwocie 1 694 168,00 zł. Dotację otrzymają: 

1. Gimnazjum przy PWSZ w Mławie w kwocie 81 600,00 zł 

2. Gimnazjum „ Wyspianum” w Mławie w kwocie 781 488,00 zł 

3. Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 543 200,00 zł 

4. Gimnazjum „ Żak” w Mławie w kwocie 72 180,00 zł 

5. Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie 121 870,00 zł  

6  Gimnazjum Przysposabiające do Pracy w kwocie 93 830,00 zł 

W zakresie wydatków majątkowych kwota 100 000,00 zł dotyczy: 

Termomodernizacji  budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie  

100 000,00 zł. 
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Środki przeznaczone będą na ocieplenie budynku łącznika przy Gimnazjum Nr 2 w 

Mławie, co pozwoli na oszczędność w zużyciu energii i poprawę komfortu cieplnego 

budynku.   

5. Dowożenie uczniów do szkół kwota 30 000,00 zł. Wydatki   poniesione zostaną z 

tytułu realizacji zadania  gminy  – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 

września 1991r.o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.  

6. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  kwota 594 304,00 zł 

Środki przekazane zostaną dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na 

bieżące funkcjonowanie . Wydatki  na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia 

osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne  

i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 496 276,00 zł Odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 028,00 zł. Pozostałe wydatki 

na działalność bieżąca zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł. 

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 153 169,00 zł. Środki 

przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem 

doradztwa metodycznego. 

8. Pozostała działalność kwota 378 748,00 zł, w tym: 

- realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki 

zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę  70 000,00 zł, w tym 

zajęcia logopedyczne, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 220 978,00 zł  -  odpisy 

dla nauczycieli emerytów, 

- realizacja  projektu  pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL 

w kwocie 41 250,00 zł. 

- realizacja  projektu pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 

POKL w kwocie 46 520,00 zł w tym dla: 

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 11 630,00 zł 

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 11 630,00 zł 

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 11 630,000  zł 

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 11 630, 000 zł 

 

Szkolnictwo wyższe  100 000,00 zł 

Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie 

100 000,00 zł 

Ochrona zdrowia  490 000,00 zł w tym: 

- zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł na zadania związane  

z przeciwdziałaniem narkomanii.  

- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem  alkoholizmowi  

w kwocie 434 621,00 zł  w tym 190 000,00 zł  na realizację zadań przeciwdziałania 

alkoholizmowi w ramach otwartych konkursów. 
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- kwotę 49 379,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki społeczne osób 

wchodzących w skład Komisji Rozwiązywania  Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

Wynagrodzenie dla 6 osób. 

Pomoc społeczna  14 020 531,00 zł w tym: 

W rozdziale 85201 – zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł  Udziału miasta w kosztach 

pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowią 30%. 

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 261 000,00 zł. Powyższe środki potrzebne są 

na opłacanie  pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie 

własne gminy.  

W rozdziale 85204 - zaplanowano kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych. 

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 47 423,000 zł ze środków własnych gminy na 

wynagrodzenia z pochodnymi i działania związane z realizacją zadań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W rozdziale 85206 zaplanowano kwotę 29 754,00 zł na wynagrodzenia  

z pochodnymi dla Asystentów rodziny. 

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 9 049 000,00 zł, pochodzącą ze środków 

zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

i opłatę składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu 

świadczeń rodzinnych. 

Rozdział 85213 obejmuje wydatki w wysokości 69 100,00 zł  pochodzące ze środków 

zleconych na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe  

i pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 545 800,00 zł. Ze środków 

rządowych zaplanowano kwotę 87 000,00zł, a ze środków własnych gminy 458 

800,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych  

i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które 

nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych  

potrzeb bytowych. 

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 900 000,00 zł na wypłatę 

dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Są to środki 

własne gminy. 

Rozdział 85216 obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 

381 000,00 zł  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych 

do tej formy pomocy. 

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2 268 514,00 zł.  

Ze środków zleconych planuje się wydatki w kwocie 421 200,00 zł , a ze środków 

własnych gminy 1 847 314,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę 

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 10 

pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 1 osoby, zakup usług remontowych, 

zdrowotnych i wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka  oraz 
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wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w kwocie 66 000,00 zł. 

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki ze środków zleconych w wysokości 

61 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki  w kwocie 345 240,00 zł  w tym wydatki 

związane z realizacją Programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania ”w ramach  środków własnych gminy w wysokości 200 240,00 zł  

i środków zleconych w wysokości 140 000,00 zł. Z tej formy pomocy korzystać będą 

dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej  

i w ustawie “Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”.   

Dotacja w kwocie 5 000,00 zł na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej 
- pomocy najuboższym  - fundacje. 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  760 556,00 zł w tym: 

- plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie wynosi 266 016 zł. 

Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 

wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne  

i fundusz pracy wyniosą 181 145 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 84 871 

zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobka.  

- dotacja  podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek”  

w Mławie wynosi 190 800 zł. 

-  składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 

99 000,00 zł, 

- realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  

98 120,00 zł 

- realizacja projektu „INTERNET – świ@t  bez barier” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

106 620,00 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza  635 500,00 zł w tym: 

- świetlice szkolne w kwocie 570 500,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe  

w kwocie 437 943,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 38 902,00 zł oraz 

pochodne od wynagrodzeń w kwocie 93 655,00 zł, 

-  plan na wypłatę stypendiów Burmistrza w wysokości  65 000,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31.03.2003r. w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Mława. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5 049 478,14 zł w tym: 

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód  w kwocie 1 400 000,00 zł w tym: 

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie w kwocie 

200 000,00 zł, 
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- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki 

Mławki w kwocie 1.100 000,00 zł, 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej  

w Mławie w kwocie 100 000,00 zł (zadanie wieloletnie). 

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji odwodnieniowej umożliwią poprawę 

funkcjonalności i stanu nawierzchni drogowych poprzez szybkie odprowadzenie 

nadmiaru wód opadowych.  

Środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej mają na celu rozbudowę 

zbiorczego systemu kanalizacji, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.  

2. W zakresie gospodarki odpadami kwotę 1 685 978,14 zł planujemy przeznaczyć 

na; 

-  zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł (środki będą przeznaczone 

na utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 

zakup pojemników), 

-  zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

mieszkańców Miasta Mława.) w kwocie 1 625 978,14 zł, 

- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 

30 000,00 zł. 

3. W zakresie oczyszczania miasta  kwotę  426 000,00 zł   planujemy przeznaczyć 

na: 

-  zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach  

robót publicznych w kwocie 6 000,00 zł, 

- oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta oraz usług 

wywozu i składowania odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych  

ramach  robót publicznych w kwocie 420 000,00 zł. 

4. W zakresie utrzymania zieleni w mieście kwotę 400 000,00 zł przeznaczymy na: 

pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta, konserwację fontanny w Parku 

Miejskim, opłaty za wodę z pompek ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców 

Mława, wodę na cele pożarowe i wodę na potrzeby funkcjonowania fontanny w parku 

miejskim i podlewanie terenów zielonych, straszenie ptaków w parku i zdejmowanie 

gniazd. 

5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta kwotę 842 000,00 zł 

planujemy przeznaczyć na niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji 

urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą  

i przedsiębiorstwami energetycznymi. 

6. W ramach pozostałej działalności  kwotę 295 500,00 zł,  planujemy przeznaczyć 

na:  

Wydatki bieżące w kwocie 195 500,00 zł w tym: 

-  Akcję „ sprzątanie świata” (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 2 000,00 zł 

-  Remonty budynków komunalnych i lokali oraz przeglądy instalacji elektrycznych   

w kwocie 80 000,00 zł 

-  Remonty w ramach Programu  „ Ulepszamy Mieszkania” z Polityki Mieszkaniowej 

w kwocie 4 000,00 zł 
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-  Remonty w ramach Program  „ Nasz Dom” z Polityki Mieszkaniowej w kwocie 

16 000,00 zł 

-  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława  

w kwocie 20 000,00 zł   

-  Regulację rowów melioracyjnych w kwocie 7 500,00 zł 

-  Utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, 

koszenie i monitorowanie zagrożenie w kwocie 25 000,00 zł 

-  Wpłaty do MZDW i innych zarządców za umieszczenie urządzeń na ich terenach  

w kwocie 8 500,00 zł 

-  Opłatę za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł 

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł 

-  Opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie  

w kwocie 500,00 zł. 

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł dotyczy; 

Przebudowy pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym 
w Mławie w kwocie 100 000, 00 zł. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 047 238,00 zł w tym; 

1. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 

25 000,00 zł 

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności 

kulturalnej w wysokości  20 000 zł,  

- Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących 

projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w wysokości 5 000,00 zł 

2 wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie kultury w kwocie 140 000,00 zł,  

w tym na: 

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł -  realizacja umów o dzieło  

w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne, tłumaczenia, 

koncerty, usługa akustyczna,  

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00  zł, - zakup nagród w 

konkursach organizowanych i  współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława 

– Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy, fortepianowy,  konkursy historyczne, 

plastyczne, Świąteczna Kartka od Burmistrza, Bezpieczna Droga do Szkoły,  zakup 

odblasków w ramach akcji Świecę Przykładem, inne, 

- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł, - przygotowanie oraz organizacja 

imprezy pod nazwą „VI Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” - koszty organizacji, 

zabezpieczenia, reklama i promocja w mediach, gadżety reklamowe, przygotowanie 

terenu pola bitwy, inne imprezy kulturalne - organizowane, współorganizowane przez 

Burmistrza Miasta Mława,  podtrzymanie kontaktów z Jednostką Wojskową w 

Bartoszycach, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współorganizacją  innych 

imprez kulturalnych, w tym pod patronatem Burmistrza. 

 



 30 

.3 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1 882 238,00 zł,  

w tym dla: 

- Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 600 000,00 zł. 

- Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie w kwocie  

138 500,00 zł. 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 567 000,00 zł 

- Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 576 738,00 zł 

Kultura fizyczna – 3 694 846,00 zł  w tym:  

1. Dotacja w kwocie 350 207,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Mławie na 

częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania  Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, 

2. Środki na wydatki w kwocie 3 059 639,00 zł dla Instytucji Kultury Fizycznej (MOSiR 

Mława). Kwota ta obejmuje m.in. wydatki na zadania: Popularyzacja różnorodnych 

dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy  i Powiatu, a w 

szczególności dzieci 

i młodzieży. Administracja i zarządzanie budynkiem Krytej Pływalni i zapewnienie 

funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Eksploatowanie  

i administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda. Dowóz dzieci niepełnosprawnych  

z terenu miasta do szkół. 

