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PROTOKÓŁ Nr XLI / 2014 

 
z obrad sesji 

Rady Miasta Mława 
odbytej w dniu 24 czerwca 2014r. 

w sali obrad 
Starostwa Powiatowego w Mławie 

 
 

 
Obrady czterdziestej pierwszej zwyczajnej sesji Rady Miasta Mława  

otworzył Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski o godz.13oo. 
 
 
Powitał serdecznie Burmistrza Miasta Sławomira Kowalewskiego,                           

Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską Panie i Panów Radnych, Sekretarza                
Miasta Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, 
Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta 
Mława, naczelników wydziałów, prezesów spółek komunalnych, kierowników jednostek 
podległych, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta. 

Szczególnie serdecznie  powitał zawodników ich trenerów oraz rodziców,               
którym zostaną wręczone nagrody. 

 
O zabranie głosu poprosił Burmistrza Miasta Mława. 
 
 

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski 
podziękował za to, że za chwilę wszyscy będą mogli poznać wyniki  
rywalizacji sportowców w zawodach lekkoatletycznych  mławskich szkół w  
sezonie 2013/2014. 
Te osiągnięcia są dzięki ciężkiej i systematycznej pracy zawodników i ich  
trenerów., za co jeszcze raz podziękował. 
 
Andrzej Karpiński MOSiR    

przedstawił podsumowanie zawodów sportowych w roku szkolnym 
2013/2014 organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mławie. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 odbyły się cztery rzuty lekkoatletyczne 
punktowane w kategorii Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. W 
kategorii Szkół Podstawowych do punktacji poza rzutami LA brano pod 
uwagę również  zespołowe gry sportowe. 
 

Kategoria -Szkoły Podstawowe : 
 

I miejsce:  Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 (318,5+95=413,5pkt) 
I miejsce:  Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 (167+140=307pkt) 
III miejsce:  Szkoła Podstawowa Nr 6 (133+20=153pkt) 
IV miejsce:  Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 (71,5 +25=96,5pkt) 
V miejsce:  Katolicka Szkoła Podstawowa (15pkt) 
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Kategoria- Szkoły Gimnazjalne: 
I miejsce: Gimnazjum Nr 1 (316 pkt.) 
II miejsce: Gimnazjum Nr 2 (247,5 pkt.) 
III miejsce: Gimnazjum Wyspianum (138,5 pkt.) 
 

Kategoria -Szkoły Ponadgimnazjalne: 
I miejsce: Zespół Szkół Nr 1 (227,5 pkt.) 
II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące (219,5 pkt.) 
III miejsce: Zespół Szkół Nr 4 (172,5 pkt.) 
IV miejsce: Zespół Szkół Nr 3 (32 pkt.) 
V miejsce: Zespół Szkół Nr 2 (28 pkt.) 
 

Wyłoniono najlepszych sportowców Szkół Podstawowych: 
Najlepsza zawodniczka Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3: Oliwia 
Magdalińska 
Najlepszy zawodnik Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3: Sebastian Tejs 
Najlepsza zawodniczka Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2: Patrycja 
Komajda 
Najlepszy zawodnik Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2: Dominik Piekart 
Najlepsza zawodniczka Szkoły Podstawowej Nr 6 : Weronika Wieczorek 
Najlepszy zawodnik Szkoły Podstawowej Nr 6 : Dawid Bereda 
Najlepsza zawodniczka Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1: Paulina 
Nagucka 
Najlepszy zawodnik Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1: Mateusz 
Ludwiczak 
 

Najlepszy wynik lekkoatletyczny wśród dziewcząt  w roku szkolnym 
2013/2014 uzyskała:  
Olga Pietrzak – Gimnazjum Nr 2 152 pkt. 
 

Najlepszy wynik lekkoatletyczny wśród chłopców w roku szkolnym 
2013/2014 uzyskał:  
Rafał Sulwirski- I Liceum Ogólnokształcące 168 pkt. 
 

 Podziękował wszystkim zawodnikom, nauczycielom wychowawcom 
za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mławie w roku szkolnym 2013/2014 i zachęcił do 
uczestnictwa w zawodach  w przyszłym roku.  
Pogratulował nagrodzonym, jest to efekt ich zaangażowania i ciężkiej pracy 
na zajęciach szkolnych, ale również pozalekcyjnych, życzył  jak najlepszych 
wyników w zawodach różnego szczebla.  
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski złożył gratulacje                         
za wyniki jakie zostały osiągnięte przez zawodników. 
 
