
                  Mława, dnia 13 sierpnia 2014r. 
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 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz.594 / 

 

z  w   o   ł   u   j   ę 

 

XLII  SESJĘ  RADY  MIASTA  MŁAWA 

 

która odbędzie się w dniu 

20 sierpnia 2014r. / środa  / o godz.13:00 

w  s a l i  o b r a d 

Starostwa Powiatowego w Mławie 

przy ul. Reymonta 6 

 
z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wręczenie aktów powierzenia funkcji dyrektora szkoły publicznej. 

3. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu nauczyciel mianowany. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Wybór Sekretarza Obrad. 

6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Mława z dnia                                 

24 czerwca 2014r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

     Mława. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. 

 



9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 

rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania 

przebudowy nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego w Mławie. 

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 

miasta Mława. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów 

sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława - MOSiR w 

Mławie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały RM Mława z dnia 8 lutego 

2011r. Nr IV/34/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława 

- MOSiR w Mławie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

16. Podjęcie 2 uchwał w sprawie nabycia nieruchomości. 

17. Podjęcie 2 uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Mława do realizacji 

projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja Przyszłość” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta 

Mława na stałe obwody głosowania. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Mława na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym.  

21.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji  

          w dniu 24 czerwca 2014r. 

     22.Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między  

    sesjami. 

     23.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

     24.Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

 

 

                                Przewodniczący Rady Miasta 

 

       inż. Krzysztof Wasiłowski               