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia  

i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 

2013r. w kwocie 1 509 139,00 zł. Dodatkowe wydatki  bezpośrednio związane  

z zatrudnieniem pracowników to  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające  

z przepisów BHP w kwocie 21 900,00 zł,  odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w wysokości 45 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł, 

szkolenia 7 000,00 zł. , podróże służbowe w wysokości 9 000,00 zł.  

Wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalew Ruda i Krytej Pływalni, animatorami 

sportu i instruktorami pływania, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, 

obsługa informatyczna to kwota 102 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 

zaplanowano w wysokości  239 200,00 zł, to przede wszystkim: wydatki 

eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwa części zamienne, środki do 

utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne  do 

sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej,  

artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy (min. 

piłki, rakietki ), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiały 

biurowe papiernicze i akcesoria komputerowe.  

Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano zakup usług w wysokości 

280 700,00 zł.  m.in. usługi sieci internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej,  

przeglądy i naprawy pojazdów, aktualizacje oprogramowań w kwocie 13 000,00 zł,  

media (kanalizacja, wywóz nieczystości) w kwocie 81 000,00 zł, dowożenie dzieci  

z mławskich szkół podstawowych na pływalnię w ramach lekcji WF 60 000,00 zł.  

Ubezpieczenie majątku w wysokości 17 000,00 zł.  

Kwota 788 000,00 zł powinna pokryć wydatki na media tj. paliwo gazowe, wodę  

i energię elektryczną na obiekty MOSIR.  

Procent podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną  
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i zwolnioną, którego nie można odliczyć 39 200,00 zł.  

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  w kwocie 285 000,00 zł, w tym na: 

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w kwocie 210 000,00 zł, 
- Otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania 
rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł, 
- zakup materiałów w kwocie 5 000,00 zł na  - Imprezy sportowe - Plebiscyt na 
Najlepszego Sportowca Roku, Bieg Niepodległości, Bieg Solidarności, uczestnictwo 
reprezentantów Urzędu Miasta w turniejach sportowych i inne, 
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł 
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę  10 612 357,63 zł na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne w  poszczególnych działach przedstawiają się 
następująco: 
Przetwórstwo Przemysłowe  w kwocie 3 285,00 zł    
  dotyczy :  Realizacji projektu „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego  
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy  
o Mazowszu.”:   mieszkaniowa w kwocie  630 000,00 zł 
Administracja publiczna w Transport i łączność w kwocie 5 425 032,63  zł. 
Gospodarka kwocie  1 039 040,00 zł   w tym na : 
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 27 400,00 zł          
- realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach  
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa” w kwocie 11 640,00 zł 
- przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie w kwocie  
1 000 000,00 zł. 
Oświata i wychowanie w kwocie  1 985 000,00 zł  
Gospodarka komunalna i ochrona wód w kwocie 1 530 000,00 zł 
 
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł oraz rezerwę celową na 
zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł 
  
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę -2.800.000zł  
z tytułu wykupu papierów wartościowych - 2.800.000zł 
 
Zabezpieczono również kwotę 1 989 712,27 zł na odsetki i dyskonto od krajowych 
skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek. 
Ograniczone w stosunku do potrzeb środki finansowe będą nakładać obowiązek 
ścisłego przestrzegania oszczędnej gospodarki. 

Jednocześnie poinformował, że przedstawiony projekt budżetu uzyskał 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

 
Sekretarz Miasta Mariusz Szczechowicz odczytał Uchwałę Nr Ci 362/2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia                    
10 grudnia 2012r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Mława projekcie uchwały budżetowej na 2013r. / uchwała stanowi 
załącznik do protokołu /. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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 
wraz z autopoprawką. 
 
Radny Marian Wilamowski 
projekt budżetu jaki prezentowany jest na dzisiejszej sesji ocenił jako dobry budżet 
dla miasta i jego mieszkańców. Planowane są inwestycje strategiczne dla miasta jak 
przebudowa ul. Zuzanny Morawskiej i włączenie w Al. Marszałkowską. Zaplanowana 
jest rewitalizacja ratusza, który odbiega wyglądem od pozostałych budynków 
znajdujących się w rynku. Jest również wiele innych mniejszych inwestycji np. 
budowa chodników, parkingów. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo naszych 
mieszkańcom. Mniej środków przeznaczonych jest na kulturę, ale to nie znaczy , że 
instytucje kultury nie będą wykonywały swoich statutowych obowiązków. Spowoduje 
to być może większe zaangażowanie w pozyskiwanie środków z zewnątrz. 
Miasto nie jest zieloną wyspą w dobie kryzysu i uważa, że jest to dobry budżet  
i będzie głosował za jego przyjęciem. 
 
Radny Jerzy Rakowski 
dochody naszego miasta są stabilne i porównując budżety lat ubiegłych nie wiele się 
zmieniają. Jest to wynik stabilnych dochodów własnych, nie widać zagrożenia 
chociaż należy zauważyć lekkie załamanie w dochodach od osób fizycznych, ma to 
związek z rosnącym bezrobociem. 
 Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne środków w roku bieżącym roku jest 
dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Dzieje się tak dlatego, że został podjęty 
pewien proces i zostały zastosowane cięcia wydatków bieżących. Nadmienił , że  
w latach poprzednich często zabierał głos na ten temat, co było też powodem nie 
głosowania za budżetem. 
Pozytywne strony tego budżetu to więcej środków na inwestycje. Należy mieć 
świadomość, że cięcia jakie zostały zastosowane w niedługim czasie będą bolały. 
Jest to trudny budżet do zrealizowania i niektóre działy będą mieć problemy z jego 
realizacją / zieleń, oczyszczanie miasta, oświetlenie /. Po raz pierwszy od wielu lat 
nie jest przekazywana dotacja do Spółki TBS na rozwój mieszkalnictwa, zbyt małe 
środki przeznacza się na planowanie przestrzenne. W tym budżecie nie ma żadnych 
środków pochodzących z funduszy unijnych na inwestycje. Ogranicza to w pewnym 
stopniu realizację inwestycji. Ważnym elementem, który należy podkreślić jest próba 
oddłużania budżetu miasta tj. kw.2.800 mln.zł z wolnych środków. 
Reasumując stwierdził, że będzie głosował za budżetem na 2013r. i ma nadzieję, że 
zapoczątkowane tendencje będą kontynuowane. 
 
Radny Marek Kiełbiński 
również podkreślił, że jest to dobry budżet, robi wrażenie kwota przeznaczona na 
inwestycje biorąc pod uwagę trudną sytuację w kraju i samorządach. 
Poruszył planowaną inwestycję dotycząca rewitalizacji ratusza. Cieszy fakt, że 
będzie ta inwestycja realizowana, ale należy przypomnieć, że były plany skorzystania 
z funduszy unijnych. Czy te plany są już nieaktualne, podał przykład innych gmin 
które tą inwestycję realizowały przy udziale środków unijnych u nas okazało się to 
niemożliwe. Dowodem na to jest chyba zła ocena i za tym idąca likwidacja Wydziału 
Rozwoju. 
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 Poruszył jeszcze problem dotyczący oświetlenia ulic zgłaszany bardzo często 
przez mieszkańców, którzy czują się niebezpiecznie np. wracając z pracy. Zwrócił 
uwagę na monitoring w centrum miasta, który przy wyłączonym oświetleniu 
prawdopodobnie nie spełnia swojej roli.  
Prosi władze miasta żeby w przyszłości rozwiązały ten problem. 
 
Radny Ryszard Prusinowski 
w imieniu radnych Stowarzyszenia „Nasze Miasto” stwierdził, że budżet na 2013r, 
gwarantuje bezpieczeństwo finansowe Mławy. Nie występuje w nim nadmierne 
podnoszenie podatków ponad stopień inflacji. 
Kondycja finansowa miasta porównując inne gminy jest satysfakcjonująca. Widać to 
w wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Widać tendencje zmierzające do 
oddłużania miasta i radni Stowarzyszenia „Nasze Miasto” będą głosowali za 
budżetem na 2013r. 
 
Radny Artur Dębski 
minusem tego budżetu są spadające o ok. 1mln.zł środki na kulturę, a plusem 
większe środki na inwestycje. Radni Platformy Obywatelskiej również się przychylają 
do tych propozycji i będą głosowali za. 
 
Radny Leszek Ośliźlok 
również dołączył się do pozytywnych głosów w sprawie budżetu na 2013r.  
Jest to budżet realistyczny, chociaż wszystkie wcześniejsze budżety właśnie były 
realistyczne. W budżecie 2013r. jest więcej środków na inwestycje i to cieszy. 
Uważa, że jest to nasz wspólny dorobek, Burmistrz przekonał radnych koalicyjnych 
do takiego myślenia. 
Podziękował Panu Burmistrzowi, że z takimi propozycjami wystąpił do radnych, 
kolejny budżet będzie na pewno jeszcze lepszy i uzyska jeszcze więcej pozytywnych 
opinii. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
podziękował za ocenę projektu budżetu na 2013r. Jest to trudny dokument, który 
Radni analizowali przez wiele miesięcy, ale doświadczenie pozwoliło wyciągnąć 
właśnie takie wnioski. Nikt nigdy nie ma pełnego zadowolenia z projektu budżetu. 
Poinformował, że koncentrował się na zmianie struktury wydatków i ograniczenia ich 
do wydatków niezbędnych. Budżet ten przewiduje w swoim założeniu, że może 
spotkać nas krach gospodarczy w całym kraju.  
Poinformował, że do oświaty z budżetu miasta dokładamy do przyznanej subwencji 
kw.10mln.zł. Cieszymy się wspólnie, że jest w budżecie przeznaczona kwota na 
inwestycje, nie wskazał nikt z radnych która z inwestycji jest niepotrzebna żeby 
dołożyć np. na oświetlenie. Jest to trudna decyzja ponieważ mieszkańcy oczekują 
jeszcze więcej. Podziękował za zrozumienie, za ocenę i ma nadzieję przyjęcie 
projektu budżetu. 
Mieszkańcy oceniają, że Mława w przeciągu ostatnich lat stała się bardzo ładnym, 
czystym miastem, ale niestety wiążą się z tym duże koszty. 
Nadmienił, że celowo czekał z rewitalizacją budynku ratusza i w tej  chwili sami 
mieszkańcy mówią, że należy coś z tym budynkiem zrobić ponieważ na tle 
odrestaurowanych innych budynków wygląda źle. 
Niestety dłużej z remontem czekać już nie można ponieważ niepokojący jest stan 
techniczny tego budynku i zachodzi konieczność pilnego remontu. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie /16 głosami za / podjęła             

z autopoprawką 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 239 / 2012 
 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 
 
Ad. pkt 7 
 
Skarbnik Miasta Henryk Antczak w imieniu Burmistrza przedstawił z autopoprawką 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.   
 