 
Ad. pkt 2 
 

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski stwierdził, że na  
sali jest quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał . 
 
Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
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Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski  zwrócił się do Radnych o zdjęcie  

z porządku obrad sesji pkt.9 dotyczącego wprowadzenia Karty Mieszkańca  
Miasta Mława. 
Wyjaśnił, że pomysł jest świetny , dalej aktualny , a zmiana polega na tym, że  
zostanie wprowadzona ta karta zarządzeniem Burmistrza, w którym zostaną  
zawarte wszelkie szczegóły. Jest to opinia radcy prawnego, który po analizie  
uważa, że wszelkie sprawy związane z wprowadzeniem karty powinny być  
uregulowane zarządzeniem Burmistrza. Jeszcze raz zaznaczył ,  
że Karta Mieszkańca zostanie wprowadzona, tylko trochę na innych zasadach. 
 
Radny Michał Nowakowski 

chciał zasugerować, żeby dyskusja nad tymi dwoma punktami dotyczącymi  
komunikacji miejskiej odbyła się w połączeniu tych punktów tj. 8 i 9 porządku sesji. 
Ponieważ jeden z tych punktów proponowany jest do zdjęcia z porządku nie wyklucza  
to dyskusji nad tą sprawą tj. Kartą Mławiaka.  
Zapytał odnośnie pisma jakie złożył na ręce Przewodniczącego Rady, którego nie  
ma w porządku obrad sesji, w jaki sposób będzie załatwione. Nadmienił, że  
otrzymał pismo informujące, że będzie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski  zgodnie z wnioskiem 
Burmistrza to Rada przegłosuje zgłoszony wniosek , a dyskusja powinna się odbywać 
oddzielnie nad każdym punktem. 
Jeśli chodzi o pismo Radnego Nowakowskiego będzie omawiane w punkcie 
„Interpelacje, wolne wnioski i zapytania”. 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym / 19 głosami za, 1 wstrzymującym /  
przegłosowała wniosek zgłoszony przez Burmistrza Miasta o zdjęcie z porządku  
obrad sesji pkt.9  
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski  następnie poddał  
pod głosowanie proponowany porządek obrad wraz z autopoprawką. 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za /  

przegłosowała zaproponowany porządek obrad z wprowadzoną autopoprawką. 
 
 
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 / 20 głosami za / Sekretarzem Obrad XLI sesji Rady  został radny             

Janusz Wojnarowski. 
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Ad. pkt 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował , że protokoł z XLI sesji  

Rady Miasta odbytej w dniu 24 czerwca 2014r. był wyłożony w biurze rady 
 w siedzibie Urzędu Miasta i każdy radny mógł się zapoznać. 

 
Zapytał, czy są uwagi do protokołu.  
 
Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez 

odczytywania.. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta jednogłośnie  
/ 20 głosami za / przyjęła protokoł z XLI sesji Rady Miasta odbytej w dniu  

20 maja 2014r. 
 

 
Ad pkt 5 

 
Henryk Antczak – Skarbnik Miasta przedstawił projekt uchwały Rady Miasta 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława wraz z 
autopoprawkami Nr 1, Nr 2, Nr 3. 
 
Autopoprawka Nr 1  
Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława 
na lata 2014-2022, stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały  w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława  
polegającej na: 

Zwiększeniu dochodów bieżących w kwocie (+24 300,00 zł)  

Zwiększeniu wydatków w kwocie (+54 300,00 zł) w tym: 

- wydatków bieżących w kwocie (33 636,00 zł). 

- wydatków majątkowych w kwocie (20 664,00 zł). 

 

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 84 550 667,09 zł 

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą  87 359 624,30 zł 

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 30 000,00 i po zmianie wynosi 

2 808 957,21 zł , zostanie pokryty wolnymi środkami. 

 

Autopoprawka Nr 2         

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Mława na lata 2014-2022, stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu 

uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mława  polegającej na: 

1. Zwiększeniu wydatków w roku 2014 w kwocie (+126 150,00 zł) w tym: 

- wydatków bieżących w kwocie (+13 150,00 zł). 