DOCHODY ( + 9 267,90 zł) 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem (- 212 558, 22 zł) 

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych (- 212 558, 22 zł) 

Zmniejszenie w kwocie (- 212 558, 22 zł) planu dochodów z tytułu podatku od 

czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. 

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 248 021, 00 zł) 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego (+ 248 021, 00 zł)  

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie (+229 415, zł) 

zgodnie z pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów, w kwocie (+ 1 031, 

00 zł) zgodnie z pismem Nr ST5/4822/19g/BKU/12 Ministra Finansów, w kwocie 

(+17 575, 00 zł) zgodnie z pismem Nr ST5/4822/16g/BKU/12 Ministra Finansów. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-26 194, 88 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-26 194, 88 zł) 

1. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-12 920, 00 zł) na realizację projektu „ 

Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w tym dla; 

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 230, 00 zł) 

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) 

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 1 

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 2 

2. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-13 274, 88 zł) na realizację projektu „ 

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

podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL. 

 

WYDATKI (+ 9 267, 90 zł) 

Dział 600 – Transport i łączność (+14 843, 51 zł) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+14 843, 51 zł)  
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1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 000, 00 zł) na zadaniu inwestycyjnym 

pn: „ Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w drodze gminnej, działka  

o nr ewid.1734 w Mławie”, 

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 000, 00 zł) na zadaniu inwestycyjnym 

pn: „ Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki na odcinku od ul. Batorego do ul. 

Łącznej strona lewa”, 

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 738, 51 zł) na zadanie inwestycyjne 

pn; „ Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie ”, 

4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 105, 00 zł) z przeznaczeniem na 

zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 544, Al. Piłsudskiego w Mławie”. 

Dział 710 – Działalność usługowa (+ 7 000, 00 zł) 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+7 000, 00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+7 000, 00 zł) na zapłatę prowizji za miejsca 

grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie (50% miasto 50% dzierżawca). 

Dział 750 – Administracja publiczna (+55 752, 09 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+55 752, 09 zł)  

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 780, 00 zł) na zakup energii,  

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000, 00 zł) na zakup usług 

pozostałych (zwiększenie opłat serwisowych programów komputerowych, dostępu do 

e-przepisów oraz usług pocztowych) 

3. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych w kwocie (-9 027, 91 zł)  

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

(-10 404, 28 zł) 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (- 14 780, 00 zł) 

1. Zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie           

(-8 280, 00 zł) 

2. Zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostały w kwocie (-6 500, 00 zł) 

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+4 375,72) 

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  w kwocie (+4 375, 72 zł).  

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 050, 09 zł) w tym; 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 293, 09 zł)  

1. Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 

(+10 000, 00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.  

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 5 293, 09 zł) na realizację projektu  

„Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w tym;  

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 624, 21 zł) z tytułu zakupu pomocy 

dydaktycznych, 

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 917, 30 zł) z tytułu zakupów 

inwestycyjnych ( zakup szafki do przechowywania przenośnych komputerów oraz 

tablic interaktywnych). 

Rozdział 80104 – Przedszkola (+1 833, 00 zł) 
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Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+1 833, 00 zł) dla Przedszkola przy 

parafii Św. Rodziny w Mławie 

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 844, 00 zł).  

1. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznych Gimnazjów w kwocie               

(+844, 00 zł) w tym dla; 

- Niepublicznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+412,00 zł), 

- Niepublicznego Gimnazjum Dla Dorosłych w Mławie w kwocie (+432, 00 zł), 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 12 920, 00 zł) w tym: 

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-12 920, 00 zł) na realizację projektu  

„ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w tym dla; 

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 230, 00 zł) 

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) 

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 1 

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 2 

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-13 274, 88 zł) na realizacje projektu 

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

podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL pochodzących z Unii Europejskiej w 

kwocie (- 11 283, 64 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie  

(-1 991, 24 zł). 

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 274, 88 zł) na realizacje projektu  

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

podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL pochodzących z dochodów 

własnych. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+560, 00 zł) 

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (0, 00 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok w kwocie (- 1 230, 00 zł) w tym;  

- z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 1 200, 00 zł,)  

- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-30, 00 zł).  

2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie 

w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2012 rok w kwocie (+ 1 230, 00 zł) na zakup materiałów  

i wyposażenia. 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+560, 00 zł)  

1.Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                 

w Mławie w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w kwocie (- 4 030, 36 zł)  

w tym;  

- z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (- 1 500, 00, 00 zł),  

- z tytułu zakupu energii w kwocie (-2 530, 36 zł). 

2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie 

w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w kwocie (+ 4 030, 36 zł)  
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w tym;  

- z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+930, 36 zł), 

- z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+ 1 500, 00 zł),  

- z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 1 600, 00 zł), 

3. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+560, 00 zł) na 

wynagrodzenia bezosobowe (Miejska Komisja Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych). 

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 417, 00 zł)  

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (- 826, 56 zł). 

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 826, 56 zł) z tytułu wypłat świadczeń 

społecznych.  

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 1 243, 56 zł)  

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (1 243, 56 zł) na zakup materiałów  

i wyposażenia ( zakup termy do ogrzewania wody w budynku Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mławie. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 50 977, 00 zł) 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

(- 50 977, 00 zł) 

1. Zmniejszenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w kwocie (-50 977, 00 zł) w tym: 

- Urząd Miasta w kwocie (-50 560, 00 zł), 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie (-417, 00 zł).  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-14 843, 51 zł) 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-14 843, 51 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-14 843, 51 zł) na zadaniu inwestycyjne pn: 

„Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Mława”   

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 870, 00 zł) 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 1 870, 00 zł)  

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+1 870, 00 zł) dla Miejskiego Domu 

Kultury w Mławie. 

W załączniku Nr 3 „ wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte 

Wieloletnią Prognozą Finansową dokonano zmian polegającej na; 

1. Połączeniu zadania inwestycyjnego poz. 26 i 27 dotychczasowego załącznika 

Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, Paragraf - 

606 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

2. Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego w wyniku połączenia  

„ Cyfrowa Szkoła” – Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szafki do przechowywania  

i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych 

komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii; Tablice interaktywne  

z systemem mocowania; System zbierania i analizowania odpowiedzi.  

Dochody budżetu na 2012r.  78 489 219,76 zł. 

Wydatki budżetu na 2012r.    80 693 259,10 zł. 

Deficyt budżetu w kwocie 2 204 039,34 zł pokryty z wolnych środków. 

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5 226 980,57 zł w tym; 
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- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000, 00 zł, 

- wolnych środków w kwocie 2 226 980,57 zł, 

Rozchody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 3 022 941,23 w tym; 

- spłata ostatniej raty pożyczki w kwocie 18 474,10 zł  (pokryta z wolnych środków), 

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000, 00 zł, 

- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 4 467,13 zł ( zwrot udziałów w podatku 

dochodowym od osób prawnych za rok 2011 dla Urzędu Skarbowego we Wrocławiu 

w kwocie (-4 315,35 zł) oraz Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w kwocie  

(-151,78 zł) (pokryte  z wolnych środków). 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu wraz z autopoprawką. 
 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami za / podjęła 
wraz z autopoprawką    
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 240 / 2012 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. 
 
Ad. pkt 8 
 
Skarbnik Miasta Henryk Antczak w imieniu Burmistrza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława. 
  
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Dochody  budżetu miasta  po zmianach  na 2012 rok planuje się  w wysokości 
78 489 219,76 zł w tym: 
-  dochody bieżące w kwocie    76 977 349,40 zł.  
-  dochody majątkowe w kwocie 1 511 870,36 zł 
 

  Wydatki budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości  
80 693 259,10 zł, w  tym: 
-  wydatki bieżące w kwocie         73 259 050,05 zł  
-  wydatki majątkowe w kwocie      7 434 209,05 zł 
 
Wynik budżetu (deficyt)  wynosi 2 204 039,34 zł jest pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków. 
 
Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2040 
W zakresie wydatków bieżących wykazanych z załączniku 2 „programy, projekty lub 
zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b uległy zmianie następujące 
przedsięwzięcia: 
7) Pomoc państwa w zakresie dożywiania, okres realizacji przypada na lata 2010 – 

2014, Łączne nakłady finansowe (- 271 155,72 zł) po zmianach wynoszą 1 531 
733,96 zł. Limit zobowiązań  
(-262 760,00) zaplanowany jest na poziomie 697 240,00 zł, w tym wydatki do 
poniesienia: 
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c) w roku 2012 – (+37 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 357 000,00 zł, 
d) w roku 2013 – (+20 240,00 zł), plan po zmianach wynosi 340 240,00 zł, 
e) w roku 2014 – (-320 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 0,00 zł 

8) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2015, 
Łączne nakłady finansowe (+144 444,02 zł) po zmianach wynoszą 2 354 161,40 
zł. Limit zobowiązań  
(+ 69 175,26 zł) zaplanowany jest na poziomie 1 434 914,26 zł, w tym wydatki do 
poniesienia: 

a) w roku 2012 – (+ 24 180,26 zł), plan po zmianach wynosi 466 914,26 zł, 
b) w roku 2013 – (+ 28 869,00 zł), plan po zmianach wynosi 484 000,00 zł, 
c) w roku 2014 – (-174 415,00 zł), plan po zmianach wynosi 484 000,00 zł, 

9) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, okres realizacji 
przypada na lata 2011 – 2014, Łączne nakłady finansowe  

     (-22 717,00 zł) po zmianach wynoszą 203 434,00 zł. Limit  
     zobowiązań (-22 717,00 zł) zaplanowany jest na poziomie 151 237,00  
     zł, w tym wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2012 – wynosi 56 391,06 zł, 
b) w roku 2013 – (-10 547,00 zł), plan po zmianach wynosi 47 423,00 zł, 
c) w roku 2014 – (-12 170,00 zł), plan po zmianach wynosi 47 423,00 zł, 

10) Zwalczanie narkomanii, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2014, Łączne 
nakłady finansowe (-44 844,00 zł) po zmianach wynoszą 99 782,58 zł. Limit 
zobowiązań (-44 843,00 zł) zaplanowany jest na poziomie 39 266,00 zł, w tym 
wydatki do poniesienia: 

a) w roku 2012 – 27 266,00 zł, 
b) w roku 2013 – (-22 029,00 zł), plan po zmianach wynosi 6 000,00 zł, 
c) w roku 2014 – (-22 814,00 zł), plan po zmianach wynosi 6 000,00 zł, 
 

Informacja Burmistrza Miasta Mława o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy 
z dnia  27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 
 Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających  

w danym roku budżetowym   spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu wyemitowanych  

obligacji komunalnych  oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 

poręczeń i gwarancji wraz z należnymi  w danym roku odsetkami  w poszczególnych 

latach przedstawia się następująco: 

- rok 2012  -    6,01%   

- rok 2013  -  12,48 %  

- rok 2014  -    9,91%  

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budownictwa, Gospodarki 

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 15 głosami za / podjęła    
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 241 / 2012 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
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Ad. pkt 9 
 
Skarbnik Miasta w imieniu Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wydatków budżetu miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
  
 Wprowadza się zmianę do załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2  projektu uchwały 
w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają  z upływem  roku 
budżetowego polegającą na zmianie w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 kwoty 
wydatków na zadanie  inwestycyjne pn; „ Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 544, Al. Piłsudskiego w Mławie (pozycja nr 2 w/w załączników )  
z  kwoty wydatku (- 173 105,00 zł ) na kwotę (+163 880,00 zł.) 
 
 Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budownictwa. Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu. 
 
 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami za / podjęła  
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 242 / 2012 
 
w sprawie wydatków budżetu miasta , które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 
 
Ad. pkt 10 
 
Dyrektor MOPS Dorota Kaczorek-Urban w imieniu Burmistrza przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 
lata 2013. 
  
 Stosownie do art. 4 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tj. Dz.U. z  
2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca  
2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz.U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. 
zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób 
uzależnionych należy do zadań własnych gmin. 
 Realizacja tych działań prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii uchwalanego corocznie przez radę gminy. 
 
 Powyższy dokument został przygotowany w oparciu o następujące dokumenty 
krajowe: 
- Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473  
z późn. zm.); 
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  
z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.); 
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- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2006r. Nr 66 
poz. 469 z późn. zm.); 
- Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 
593 z późn. zm.); 
-Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  
- Rekomendacje opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013. 
 
 Adresatami programu są: osoby pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie, 
uzależnieni od alkoholu i narkotyków, współuzależnieni, dzieci i młodzież 
eksperymentujący ze środkami psychoaktywnymi , rodzice, sprzedawcy napojów 
alkoholowych, kierowcy oraz instytucje zaangażowane profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów uzależnień. 
 
STRATEGIA I CELE PROGRAMU 
 Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki społecznej jest jedną                                 
z najważniejszych płaszczyzn oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie 
społeczności lokalnej.   
           
          Główne założenia w realizacji programu jest: 

1. Zmniejszanie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód 
zdrowotnych spowodowanych alkoholem; 

2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z ryzykownym 
nadużywaniem alkoholu oraz używaniem narkotyków zwłaszcza w środowisku 
dzieci i młodzieży; 

3. Tworzenie i upowszechnianie  programów profilaktycznych dla dzieci                          
i młodzieży , nauczycieli i rodziców; 

4. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii osób uzależnionych oraz 
członków ich rodzin; 

5. Edukacja publiczna i szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych. 

6. Wspieranie placówek, których działania skierowane są na zapobieganie                     
i zmniejszenie skali szkód związanych ze spożyciem alkoholu. 

7. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemem 
alkoholowym. 

8. Zapobieganie naruszeniu prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama, 
sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładach pracy, nielegalna 
produkcja i handel). 

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu oraz 
zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk 
związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych. 

          Realizacja zadania poprzez: 
1. Zmniejszenie skali zjawiska jakim jest spożywanie alkoholu przez młodzież. 

2. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych. 
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3. Podjęcie działań mających na celu zmiany zachowań oraz postaw 
społecznych mieszkańców i instytucji w sytuacjach związanych ze 
spożywaniem napojów alkoholowych oraz narkotyków w tym także 
dopalaczy). 

4. Zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa na rynku alkoholowym. 

5. Promowanie postaw prospołecznych ważnych dla profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

6. Motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych, dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych osób ze 
środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

    GŁÓWNE ZADANIA DO REALIZACJI W 2013 ROKU 

1. Świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu                   
i narkotyków oraz członków ich rodzin. 

2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących na rzecz 
bezpieczeństwa na terenie miasta. 

3. Promowanie programów profilaktycznych zapobiegających wzrostowi 
narkomanii wśród społeczności naszego miasta. 

4. Prowadzenie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym 
spożywaniem alkoholu. 

5. Zwiększenie kompetencji  osób zatrudnionych w różnych instytucjach w 
zakresie profilaktyki  problemów alkoholowych i narkomanii wśród dzieci                    
i młodzieży. 

6. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń. 

7. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-profilaktycznych: 

 Hazard .Nie igraj, 

 Narkotyki- to mnie nie kręci! 

 Postaw na rodzinę 

 Wakacje bez alkoholu 

 Odpowiedzialny kierowca 

 Narkotyki ? Na co mi to 

 Reaguj na przemoc 

8. Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie problemów 
uzależnień. 

9. Edukacja z zakresu szkodliwości środków psychoaktywnych. 
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10.  Dostępność pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z grup 
podwyższonego ryzyka poprzez możliwość uczestnictwa w  pozalekcyjnych 
zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. 

11.  Wspieranie działalności grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików          
i Anonimowych Narkomanów. 

12.  Ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez wsparcie prawne  
i psychologiczne. 

13.  Praca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKAJĄCE Z art. 41 USTAWY O WYCHOWANIU W 
TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, art. 10 ust. 1 USTAWY O 
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 

1. Rozszerzenie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej dla 
osób uzależnionych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

4. Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie miasta Mława w kontekście 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń poprzez podmioty 
gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 
miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

5. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 

6. Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie miasta Mława w kontekście 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń poprzez podmioty 
gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 
miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji ds.Rodziny                                         

i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego                
i Budżetu. 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 15 głosami za /  podjęła  
 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 243 / 2012 
 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława 
na lata 2013 
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Ad. pkt 11 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania drogami 
powiatowymi w obrębie granic Miasta Mława w roku 2013. 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych dopuszcza możliwość 
zarządzania drogami publicznymi pomiędzy zarządcami w trybie porozumienia. 
Zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Mławskiego dotyczy przede wszystkim 
bieżącego utrzymania dróg w tym: remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 
tj. spękań, przełomów oraz cząstkowe wymiany płytek chodnikowych i krawężników, 
naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych, 
oczyszczenie urządzeń odwadniających, remontów chodników, zimowego 
utrzymania dróg jak również jak również koordynowanie robót w pasie drogowym , 
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
Zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Mławskiego dotyczącego bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta zapewni płynność 
komunikacyjną i zwiększy bezpieczeństwo ruchu kołowego jak i pieszego. Powyższe 
porozumienia w sprawie utrzymania dróg powiatowych zawierane były w latach 
poprzednich. 
 
 Koszty zarządu drogami powiatowymi pokrywane będą ze środków 
finansowych Powiatu Mławskiego, przekazanych na podstawie ustaleń porozumienia. 
 Zasady przyjęcia zadania, w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe 
określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta Mława z Zarządem 
Powiatu Mławskiego. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu. 
 
  
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 15 głosami za / podjęła  
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 244 / 2012 
 
w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania drogami 
powiatowymi w obrębie granic Miasta Mława w roku 2013 
 
Ad. pkt 12 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XIII/134/2011 RM Mława z dnia 29 grudnia 
2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy na lata 2012-2016. 
 
 Plan remontów bieżących na 2013r. przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1, 
natomiast plan gospodarczy na 2013r. przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 2 do 
powyższej Uchwały. 
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Obecnie główną barierą racjonalnego gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi jest ograniczona dostępność środków finansowych na 
remontowanie zasobu komunalnego. 

Z chwilą poprawy sytuacji finansowej Miasta Mława zostaną podjęte działania 
zmierzające do dalszego inwestowania w remont budynków komunalnych.  

Miasto Mława w latach 2008-2012 wykwaterowało i wyłączyło z eksploatacji 
29 budynków komunalnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych 103, które nie 
spełniały podstawowych standardów do dalszego zamieszkiwania.  

Dzięki realizowanej obecnie „Polityce Mieszkaniowej Miasta Mławy na lata 
2008-2015” przyjętej uchwałą Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej w Mławie w dniu 30 
czerwca 2008r. sytuacja w zasobie mieszkań komunalnych ulega ciągłej poprawie.  

 
 
PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2013 

 
Plan gospodarczy na 2013 rok 
Powierzchnia lokali mieszkalnych miasta 32462,30 m2 

Powierzchnia użytkowa gruntu pod garaże blaszane 1090,82 m2 

Powierzchnia użytkowa lokali usługowych 505,50 m2 
Razem powierzchnia budynków gminy 34058,62 m2 

 
Średnia stawka czynszu za lokal mieszkalny 3,62  zł/m2 

Średnia stawka czynszu za  grunt pod garaż 2,42  zł/m2 

Średnia stawka czynszu za lokal użytkowy - usługowy 12,06  zł/m2 
 
Planowana inflacja 2,70 % 
Wzrost czynszów w lokalach mieszkalnych 2013 roku 15,00 % 
 
 
 

 
L.p. 

 
adres 

 
Opis zadania remontowego 
 

 
wartość 
(zł.) 

1.  
 
Budynki gminne 

Remonty budynków 
komunalnych  
i lokali oraz przeglądy instalacji 
elektrycznych 
 

 
80 000,00 
 
 

2. Realizacja polityki 
mieszkaniowej Miasta 
Mława  
w latach 2008 – 2015 
Program „ NASZ DOM” 

Remonty budynków w ramach 
Programu „Nasz Dom” 
 

 
16 000,00 

3. Realizacja polityki 
mieszkaniowej Miasta 
Mława  
w latach 2008 – 2015 
Program „ULEPSZAMY 
MIESZKANIE” 

Remonty lokali w ramach 
Programu „Ulepszamy 
Mieszkanie” 
 

 
4 000,00 

  Razem 100 000,00 
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Przychody 
Dochody z czynszów z lokali mieszkalnych     1.410.162,00 
Dochody z czynszów z lokali użytkowych           104.838,00 

Razem przychody                              1.515.000,00 
 
Koszty              Ogółem  1m2 
porządek i estetyka    305.694,86  0,73 
konserwacja i sprawdzenie   274.070,94  0,66 
usługi kominiarskie      41.847,84  0,10 
energia elektryczna       57.430,33  0,14 
pozostałe koszty             194.895,76  0,47 
Razem koszty eksploatacji   873.939,73          2,10 
Koszty zarządzania i administrowania 572.184,82          1,40 
Koszty sądowe i komornicze     55.205,45 
Spisanie należności po zmarłych    13.670,00 
Razem koszty                  1.515.000,00 

 Plan remontów bieżących na 2013r. przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1, 
natomiast plan gospodarczy na 2013r. przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 2 do 
powyższej uchwały. 

Obecnie główną barierą racjonalnego gospodarowania zasobami 
mieszkaniowymi jest ograniczona dostępność środków finansowych na 
remontowanie zasobu komunalnego. 

Z chwilą poprawy sytuacji finansowej Miasta Mława zostaną podjęte działania 
zmierzające do dalszego inwestowania w remont budynków komunalnych.  

Miasto Mława w latach 2008-2012 wykwaterowało i wyłączyło z eksploatacji 
29 budynków komunalnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych 103, które nie 
spełniały podstawowych standardów do dalszego zamieszkiwania.  

Dzięki realizowanej obecnie „Polityce Mieszkaniowej Miasta Mławy na lata 
2008-2015” przyjętej uchwałą Nr XXIII/246/2008 Rady Miejskiej w Mławie w dniu 30 
czerwca 2008r. sytuacja w zasobie mieszkań komunalnych ulega ciągłej poprawie.  

 Projekt uchwały uzyskał również pozytywną opinię Komisji Budownictwa , 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu.   
 
  

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 14 głosami za /  podjęła 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 245 / 2012 
 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 RM Mława z dnia 29 grudnia 2011r. 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy na lata 2012-2016 
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Ad. pkt 13 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
           
  W przypadku nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z art. 6j ust.1  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miasta w drodze uchwały  
zobowiązana jest do dokonania wyboru metody naliczania opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Ma ona do wyboru następujące metody: 
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 
4) od gospodarstwa domowego. 

Ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach domowych 
jest uzależniona od wieku, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu 
innych czynników. Ponadto może występować pewna zmienność danych, będących 
podstawą ustalenia wysokości opłaty. Metoda naliczania opłaty według ilości 
mieszkańców jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, ponieważ każdy produkuje 
odpady komunalne. 

Z kolei metoda naliczania opłaty według zużycia wody w lokalach 
mieszkalnych, jest w porównaniu  do metody od ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość bardziej ryzykowna  ze względu na możliwość zaniżania zużycia wody 
(także poprzez zniekształcenie wskazań liczników), celem zmniejszenia opłaty za 
odpady. Minusem takiego rozwiązania jest również fakt, że ilość zużywanej wody na 
obszarze danej nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości odpadów 
wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Metoda ta wymaga 
ciągłej aktualizacji podstawy naliczania z uwzględnieniem ilości zużytej wody.   

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
zamieszkałej powierzchni w gospodarstwie domowym, jak również za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego nie 
odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące daną 
nieruchomość. Wybór tych metod może spowodować obciążenie dużymi kosztami 
mieszkańców miasta. Opłata od powierzchni lokalu mieszkalnego byłaby zasadna             
w przypadku miejscowości, w których znajdują się budynki mieszkalne o podobnym 
standardzie i zamieszkują w nich rodziny o zbliżonym modelu. W społecznościach           
o różnych modelach życia metoda ta wydaje się być zbyt kontrowersyjna, gdyż 
mieszkają w nich osoby samotne mające duże mieszkania jak również rodziny 
wielopokoleniowe i wielodzietne w małych mieszkaniach.  

Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody 
naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Zgodnie               
z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    
i porządku w gminach, rada gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie 
odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli 
odpady zbierane są w sposób selektywny. Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma 
obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość 
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania 
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systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia  
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi 
administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których właściciele 
nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na 
niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo. Miasto Mława liczy około 
30.250 mieszkańców (stan na 30 listopada 2012 r.), ilość wytwarzanych na terenie 
gminy odpadów komunalnych szacuje się (według kwartalnych sprawozdań 
składanych przez USKOM) na około 9.750 Mg. Wyliczona stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami obejmuje koszty odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ustalona uchwałą stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami zawiera również koszty tworzenia i utrzymania punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę administracyjną całego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadziła gmina. Koszty tej obsługi 
obejmować będą obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku, sprzętu 
komputerowego, programów komputerowych, windykacji itp. Podsumowując koszty 
wszystkich elementów, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczona została na kwotę 11 zł. Jednocześnie ustawodawca nakazał określić 
niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,               
w celu upowszechnienia selektywnego zbieranie odpadów "u źródła" ustala się 
stawkę w wysokości 9 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady te 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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. 
 
Radny Janusz Wiśniewski 
zapytał, czy uchwały śmieciowe jakie będą podjęte na dzisiejszej sesji mogą być 
zmieniane, czy ta dzisiejsza wersja uchwał będzie ostateczna. 
Na jaki okres wyłoniony zostanie operator, czy zaproponowane stawki mogą ulec 
zmianie. 
 
Naczelnik Wydziału GKiM  poinformowała, że uchwały śmieciowe należy podjąć do 
końca 2012r., można wprowadzać zmiany, przepisu tego nie zakazują. Można też 
zmieniać i urealniać stawki. 
 
Radny Jerzy Rakowski 
jego zdaniem ustawa śmieciowa jest niedoskonała, będzie prawdopodobnie 
zmieniona, ale o szerszą wykładnie poprosił Radcę Prawnego. 
 
Radca Prawny Jacek Nieścior 
jak bardzo ta ustawa jest niedoskonała to dopiero praktyka może 2 lat pokaże w 
którym miejscu trzeba ją zmienić. Do tej pory było kilka projektów zmiany tej ustawy, 
pomimo że nie zaczęła ona działać w praktyce. Senat uchwalił zmiany, ale tak 
naprawdę nie wiemy co to są za zmiany, być może jutro prasa o tym napisze. 
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Z moich informacji te zmiany były ukierunkowane w dwóch płaszczyznach tj. żeby 
samorządy mogły zlecać swoim spółkom, gdzie są w 100% udziałowcami gminy 
wykonywanie usług bez przystępowania do przetargu. Zapis ten został narzucony 
przez ustawodawstwo Unii Europejskiej, a my nie mamy w tym zakresie 
dostosowanych odpowiednich przepisów tylko bazujemy na wyrokach Naczelnych 
Sądów Administracyjnych, które dają możliwość zlecania własnym spółkom usług 
bez przetargu. 
Druga sprawa dotyczyła ustalania i wyboru metody naliczania opłaty. Dzisiaj można 
wybrać jedną z czterech metod. Propozycja Senatu była taka żeby gminy miały 
możliwość dzielenia na kwartały i ulice miasto i ustalać różne opłaty. 
Do 31 grudnia Rada musi podjąć uchwały i praktycznie nie ma wyboru.  
Jeśli nie zostaną podjęte Wojewoda wyznacza termin ich podjęcia, a w ostateczności 
zarządzeniem zastępczym podejmie za radę, ale jest to raczej nie wskazane. 
Samorządy po podjęciu tych uchwał będą miały okres 3 miesięczny na dostosowanie 
tych uchwał do zmian które wejdą w życie. 
 
Radny Artur Dębski 
zgłosił wniosek formalny - § 2 dot. 
ust.1 - zmniejszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do  
10 zł miesięcznie od mieszkańca,  
oraz  
ust.2 - zmniejszenie stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, które są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny do 8 zł.   
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
wyjaśnił, że w ramach przetargu nieograniczonego zostanie wybrana 
najkorzystniejsza oferta. Jakie będą stawki trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, ma 
nadzieję, że będą przybliżone do tych które zostały zaproponowane po zasięgnięciu 
wielu opinii. 
Jeśli na dzisiejszej ma nastąpić obniżenie stawki i ma to sprawić wszystkim 
satysfakcję i przyjemność to oczywiście można to zrobić.  
Mława liczy ponad 30tyś.zł, w tej chwili nie wiadomo ile mieszkańcy zadeklarują osób 
stale przebywających w Mławie składając deklarację. Po uzyskaniu takiej informacji 
będzie wiadomo na ile osób można podzielić wszystkie koszty. 
To właśnie na sesji Radni musza podjąć decyzję, staranie się być dobrym nie 
przyniesie pozytywnych rezultatów dla nikogo. Każdy z nas w rozmowie z 
mieszkańcami i nie tylko chciałby mówić i obiecywać, że stawki powinny być dużo 
mniejsze. 
 
 Osobiście złożył propozycję przyjęcia stawek zgodnie z wnioskami jakie były 
zgłoszone przez Komisje. Uważa , że jest to w chwili obecnej bardzo rozsądną 
propozycja i należy przyjąć to ze spokojem. 
Zgadza się z tym, że nie ma sprawiedliwego naliczania opłat, że jest to krzywdzące 
w przypadku wieloosobowej rodziny. Skłania się do tego ,żeby ustawodawca 
przewidział płacenie od osoby, a w przypadku np. 5-osobowej rodziny od 
gospodarstwa, ale w tej chwili prawo na to nie zezwala. Musimy określić i ustalić 
jeden sposób naliczania i jedną stawkę. Trudno sobie wyobrazić w jaki sposób 
będzie odbywała się segregacja przez mieszkańców zamieszkujących w blokach. 
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Radny Marek Kiełbiński 
podkreślił, że nie byłoby takich spekulacji odnośnie ceny gdyby w projekcie uchwały 
było szczegółowe zestawienie wartościowego wyliczenia zaproponowanej stawki 
opłaty. 
Nasuwa się więc pytanie dlaczego nie ma takiego wyliczenia jako załącznika do 
projektu uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz 
wyjaśniła, że wiele danych będzie znana dopiero po przeprowadzonym przetargu. 
Wyliczenia były prowadzone, kwoty wychodziły bardzo różne, były rozważane różne 
warianty i założenia. Wszystko tak naprawdę okaże się po złożeniu przez 
mieszkańców deklaracji i rozstrzygnięciu przetargu, który te stawki zweryfikuje. 
Przygotowanie kalkulacji w chwili obecnej nic nie wniesie, żadna z gmin nie ma 
doświadczenia w tej materii.  
 
Radny Jacek Sych 
dla mieszkańców nie tylko Mławy, ale całej Polski kończy się epoka tanich śmieci. 
Skazani są mieszkańcy na produkowanie śmieci, natomiast w materii zapobiegania 
ich produkowania w naszym kraju robi się niewiele. Wszelkie ciężary i konsekwencje 
zrzucone zostały na samorządy i to nie tylko jeśli chodzi o politykę śmieciową. 
Zadawalająca jest propozycja Burmistrza ażeby chociaż o 1zł obniżyć proponowane 
stawki. 
 