- wydatków majątkowych w kwocie (+113 000,00 zł). 

2. Zmniejszeniu  wydatków w roku 2014 w kwocie (-126 150,00 zł) w tym: 

- wydatków bieżących w kwocie (-103 150,00 zł). 
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- wydatków majątkowych w kwocie (-23 000,00 zł). 

3. Zwiększeniu wydatków w roku 2015w kwocie (+31 560,00 zł) w tym: 

- wydatków bieżących w kwocie (+31 560,00 zł). 

 

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mława stanowiącej załącznik Nr 2 do 

projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława  polegającej na: wprowadzeniu zwiększenia wydatków 

bieżących na 2014 rok w przedsięwzięciu pn: „ INTERNET = świ@t bez 

barier” w kwocie (+13 150,00 zł) . 

Wprowadzeniu zwiększenia wydatków bieżących na 2015 rok w 

przedsięwzięciu pn: „ INTERNET = świ@t bez barier” w kwocie                        

(+31 560,00 zł)  

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w kwocie (+ 40 396,15 zł).  

Limit zobowiązań wydatków bieżących w kwocie (+71 956,15 zł) w tym: 

- w roku 2014 w kwocie  40 396,15 zł. 

- w roku 2015 w kwocie  31 560,00 zł. 

 

            Dochody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 

84 550 667,09 zł Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą  

87 359 624,30 zł 

 Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 808 957,21 zł, zostanie 

pokryty wolnymi środkami. 

 

Autopoprawka Nr 3      

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mława stanowiącej załącznik Nr 2 do 

projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława  polegającej na zmniejszeniu  wydatków bieżących na 2014 

rok w przedsięwzięciu pn: „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” w  

kwocie (- 90 000,00 zł).  

Wprowadzeniu zmniejszenia wydatków bieżących na 2015 rok w 

przedsięwzięciu pn:  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie  

(- 90 000,00 zł).  

Wprowadzeniu zmniejszenia wydatków bieżących na 2016 rok w 

przedsięwzięciu pn:  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  kwocie  

(- 90 000,00 zł).  

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w kwocie (- 270 000,00 zł).  

Limit zobowiązań wydatków bieżących w kwocie ( + 1 440 000, 00 zł) w 

tym: 

- w roku 2014 w kwocie  (+ 480 000,00 zł), 

- w roku 2015 w kwocie  (+ 480 000,00 zł), 

- w roku 2016 w kwocie  (+ 480 000,00 zł), 
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       Dochody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 84 550 667,09 zł 

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą  87 359 624,30 zł 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 808 957,21 zł, zostanie pokryty 

wolnymi środkami.  