Radny Wojciech Krajewski 
nadmienił, że na Komisjach odbywały się merytoryczne i długie dyskusje. Na Komisji 
Budżetu próbował zgłosić wniosek jeśli chodzi o stawki, ale nie miał takiej możliwości 
i dlatego złoży go na dzisiejszej sesji. 
 Różnica pomiędzy stawką za odbiór odpadów w sposób selektywny i nie 
selektywny tj. 2zł jest za mała. Przy uchwalaniu regulaminu jest mowa o workach, 
które mieszkańcy będą musieli zakupić na własny koszt. Na komisjach była 
zgłoszona autopoprawka żeby zabezpieczał to odbiorca. Są gminy które różnicują 
stawki od ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym, u nas tego 
nie ma. Uważa, że można byłoby też to zrobić. Jeśli chodzi o koszty znane są tylko 
koszty jakie będzie ponosił Urząd Miasta, pozostałych kosztów nie znamy, a są one 
wysokie. Na koszty odbioru odpadów duży wpływ ma transport, paliwo tanieje , od 
stycznia będzie tańszy gaz. 
Żeby zachęcić do segregowania odpadów proponuje zróżnicować stawki i za wywóz 
odpadów byłoby 8 zł, a odpadów selektywnych 5 zł. 
 
 Zgłosił wniosek formalny dotyczący § 2 ust.1 proponowana stawka 8 zł , 
a ust. 2 proponowana stawka 5 zł. 
 
Radny Janusz Wojnarowski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Radny Krajewski takiego wniosku nie 
zgłaszał. 
 
Radny Artur Dębski  
odniósł się do wniosku Radnego Krajewskiego, za którym nie będzie głosował 
ponieważ dotyczy on tylko domów jednorodzinnych, chociaż w logice jest dobry.  
Przy takim toku myślenia jest to za daleko idąca i niebezpieczna propozycja. 
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Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
deklaracja która będzie składana przez mieszkańców umożliwia podawanie tylko 
osób, które na stałe przebywają w danym miejscu i dlatego w naszym mieście                         
i całym kraju takich przypadków, gdzie będzie znacznie zaniżona ogólna liczba 
będzie wiele. 
Nasuwa się pytanie, czy ten system odbioru odpadów jest dobry.  
Akcja „Mława”, która została rozpoczęta z inicjatywy Burmistrza w 2007r. sprawiła,  
że doszło do podpisania ponad tysiąc umów na odbiór odpadów stałych. Świadczy to 
o tym, że te gospodarstwa nie miały podpisanych umów i powstaje pytanie, co robiły 
z odpadami. 
Kosze uliczne do dnia dzisiejszego są wypełnione workami, dalej funkcjonują 
nielegalne składowiska np. w okolicach cmentarza. W chwili obecnej stoimy wobec 
wielkiego wyzwania i obowiązku narzuconego na samorządy przez Rząd i należy 
sobie z tym poradzić. Stawka jaka zostanie uchwalona na dzisiejszej sesji nie jest 
wiążąca, zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony zostanie podmiot, który 
zaproponuje najniższą stawkę. Wcześniej zostaną przedstawione oczekiwania z 
naszej strony. Duże znaczenie na koszty będzie miała liczba mieszkańców. Praktyka 
i życie to zweryfikuje i być może co kwartał będą wprowadzane zmiany.    
Uważa, że należy podejść do tego bardzo spokojnie, na dzień dzisiejszy nie ma 
idealnego i sprawiedliwego systemu. 
 
Radny Jerzy Rakowski 
uważa, że po skutecznym rozstrzygnięciu przetargu sprawa będzie ponownie 
dyskutowana. Wszystko będzie zależało od tego jaka będzie konkurencja , jeśli 
będzie to zbliżymy się do stawek zaproponowanych przez Radnego Krajewskiego, 
jeśli nie to będzie inaczej. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski  poddał pod 
głosowanie zgłoszone wnioski: 
 
- wniosek formalny zgłoszony przez Radnego Wojciecha Krajewskiego dotyczy § 2 
ust.1 stawka 8 zł , a ust. 2 stawka 5 zł. 
 
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym / 3 glosami za , 12 przeciw ,  
1 osoba wstrzymała się od głosu / odrzuciła wniosek w w/w sprawie.  
 
 
 Wniosek formalny zgłoszony przez Radnego Artura Dębskiego 
dotyczący również  § 2 : 
ust.1 - zmniejszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do  
10 zł miesięcznie od mieszkańca,  
oraz  
ust.2 - zmniejszenie stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, które są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny do 8 zł.   
 
 Za wnioskiem głosował 1 radny , 11 przeciw, 4 radnych wstrzymało się od 
głosu / - wniosek nie przeszedł. 
  
         Propozycja Burmistrza Miasta dotyczący również § 2 ust.1 - zmniejszenie 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 9 zł miesięcznie od 
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mieszkańca oraz ust.2 - zmniejszenie stawki opłaty za odbieranie odpadów 
komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny do 11 zł. 
 
 Za w/w propozycją głosowało 13 radnych , 2 przeciw, 1 radny wstrzymał się 
od głosu /  - wniosek przeszedł. 
 
 
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym  / 12 głosami za, 3 przeciw /   
podjęła z autopoprawką 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 246 / 2012 
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
 
Ad. pkt 14 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

 Zgodnie z delegacją ustawową do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy 
określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od 
właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.  

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości 
obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych 
powstających na jego nieruchomości, w związku z czym Miasto Mława ogłaszając 
przetarg zobliguje przedsiębiorcę do odbioru każdej ich ilości.  

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława, jak również 
sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów. 
 
 Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości dwa razy w miesiącu (można zmienić częstotliwość w uzgodnieniu z  
operatorem).  
 Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, 
tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji gromadzone w 
odpowiednich workach 35 l, 60 l i 120 l z folii PE-HD (LDPE) oddzielnie dla każdej 
frakcji odpadów, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dwa 
razy w miesiącu (można zmienić częstotliwość w uzgodnieniu z operatorem). 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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. 
 
Zgłosiła następujące autopoprawki: 
§ 3  
ust.1  dopisać „ można zmienić częstotliwość w uzgodnieniu z operatorem” - Rada  
w głosowaniu jawnym 15 głosami za przegłosowała wniosek /. 
 
ust.2 słowo „opakowaniowe” wykreślić, dopisać „worków o pojemności 35l” , zmienić 
słowo jeden na „dwa” razy w miesiącu i dopisać „ można zmienić częstotliwość w 
uzgodnieniu z operatorem” - Rada w głosowaniu jawnym 16 głosami za 
przegłosowała wniosek /. 
 
 
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami za /  podjęła  
z autopoprawkami 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 247 / 2012 
 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
z terenu Miasta Mława zagospodarowania tych odpadów, w zamian  
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 
Ad. pkt 15 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6l 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r.,poz. 391), który stanowi, że Rada Miasta określi w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.  
Akt ten w szczególności reguluje dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób zapłaty opłaty. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1. obowiązek ponoszenia opłaty powstaje w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec; 

2. opłatę należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, 
w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4; 



 54 

3. pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w 
terminie do 10 sierpnia 2013 roku; 

4. w przypadku nastąpienia w ciągu miesiąca zmiany w zakresie podstaw ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6 m  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391), opłatę za ten miesiąc uiszcza się w terminie 30 dni 
od dnia, w którym nastąpiła zmiana; 

5. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez 
wezwania w kasie Urzędu Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, lub przelewem na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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. 
 
  
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami za /  
podjęła 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 248 / 2012 
 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Ad. pkt 16 
 
Naczelnik Wydziłu GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Rada Miasta ustala, w drodze uchwały, górne stawki 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Do obowiązków Rady Miasta 
należy ponadto uchwalenie niższych stawek w przypadku, gdy odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny - na podstawie art. 6 ust. 4 ww. ustawy. 
Zmiana górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wiąże się ze zmianą opłaty za 
korzystanie ze środowiska od 01.01.2012 r., podwyższeniem płacy minimalnej oraz 
znacznym wzrostem cen paliw.  
W związku z powyższym, w celu utrzymania dobrze zorganizowanego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 Proponuje się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
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oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mława: 

1) za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w wysokości 110 zł  
      z VAT za 1 m³, 
2) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób 

selektywny w wysokości 83 zł z VAT za 1 m³, 
3) za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w 

wysokości 20 zł z VAT za 1 m³. 
 
 Wniosła autopoprawkę do § 3 projektu uchwały w brzmieniu: 
„Traci moc Uchwała Nr V/42/2011 RM Mława a dnia 29 marca 2011r.  
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania 
odpadów z nieruchomości”. 

 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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. 

 
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym / 13 głosami za, 3 radnych wstrzymało 
się od głosu /  podjęła z autopoprawką 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 249 / 2012 
 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych 
 
Ad. pkt 17 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
 W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 6n ust.1ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 
przygotowano uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy. Deklaracja została opracowana w oparciu  
o szczegółowe zasady funkcjonowania wdrażanego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania 
oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Uchwała zawiera również informację o terminie złożenia pierwszej deklaracji oraz  
o sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje. Opracowanie wzoru składanej 
deklaracji jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowego obliczania 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też podjęcie 
niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy złożyć do dnia 28 lutego 2013 r. 



 56 

 
 Zgłosiła autopoprawki do załącznika czyli wzoru deklaracji polegające 
na:  
- pkt.c podmiot składający deklarację - dopisuje się do słowa współwłaściciel słowo 
„nieruchomości” 
oraz  
- dopisuje się dodatkową kratkę oznaczoną napisem „współużytkownik wieczysty”. 
 
 W pouczeniu prawidłowy zapis „Dz.U. z 2012r. poz.1015”. 
  

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 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. 
  
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami za /   
podjęła z autopoprawkami 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 250 / 2012 
 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
 
Ad. pkt 18 
 
Naczelnik Wydziału GKiM Urszula Aptowicz w imieniu Burmistrza przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Mława. 
Podstawą jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach jak również opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Mławie.  
Opinia w tej sprawie jest pozytywna. 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości i stanowi on załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
Przedstawiła autopoprawki do w/w projektu uchwały: 
- § 3 pkt 11 – wykreśla się słowo „niezwłoczne”, 
 
- § 5 pkt 2 litera d dotyczy worków do selektywnej zbiórki - dodaje się o „pojemności 
35l i 60l”, 
 
- § 6 pkt 2 litera b „ust.3 zmienia się na ust.2”, 
 
- w Rozdziale II § 5 pkt 4 litera a i b dodaje się słowo „co najmniej”, 
 
- § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie „odpady komunalne z terenu nieruchomości 
muszą być usuwane okresowo tak często, aby urządzenia do ich zbierania nie 



 57 

przepełniały się, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym dwa 
razy w miesiącu / można zmienić częstotliwość w uzgodnieniu z operatorem /, 
 
- § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie „podmiot uprawniony odbiera surowce wtórne  
z pojemników dwa razy w miesiącu / można zmienić częstotliwość  
w uzgodnieniu z operatorem /. 
 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji ds.Rodziny i Spraw 
Społecznych wraz z wnioskiem :  

 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – pozytywna opinia wraz z wnioskiem  

o zmniejszenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 11 zł  
i 9 zł za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. 