 
 W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się 
następujące zmiany: 
Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu  o kwotę                   
(+81 544,99 zł) w tym: 
Dochody bieżące o kwotę (+81 544,99 zł), w tym: 
1. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 78 Burmistrza 
Miasta Mława z dnia 21 maja 2014r.  w kwocie (+27 440,00 zł) z tytułu 
dotacji celowej z budżetu państwa   na realizację   zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami. 
2. Zwiększono dotację celową  w kwocie (+27 246,15 zł) 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. 
3. Zwiększono dotację celową w kwocie (+2 558,84 zł) 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. 
4. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w 
kwocie (+24 300,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok 
2013 realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa kinowego sprzętu 
cyfrowego zgodnie ze standardami DCI i zestawu do projekcji 
trójwymiarowej 3D wraz  z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz 
instruktarzem obsługi urządzenia”.) 
Dochody ogółem budżetu miasta uległy zmniejszeniu  o kwotę                                   
(-41 000,00 zł) w tym: 
Dochody bieżące o kwotę (-41 000,00 zł), w tym: 
1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie  
(-41 000,00 zł) z tytułu wpłat (darowizn) mieszkańców na; 
-  budowę  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego 
w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł) 
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie  
(-30 000,00 zł) 
Plan dochodów ogółem na 2014 rok  po zmianach wynosi 84 550 667,09 zł. 
w tym: 
Plan dochodów bieżących w kwocie  83 160 025,62 zł.  
Plan dochodów majątkowych  nie uległ zmianie i wynosi 1 390 641,47zł                
w tym: 
1. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 planowane w wysokości  
1 310 000,00 zł na które składają się: 
-  wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 
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-  wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 
6, 
-  wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, 
-  wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 znajdującej się przy ul. 
Padlewskiego 21, 
-  wpływy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej  
i ul. Żwirki, 
-  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 
2. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2015 planowane w wysokości   
870 000,00 zł  w tym: 
-  wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 
-  wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec, 
-  wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 
3 Maja, 
-  wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy  
ul. Batorego, 
-  wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, 
-  wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej, 
-  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 
3. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 planowane w wysokości   
815 000,00 zł  w tym: 
-  wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 
-  wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, 
-  wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy 
 ul. Przemysłowej, 
-  wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, 
-  wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej, 
-  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 
Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego  przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności. 
Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu  o kwotę (+813 694,99 
zł), w tym: 
Wydatki bieżące  o kwotę (+203 229,43 zł) w tym: 
1. Wydatki wprowadzone Zarządzeniem Nr 78 Burmistrza Miasta Mława z 
dnia 21 maja 2014r. w kwocie (+27 440,00 zł) z tytułu wypłaty  
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie (+27 240,00 zł), oraz 
dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową 
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie (+ 200,00 zł)  
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na zakup usług 
pozostałych w kwocie (+15 320,00 zł ) z przeznaczeniem na Audyt Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Udokumentowanie 
procesów biznesowych oraz wspierających systemów teleinformatycznych. 
Wdrożenie domeny bezpieczeństwa Microsoft w infrastrukturze Urzędu 
Miasta Mława. 
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3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 
kwocie (+34 683,43 zł) w tym: 
- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 
(+27 246,15 zł) 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. 
- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 
(+7 437,28 zł) 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. 
4.  Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 
kwocie (+79 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Mława. 
5. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 
kwocie (+3 636,00 zł)   dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu 
przekazania dotacji podmiotowej. 
6. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 
kwocie (+30 000,00 zł) dla Stacji Naukowej  z tytułu przekazania dotacji 
podmiotowej na wydatki bieżące (wydawnictwa książkowe). 
7. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława na zapewnienie 
dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn. „ INTERNET= 
świ@t bez barier” (+13 150,00 zł) 
Ponadto dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy 
paragrafami. 
 
Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę (- 108 028,44 zł) w tym: 
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 
kwocie (-4 878,44 zł) 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. Ponadto dokonano zmian 
w planie finansowym wydatków pomiędzy paragrafami 
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu 
zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie dostępu do 
internetu beneficjentom projektu „ INTERNET= świ@t bez barier”(- 
13 150,00 zł) 
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie   z tytułu otrzymania środków z 
budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (- 90 000,00 zł) 
Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+743 344,00 zł) w tym:  
-  „ Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4                 
i 19/5 w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł)  
- na zakupy inwestycyjne ( zakup licencji Cal oraz licencji MS Serve). 
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 w kwocie (+ 14 680,00 zł)  
- Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 
(+425 000,00 zł), 
- „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 
(+140 000,00 zł) 
-  „ Budowa pompy w ulicy Stary Rynek w Mławie”(+ 15 000,00 zł), 
-  „ Przebudowa kopca przy ulicy Kościelnej w Mławie” (+ 86 000,00 zł) 
-„ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.”   (+ 12 000,00 zł)  
- Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 
(+20 664,00 zł)   dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu przekazania 
dotacji na zakup ekranu do projekcji cyfrowych i projekcji w 3D. 
Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę (-151 000,00 zł) w tym:  
-  „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kochanowskiego w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł) w tym środki 
mieszkańców miasta w kwocie 11 000,00 zł oraz środki własne miasta 
Mława w kwocie 17 000,00 zł. 
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-
100 000,00 zł) w tym środki mieszkańców miasta w kwocie 30 000,00 zł 
oraz środki własne miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł. ( rezygnacja w 
wykonania zadania ), 
- „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie” 
 (- 23 000,00 zł)  
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 87 359 624,30 zł w tym: 
- plan wydatków bieżących po zmianach  wynosi 76 356 309,76 zł.  
- plan wydatków majątkowych po zmianach  wynosi 11 003 314,54 zł.  
 
 Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok                 
w 2014 deficyt Miasta Mława uległ zmianie i wynosi 2 808 957,21 zł  w 
całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat 
ubiegłych. 
 
Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą   5 808 957,21 zł. 
Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r.  wynoszą   3 000 000,00 zł. 
 
 Jednocześnie dokonano zmiany w wydatkach na wniosek 
naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława, które nie mają wpływu na 
wynik budżetu miasta.  
 
Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Zmianie planów uległy następujące przedsięwzięcia: 
1. Projekt pn. „INTERNET – świ@t bez barier” realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju 
Regionalnego, zwiększono wydatki bieżące w roku; 
- 2014 o kwotę (+40 396,15 zł)   
- 2015 o kwotę (+31 560,00 zł) 
Limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu o kwotę  
(+71 956,15 zł)  i wynosi 259 906,34 zł w tym: 
Limit zobowiązań na wydatki bieżące  w 2014 r. wynosi 228 346,34 zł  
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Limit zobowiązań na wydatki bieżące  w 2015 r. wynosi 31 560,00 zł 
Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia uległy zmianie 
i wynoszą 748 236,15 zł. 
2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 558,84 zł) 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, 
zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+2 558,84 zł).  
Limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu w 2014 r. o kwotę 
2 558,84 zł.  
Limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu w 2015 r. o kwotę 
26 722, 42 zł i wynosi (185 403,41zł). 
Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia uległy zmianie 
i wynoszą 683 358,84 zł. 
 
 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 
podjęła wraz z autopoprawkami 
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 398 / 2014 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 
 
Ad. pkt 6 
 
Henryk Antczak – Skarbnik Miasta 

przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014r.wraz z autopoprawka Nr 1 i Nr 2.  
 
Autopoprawka Nr 1 
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 ( Dochody ) do projektu 

uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2014r.   

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 300,00 zł) 

Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 24 300,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+24 300,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok 2013  

( realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa kinowego sprzętu 

cyfrowego zgodnie ze standardami DCI i zestawu do projekcji 

trójwymiarowej 3D wraz  z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz 

instruktarzem obsługi urządzenia”.) 

 

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

uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2014r.   
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+54 300,00 zł) 

Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 24 300,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+24 300,00 zł)   dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu przekazania 

dotacji celowej w kwocie (+20 664,00 zł) na zakup ekranu do projekcji 

cyfrowych i projekcji w 3D oraz dotacji podmiotowej w kwocie (+3 636,00 zł) 

na zakup okularów do tychże projekcji. 

Rozdział  92114 – Pozostałe instytucje kultury (+30 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+30 000,00 zł) dla Stacji Naukowej  z tytułu przekazania dotacji 

podmiotowej na wydatki bieżące (wydawnictwa książkowe). 

 

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 84 550 667,09 zł 

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą  87 359 624,30 zł 

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynosi 

2 808 957,21 zł zostanie pokryty wolnymi środkami. 

 

Autopoprawka Nr 2 

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

uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2014r.   

Dział 600 – Transport i łączność (+ 98 000,00 zł) 

Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne (+ 98 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+98 000,00 zł) na niżej wymienione zadania inwestycyjne : 

- „ Przebudowa kopca przy ulicy Kościelnej w Mławie” (+ 86 000,00 zł) 

-„ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.”   (+ 12 000,00 zł)  

Dział 750 – Administracja publiczna (- 13 150,00 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

(- 13 150,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu 

zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie dostępu do 

internetu beneficjentom projektu „ INTERNET= świ@t bez barier”  

(- 13 150,00 zł) 

Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 23 000,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 23 000,00 zł) 

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta Mława na zadanie 

inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7  

w Mławie” (- 23 000,00 zł)  

Dział 852 – Pomoc społeczna ( - 90 000,00 zł) 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 90 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu otrzymania środków z budżetu 

państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
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(- 90 000,00 zł) 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

(+ 13 150,00 zł) 

Rozdział 85395-Pozostała działalność (+ 13 150,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława na zapewnienie 

dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn. „ INTERNET= 

świ@t bez barier” (+13 150,00 zł) 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                 

(+ 15 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 15 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława na nowe zadanie 

inwestycyjne pn. „ Budowa pompy w ulicy Stary Rynek w Mławie” 

(+ 15 000,00 zł) 

 

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 -„ Wydatki na zadania 

inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ” 

polegającej na: 

1. Zwiększeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn:  

- „Przebudowa kopca przy ulicy Kościelnej w Mławie” w kwocie  

(86 000,00 zł), 

-„Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.”   (12 000,00 zł), 

otwarcie nowego zadania. 