 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej pozytywna 

opinia wraz z wnioskiem o zmniejszenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do 11 zł i 9 zł za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w 
sposób selektywny. 

 
 Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska wraz z wnioskiem wraz z wnioskiem o zmniejszenie stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 11 zł i 9 zł za odbiór odpadów 
komunalnych gromadzonych w sposób selektywny. 

 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z wnioskiem wraz                                 

z wnioskiem o zmniejszenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do 11 zł i 9 zł za odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w 
sposób selektywny. 

 
Radca Prawny wyjaśnił, że wniosek dwóch Komisji dotyczący wyposażenia 
mieszkańców w worki, zgodnie z ustawy jednoznacznie wynika, że mieszkańcy są 
zobowiązani sami wyposażyć się w worki, nie można tego obowiązku zrzucić na 
gminę. Jest natomiast koncepcja żeby w specyfikacji opracowywanej do przetargu 
zamieścić tego typu punkty i operator przystępujący do przetargu będzie 
zobowiązany dołożyć w ramach kosztów te elementy. 
 
Radny Jacek Sych  
zapytał,  czy w specyfikacji będzie można ująć te elementy i w niczym nie będzie to 
przeszkadzało. 
 
Radca Prawny poinformował, że wspólnie z innymi prawnikami w gminach 
zastanawia się jak zrobić żeby właśnie można to ująć w specyfikacji. 
 
Radny Janusz Wiśniewski  zgłosił wniosek 
dot.§ 5 pkt 4 litera  a i b - dodać słowo „co najmniej”. 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 16 głosami za / 
przegłosowała wniosek w w/w sprawie zgłoszony przez Radnego Janusza 
Wiśniewskiego.  
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Radny Jacek Sych  
2 pkt 6 mowa jest o właścicielach lokali użytkowych i tu nie ma wątpliwości, 
natomiast jeśli chodzi o właścicieli nieruchomości mieszkalnych jest to zapis 
niejasny. 
 
Naczelnik Wydziału GKiM 
wyjaśniła, że Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a więc do 1 lipca jest trochę czasu                  
i do tego czasu umowy te obowiązują. Umowy podpisane przez mieszkańców mają 
miesięczny okres wypowiedzenia, będą musieli je mieszkańcy wypowiedzieć 
operatorowi. 
 
Radca Prawny wyjaśnił, że i Pan Radny i Pani Naczelnik mają rację jeśli chodzi              
o ten zapis. W związku z tym, że Regulamin wejdzie w życie w ciągu miesiąca,  
a przepisy od 1 lipca pojawia się problem jak określić wejście w życie tego 
Regulaminu. Nikt nie znalazł dobrego rozwiązania i kwestia ta została rozwiązana w 
taki sposób, że wchodzi w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dz.U.W.M. żeby dać czas na 
wypowiedzenie dotychczasowych umów.  
Uważa, że będzie trochę czasu na zmianę Regulaminu i w okolicach miesiąca 
kwietnia na pewno będzie zmieniany. 
Na dzień dzisiejszy proponuje pozostawić ten zapis bez zmian. 
 
Radny Marek Kiełbiński 
prosi Mecenasa o wyjaśnienie terminu „niezwłoczne uprzątanie śniegu”, czy to 
będzie kwestia uznaniowa Strażników Miejskich, czy można to określić w tej chwili 
szczegółowo. 
 
Radca Prawny Jacek Nieścior uważa, że to nie będzie kwestia uznaniowa tylko 
chodzi o to, czy właściciel zdąży sprzątnąć, czy ktoś pierwszy np. złamie nogę. 
Obowiązkiem jest sprzątnięcie niezwłocznie, czyli jak najszybciej. 
 
Radny Wojciech Krajewski 
nadmienił, że z wnioskiem dotyczącym wykreślenia w tej kwestii słowa niezwłocznie 
zwrócił się Zarząd Osiedla Nr 5. Odczytał wniosek podpisany przez 
Przewodniczącego Osiedla. 
 
Radny Leszek Ośliźlok 
ceny wywozu nieczystości urealnią się jeśli będzie znana cena po przetargu, czy nie 
będzie to miało wpływu na zwiększenie stawki wywozu. 
 
  
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 15 głosami za /  podjęła  
z autopoprawkami 

 
UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 251 / 2012 

 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Mława 
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Ad. pkt 19 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marek Polak  
w imieniu Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości komunalnej o pow.0.0087ha, 
położonej w Mławie przy ul. Warszawskiej. 
Wniosek o jej sprzedaż złożył właściciel przyległej nieruchomości, która nie może być 
zagospodarowana jako odrębna, dlatego jej sprzedaż nastąpi w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 Cena sprzedaży zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość, 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budownictwa, Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 14 głosami za /   
podjęła 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 252 / 2012 
 
sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 
 
Ad. pkt 20 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Marek Polak  
w imieniu Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
 
 Ulica jest położona między ul.Instalatorów, a ul. 30-Lecia LWP na terenie 
Dzielnicy Przemysłowej. Proponowana nazwa nawiązuje do nazwy sąsiedniej  
ul. Instalatorów, nazwy sąsiadującego z ulicą zakładu przemysłowego oraz jednego  
z produktów wytwarzanych na terenie dzielnicy Przemysłowej w Mławie.  
 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
  
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 14 głosami za /  podjęła 
 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 253 / 2012 
 
w sprawie nadania nazwy ulicy 
 
 
Ad. pkt 21 
 
Sekretarz Miasta Mariusz Szczechowicz w imieniu Burmistrza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania, którą 
zgodnie z art.14 ust.1 przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks Wyborczy Rada 
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zobowiązana jest podjąć w terminie 3 miesięcy od dnia podziału miasta na okręgi 
wyborcze z uwzględnieniem siedzib obwodowych komisji. 
 
 
 Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 14 głosami za /  podjęła 
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 254 / 2012 
 
w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania 
  
Ad. pkt 22 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Prusinowski przedstawił plan pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Komisji w dniu 
12 grudnia 2012r.  
         

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 
 
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012r.                          
    - I kwartał. 
2. Kontrola inwestycji prowadzonych w 2012r. - II kwartał. 
3. Kontrola działalności Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w latach        
    2011-2012 - III kwartał. 
4. Kontrola problemowa działalności Architekta Miejskiego - IV kwartał. 
 
 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie  / 13 głosami za /  podjęła  
 

UCHWAŁĘ  Nr XXIV / 255 / 2012 
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława 
 
Ad. pkt 23 
 

 Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zostały przyjęte przez stałe 
Komisje Rady plany pracy na rok 2013. 

 
 Przewodniczący poszczególnych Komisji odczytali plany pracy, które 
stanowią załączniki do protokołu. 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym zatwierdziła n/w plany pracy: 
 
- Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych jednogłośnie / 13 głosami za /    
- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie / 13 głosami za /   
- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 
  jednogłośnie / 13 głosami za /   
- Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony  
  Środowiska  jednogłośnie / 13 głosami za /   
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jednogłośnie / 14 głosami za /   
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Ad. pkt 24 
 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady Miasta  
w dniu 27 listopada 2012r. zostało przyjęte bez uwag. Ze sprawozdania wynika,              
że zostało podjętych 8 uchwał, z których 1 została wykonana, 3 w trakcie realizacji,  
4 uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dz.U.W.M. 
 
Ad. pkt 25 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski przedstawił informację z działalności za 
okres między sesjami. 
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

  

 
Decyzje o warunkach zabudowy  

 
3 decyzje 
 

 
Decyzje celu publicznego  
 

2 decyzje 
 

 
Nadanie numeru porządkowego 
nieruchomości 
 

2 zaświadczenia 

 
Dzierżawa nieruchomości  
 

 
 21 umów 

 
Sprzedaż nieruchomości 

 
2 akty notarialne 
 

 
Nabycie nieruchomości 

 
2 akt notarialne 
 

 
Sprzedaż lokali mieszkalnych 
 

5 aktów notarialnych 

 
RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE 
 

1. Przyjęto 135 zgłoszeń od mieszkańców miasta w sprawach noszących 

znamiona popełnienia wykroczenia.  

2. Ujawniono 7 awarii dotyczących uszkodzenia mienia. Informacje przekazano 

właściwym służbom. 

3. Ujawniono 5 zdarzeń za pomocą Monitoringu Miejskiego, między innymi:  

- osobę bezdomną leżącą na ławce dworca PKS, którą przewieziono do 

Ośrodka dla osób bezdomnych w Miączynie Dużym,  

- 3 sprawców kradzieży mienia. 
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4. Przeprowadzono 20 kontroli porządkowych w ramach działań „CZYSTA 

MŁAWA”. 

5. W ramach współpracy z Policją przeprowadzono 4 wspólne służby. 

6. 4 razy interweniowano w stosunku do osób nietrzeźwych, przebywających w 

miejscu publicznym, tyle samo razy wzywano karetkę Pogotowia 

Ratunkowego do osób nietrzeźwych. 

7. 27 razy konwojowano wartości pieniężne lub dokumenty dla potrzeb Urzędu 

Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta. 

8.  4 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez 

pracowników z innych wydziałów Urzędu Miasta, a 1 raz zabezpieczano 

przeprowadzanie czynności służbowych przez pracowników TBS. 

9. 2 razy zabezpieczano przebieg imprez publicznych organizowanych przez 

Urząd Miasta Mława. 

10.Dostarczono do lecznicy dla zwierząt 3 bezpańskie psy i 2 koty, ponadto 1 psa  

    przewieziono do schroniska dla zwierząt w Pawłowie. 

11.25 razy nadzorowano osoby skierowane do wykonywanie czynności 

     porządkowych przez Sąd. 

12.3 uczniów przebywających na wagarach przekazano do szkół. 

13.11 razy podejmowano interwencje co do osób bezdomnych, z czego 9 osób  

     przewieziono do Ośrodka dla osób bezdomnych w Miączynie Dużym. 