-„Budowa pompy w ulicy Stary Rynek w Mławie”(15 000,00 zł), otwarcie 

nowego zadania. 

2. Zmniejszeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn:  

- „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie”                                   

( 23 000,00 zł)  

 

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z ” Budowa placu z 

urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie” na „ Budowa placu z 

urządzeniami siłowymi na terenie MOSiR w Mławie”. 

 

Dochody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 84 550 667,09 zł 

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą  87359 624,30 zł 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 808 957,21 zł zostanie pokryty 

wolnymi środkami. 

 
DOCHODY (+13 104,99 zł) 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
(+29 804,99 zł) 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+29 804,99zł) w tym: 

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+27 246,15 zł) na realizację 

projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju 

Regionalnego. 

2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 558,84 zł) 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. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

(-41 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-41 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-41 000,00 zł) z tytułu wpłat (darowizn) mieszkańców na; 

-  budowę  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego 

w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł) 

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie  

(-30 000,00 zł) 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 300,00 zł) 

Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 24 300,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+24 300,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok 2013  

( realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa kinowego sprzętu 

cyfrowego zgodnie ze standardami DCI i zestawu do projekcji 

trójwymiarowej 3D wraz  z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz 

instruktarzem obsługi urządzenia”.) 

 

WYDATKI  (+660 104,99 zł) 

Dział 600 – Transport i łączność (+128 000,00 zł) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+128 000,00 zł) w tym; 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława                             

w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn; „ Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. 

Narutowicza 19/3, 19/4 i 19/5 w Mławie. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława                        

w kwocie (+98 000,00 zł) na niżej wymienione zadania inwestycyjne : 

- „ Przebudowa kopca przy ulicy Kościelnej w Mławie” (+ 86 000,00 zł) 

-„ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.”   (+ 12 000,00 zł)  

Dział 750 - Administracja publiczna (+16 850,00 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 

(+16 850,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+15 320,00 zł ) z przeznaczeniem na Audyt Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Udokumentowanie procesów 



 14 

biznesowych oraz wspierających systemów teleinformatycznych. Wdrożenie 

domeny bezpieczeństwa Microsoft w infrastrukturze Urzędu Miasta Mława. 

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+ 14 680,00 zł) na zakupy inwestycyjne ( zakup licencji Cal oraz licencji MS 

Serve). 

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu 

zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie dostępu do 

internetu beneficjentom projektu „ INTERNET= świ@t bez barier”  

(- 13 150,00 zł) 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 23 000,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-20 800,00 zł)  

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+9 863,00 zł)                  

w tym; 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 200,00 zł)                

z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie z pracownikami 

szkoły w związku z remontem pomieszczeń szkoły). 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 2 663,00 zł) 

na pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia majątku szkolnego. 

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-30 663,00 zł)  

w tym; 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł)                           

z tytułu zakupu usług remontowych (przeniesienie środków na 

wynagrodzenia bezosobowe)  

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 2 663,00 zł)               

z tytułu zakupu energii ( przeniesienie środków na różne opłaty i składki)  

- Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta Mława na zadanie 

inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7                                  

w Mławie” (- 23 000,00 zł)  

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 2 200,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespół  Placówek Oświatowych 

Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 200,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych 

(przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 80101)  

Rozdział 80110 – Gimnazja  (0,00 zł)  

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie                 

w kwocie (-9 790,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia osobowego. 

2. Zwiększenia planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie                  

w kwocie (+9 790,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych                                     

( remont stołówki szkolnej)  

Dział 852 – Pomoc społeczna ( - 90 000,00 zł) 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 90 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu otrzymania środków z budżetu 

państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin                 
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w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                              

(- 90 000,00 zł) 

                   Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        

(+42 954,99zł) 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+42 954,99 zł) w tym: 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 

kwocie (+27 246,15 zł) 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. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 

kwocie (+2 558,84 zł) 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. 

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy 

paragrafami.  

3. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława na zapewnienie 

dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn. „ INTERNET= 

świ@t bez barier” (+13 150,00 zł). 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    

(-34 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-113 000,00  zł)  

w tym; 

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w 

kwocie (-128 000,000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych pn; 

- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 

Kochanowskiego w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł) w tym środki 

mieszkańców miasta w kwocie 11 000,00 zł oraz środki własne miasta 

Mława w kwocie 17 000,00 zł. 

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie                      

(-100 000,00 zł) w tym środki mieszkańców miasta w kwocie 30 000,00 zł 

oraz środki własne miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł. ( rezygnacja w 

wykonania zadania ). 

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie ”                       

(+ 15 000,00 zł) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa pompy w ulicy 

Stary Rynek w Mławie 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+79 000,00 zł)  
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Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+79 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Miasta Mława. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+54 300,00 zł) 

Rozdział  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 24 300,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+24 300,00 zł)   dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu przekazania 

dotacji celowej w kwocie (+20 664,00 zł) na zakup ekranu do projekcji 

cyfrowych i projekcji w 3D oraz dotacji podmiotowej w kwocie (+3 636,00 zł) 

na zakup okularów do tychże projekcji. 

Rozdział  92114 – Pozostałe instytucje kultury (+30 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+30 000,00 zł) dla Stacji Naukowej  z tytułu przekazania dotacji 

podmiotowej na wydatki bieżące (wydawnictwa książkowe). 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+565 000,00 zł) 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  (+565 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+565 000,00 zł )  z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn: 

-  „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 

(+425 000,00 zł), 

- „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 

(+140 000,00 zł) 

 

Dochody budżetu na 2014 r.  84 550 667,09 zł 

Wydatki budżetu  na 2014 r.  87 359 624,30  zł  

Deficyt budżetu w kwocie  2 808 957,21 zł  pokryty z wolnych środków. 

Przychody budżetu w kwocie  5 808 957,21 zł 

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

komunalnych). 

 
 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji  
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska i uzyskał 
pozytywną opinię / z autopoprawką Nr 1 / oraz  Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu i uzyskał również pozytywną opinię / z autopoprawką Nr 1 i Nr 2 /. 
 
Radny Marek Kiełbiński 
zapytał o środki przeznaczone na budowę pompy ul. Stary Rynek, czy chodzi  
o to odkrycie archeologiczne, czy jest to coś innego. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
poinformował, że w roku ubiegłym został zerwany chodnik na Starym Rynku  
i zostało odkryte miejsce starej pompy do czerpania wody. 
Oryginalnej studni odtworzyć nie można, ale powstanie kopia którą planuje się  
odtworzyć zgodnie z oryginałem wraz z ujęciem wody pitnej i odprowadzeniem  
ścieków. Uważa, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Odtworzymy coś  
historycznego dla miasta. 
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Radny Janusz Wiśniewski 
podziękował za przeznaczenie środków na chodnik w ul. Warszawskiej, która  
jest bardzo niebezpieczną ulicą , a wykonanie chodnika poprawi znacznie  
to bezpieczeństwo. 
Jeśli chodzi o odtworzenie studni na Starym Rynku uważa, że tytuł inwestycyjny  
jest nietrafiony, czytelniej byłoby „rekonstrukcja starej studni, która ma  
charakter historyczny”. 
 
Radny Janusz Uniewicz 
nadmienił, że na Komisji Budżetu i Budownictwa poruszył sprawę przebudowy  
Kopca na Wólce. Uważa, że należy pamiętać, że w Mławie jest również  
Kopiec ul/Sienkiewicza/Powstańców Styczniowych. W niedługim czasie  
będzie przebudowa ronda i należy pamiętać również o dokonaniu przebudowy  
również tego ronda. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 

potwierdził, że również jest za tym żeby dbać o miejsca pamięci narodowej.  
Wspólnie z radnymi należy przeznaczać środki na tego typu renowacje. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 
podjęła wraz z autopoprawkami 
 
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 399 / 2014 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. 
 