14.Ogółem ujawniono i rozliczono 218 wykroczeń. 

 
Wydział Promocji 

1. Realizacja  projektu w ramach rządowego programu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w ramach którego z rezerwy 
celowej budżetu państwa, Miasto Mława otrzymało dofinansowanie na szereg 
akcji profilaktyczno -edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem drogowym 
uczniów. W ramach projektu zrealizowano:  

- 5 konkursów (wiedzy, pomocy przedmedycznej, sprawnościowy, plastyczny, 
na sztukę teatralną, 
- opracowano i wydano publikacje - ulotka w postaci planu lekcji, komiks ze 
zwycięskich prac w konkursie plastycznym, kodeks rowerowy, 
 - zakupiono kamizelki odblaskowe oraz odblaski, 
- zakupiono publikacje do „Kącików bezpieczeństwa do szkolnych bibliotek 
(książki, broszury, gry strategiczne, gry planszowe, środki dydaktyczne 
dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym) 
Certyfikat o nadaniu szkole tytułu „Bezpieczna szkoła" oraz mobilne 
miasteczko ruchu drogowego otrzymała w wyniku realizacji całego projektu - 
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej . 

2. Wręczono nagrody w konkursie dla uczniów mławskich placówek oświatowych 
Świąteczna Kartka od Burmistrza. Rozesłano życzenia świąteczne oraz 
noworoczne z wydrukowanych zwycięskich prac (około 500 sztuk), 

3. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem BORIS szkolenia - Ekonomia 
społeczna wczoraj, dziś i jutro w dniu 28 listopada br.  
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4. Organizacja szkolenia dla przedstawicieli mławskich organizacji 
pozarządowych - procedury w zarządzaniu organizacją - administracja, 
kontrole, zobowiązania względem przepisów prawa w dniu 8 grudnia br.  

5. Współorganizacja miejskich uroczystości - Odblaskowy Mikołaj (wizyta 
Mikołaja u mławskich przedszkolaków) Mikołajki Miejskie oraz Wigilia Miejska,  

6. Zbieranie danych oraz przygotowywanie cotygodniowego informatora dla 
organizacji pozarządowych w formie Newslettera, wysyłka co wtorek do 
przedstawicieli mławskich stowarzyszeń,  

7. Analiza sprawozdań organizacji pozarządowych, składanych  w ramach 
otwartych konkursów ofert, termin realizacji zadań - 30 listopada br., w 9 
konkursach zawarto 67 umów, które podlegają rozliczeniu, 

Wydział Rozwoju i Inwestycji 
Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie. 
Postępowanie ogłoszone przez Wydział Rozwoju i Inwestycji.  
Wykonawca: Usługi Budowlane "REMIRENT" Cezary Smoleński,  
ul. Ogrodowa 23, 06-400 Ciechanów. 
Cena: 1.154.320,85 zł brutto.   
 
Opracowanie i wykonanie banerów reklamowych promujących projekt: „Świ@t  
w zasięgu ręki”. 
Postępowanie ogłoszone przez Wydział Rozwoju i Inwestycji.  
Wykonawca: Studio 55 Sp. z o.o., Ględowo 3H, 77-300 Człuchów 
Cena: 226,32 zł brutto.   
 
Opracowanie i wykonanie banerów reklamowych promujących projekt: „INTERNET 
świ@t bez barier”. 
Postępowanie ogłoszone przez Wydział Rozwoju i Inwestycji  
Wykonawca: Studio 55 Sp. z o.o., Ględowo 3H, 77-300 Człuchów 
Cena: 226,32 zł brutto.   
 
Dokonane przez Wydział Rozwoju i Inwestycji odbiory zadań inwestycyjnych  
- 05.12.2012r. odbiór wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Mławie. 
Wykonawca: KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno - Budowlany Dariusz Kruszewski 
Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława. 
Wartość robót budowlanych: 117.482,11zł brutto. 
 
Informacja o prowadzonych projektach i działaniach przez Wydział Rozwoju  
i Inwestycji 

1. Projekt „Świ@t w zasięgu ręki”  dofinansowany z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Zakupiono banery promujące projekt. 

2. Projekt „INTERNET świ@t bez barier” dofinansowany z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Zakupiono banery promujące projekt.  

3. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III mławskich szkół 
podstawowych”. W szkołach trwają zajęcia z dziećmi, zakończono odbiór pomocy 
dydaktycznych za łączna kwotę 98.658 zł.  
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4. Projekt „Cyfrowa szkoła”. Podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych, 
głównie sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Wartość 
projektu ok.169 tys. zł, dofinansowanie prawie 130 tys. zł.  

5. Złożono Aneks do wniosku o dofinansowane zadania „Poprawa spójności 
komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul.Zuzanny Morawskiej oraz budowę 
przedłużenia ul.Szpitalnej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - planowana wartość zadnia 2.033.500 zł , wnioskowane 
dofinansowanie 1.016.750 zł Miasto Mława jest na wstępnej liście rankingowej 
projektów wybranych do dofinansowania. 

6. Projekt polegający na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci z trzech 
mławskich szkół podstawowych (S.P. Nr 6, S.P. Nr 4, S.P. Nr 7) w ramach 
projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Obecnie trwają zajęcia z dziećmi. 

7. Przygotowano i zorganizowano debatę nad projektem budżetu na 2013 rok.            

Wydziału  Oświaty, Kultury i Sportu 
1.Przekazana została dotacja dla szkół, przedszkoli i żłobka niepublicznego w łącznej 
kwocie 208.977 zł. 
 
2.Wystawiono 11 not księgowych zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu 
niepublicznym 41.249 zł. 

3.Wystawiono noty księgowe z tytułu uczęszczania dzieci na lekcję  religii Kościoła 
Wolnych Chrześcijan na kwotę 2.422 zł.  

4.Wystawiono  noty księgowe dla 3 gmin , z tytułu uczęszczania dzieci do 
Przedszkola Publicznego Dzieciątka Jezus w Mławie na kwotę  4.880 zł. 

5.Wydawanie upoważnień dla pracowników  szkół - dostęp do bazy danych Systemu 
Informacji Oświatowej. 

Urząd Stanu Cywilnego 

Sporządzono: 

akty małżeństwa 

4  

W tym :  
ślub cywilny - 2; ślub 
konkordatowy - 2 
  

akty urodzenia 31  

akty zgonu 29  

oświadczenia o uznaniu ojcostwa 9  

Przyjęto: 

zapewnienia do ślubu cywilnego 4  

oświadczenie o powrocie do nazwiska 
małżonka rozwiedzionego 

 

Wydano: 

zaświadczenia do ślubu konkordatowego  

decyzje w sprawach dotyczących 
umiejscowienia, uzupełnienia lub 

4  



 65 

sprostowania danych w aktach stanu 
cywilnego 

decyzje o zmianie imienia i nazwiska  

odpisy aktów stanu cywilnego 268  

Zaświadczenia o zdolności prawnej do 
zawarcia związku małżeńskiego za 
granicą 

 

 
Wydział Spraw Obywatelskich 

Przyjęto: 

wnioski o wydanie dowodu osobistego 212  

zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 16  

Wydano: 

dowody osobiste 202  

decyzje w sprawach o wymeldowanie 2  

decyzje w sprawie zbiórki publicznej  

 

unieważniono dowody osobiste 198  

wymeldowało się z miasta 36 mieszkańców 

zameldowało się w mieście 19 mieszkańców 

przemeldowało się w obrębie miasta 37 mieszkańców 

zameldowało się na pobyt czasowy w 
mieście 

51 mieszkańców innych miejscowości 

zameldowało się na pobyt czasowy poza 
miastem 

27 mieszkańców Mławy 

urodziło się  17 osób 

Zmarło 15 osób 

zawarły  związek małżeński 4 osoby 

wszczęto postępowania o wymeldowanie 
z miejsca pobytu stałego 

4 postępowania 

udostępnione informacja adresowo-
osobowe 

85 szt. 

wprowadzenie nowych dowodów 
osobistych do bazy ewidencji ludności 

342 szt. 

 

 
 
Ad. pkt 26 

 
  Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
 

 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski poinformował, że                
w dniu 30 listopada wpłynęło do biura rady pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mławie dotyczące projektu Szlachetna Paczka i w związku z tym 
została przekazana pomoc finansowa zadeklarowana przez radnych.  

   Pan Burmistrz oraz Pani Dyrektor MOPS złożyli na jego ręce indywidualne 
podziękowania, które zostaną Radnym przekazane. 
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  W dniu 6 grudnia wpłynęło pismo od Towarzystwa Miłośników Twórczości 
Tekli Bondarzewskiej z prośbą podjęcia przez Radę uchwały upamiętniającej w roku 
2013 urodzoną w Mławie Hannę Rudzką-Cybisową. Pismo zostało skierowane do 
Burmistrza Miasta oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w celu zajęcia stanowiska. 
  W dniu 14 grudnia wpłynęło pismo z Rady Miasta Łańcut z prośbą o podjęcie 
inicjatywy odnośnie apelu dotyczącego zmiany zasad finansowania przedszkoli. 
 
Radna Halina Pszczółkowska 
zapytała, czy wiadomo jaki będzie koszt kładki dla pieszych przy ul. Kościuszki. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
poinformował, że cały czas trwają rozmowy, koszt wiaduktu ma wynosić ok. 1mln.zł, 
ale na dzień dzisiejszy nie jest to konkretna informacja. Jeśli zostanie zlecone 
wykonanie konkretnej dokumentacji wówczas zostanie określony koszt. Zlecając 
koncepcję dokumentacji musimy przymierzyć się następnie do realizacji                                 
i przeznaczenia środków na ten cel.  
W tej kwestii będą jeszcze prowadzone rozmowy i na bieżąco Burmistrz Miasta będzie 
informował Wysoką Radę. 

   
  

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski przekazał, że wpłynęło 
wiele życzeń świątecznych i noworocznych, których nie sposób wymienić.                
Wszystkim adresatom w imieniu własnym i Radnych Rady Miasta serdecznie 
podziękował.  

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożył wszystkim najserdeczniejsze 
życzenia, a w Nowym Roku życzy wszystkim pogody ducha, realizacji wszelkich 
zamierzeń, spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze.    

 
     

    Ad. pkt 27 
 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski 

zakończył obrady XXIV sesji 
o godz. 19.00 słowami : 

 

„Z A M Y K A M   O B R A D Y 
XXIV  S E S J I  R A D Y  M I A S T A” 

 
 
 
 
Protokolant                                               Przewodniczący Rady Miasta  
Katarzyna Kulesza  
                                                                       inż. Krzysztof Wasiłowski 
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