Ad pkt 7 
 
Henryk Antczak – Skarbnik Miasta 
przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla powiatu Mławskiego w 2014r. 
 

 Zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 udziela się  pomocy finansowej 

Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia 

w Mławie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w kwocie 13 000,00 zł. 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została wprowadzona do 

budżetu Miasta Mława Uchwałą Nr XL/385/204 w dniu  20 maja 2014r.  

Szczegółowe zasady przekazania i rozliczania dotacji określone zostaną 

odrębną umową. 

 

Kwotę pomocy finansowej o której mowa udziela się w formie dotacji 

celowej w dziale: 

     852 – Pomoc społeczna 

     85220  – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
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     mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 

     2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu  terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących w kwocie 13 000,00 zł 

Szczegółowe zasady przekazania i rozliczania dotacji określone zostaną 

odrębną umową. 

 
.  Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego I Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 400 / 2014 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Mławskiego  
w 2014r. 
 
Ad pkt 8 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Krzysztof Jaros przedstawił projekt uchwały  

w  sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do  
przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława. 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie i innymi aktami prawa gmina ma 
prawo do ustanawianie komunikacji miejskiej, ustalanie cen biletów. 
Konieczne jest określenie cen biletów wraz ze wskazaniem osób, którym 
będzie przysługiwało prawo do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu 
pojazdami komunikacji miejskiej.  
 
 Ceny usług przewozowych komunikacji miejskiej Miasta Mława 
zgodnie przedstawia załącznikiem Nr 1 do uchwały oraz wykaz osób 
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji 
miejskiej na terenie Miasta Mława,  załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 
 Ceny usług za przewozy komunikacji miejskiej oraz wykaz osób 
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji 
miejskiej Miasta Mława, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, zostaną 
ogłoszone w formie obwieszczeń przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych, na przystankach autobusowych i w środkach komunikacji 
miejskiej. 
 

 Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do określenia w formie 
Zarządzenia Regulaminu funkcjonowania karty mieszkańca                                     
( Karty Mławianka ). 
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 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds.Rodziny  
i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji   
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 
 
Radny Michał Nowakowski 

na sesji kontynuowana będzie dyskusja, która rozpoczęła się na komisjach 
w sprawie pomysłu uruchomienia komunikacji miejskiej. Jest to bardzo 
ciekawe rozwiązanie i chciałby żeby taka komunikacja w mieście 
zorganizowana została w sposób profesjonalny i na trwałe za funkcjonowała 
w naszym mieście, tak jak to jest w innych miastach. Jest to ciekawe 
rozwiązanie, które może poprawić i ułatwić życie naszym mieszkańcom 
Żeby jednak głosować za przyjęciem takiej uchwały chciałby znać pewne 
szczegóły. Z tego co się zorientował będzie ogłoszony przetarg na 
przewoźnika , a koszty pokrywane będą z budżetu miasta , czyli zapłacą za 
to podatnicy. Zwrócił, się  o przedstawienie szacunkowych kosztów 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym roku i latach następnych oraz 
źródła pochodzenia środków na ich pokrycie. Jeśli będą to środki z budżetu 
miasta to z jakiego obszaru będą pochodziły. 
  
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
w budżecie na rok bieżący przyjętym przez Radę jest pozycja dotycząca 
komunikacji miejskiej. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup usługi od firmy 
transportowej. Ważnym elementem jest ilość osób, które będą podróżowały 
autobusami.  
 
Radny Wojciech Krajewski 
pierwsze konsultacje odnośnie komunikacji miejskiej odbywały się w 
miesiącu lutym i marcu ubiegłego roku. Na wniosek Pana Burmistrza 
złożyłem propozycję komunikacyjną, która przedstawiała tak jak to 
zaproponowała firma komunikacyjna 4 trasy. 
Jeśli chodzi o finanse nadmienił, że ta koncepcja kosztowała 25 tyś.zł, czyli 
z tych 150 tyś.zł zapisanych w budżecie zostało już tylko 125 tyś.zł.  
W złożonym wniosku zaproponowałem również dzielnicę przemysłową na 
której są usytuowane zakłady pracy i dojeżdża tam bardzo dużo osób.  
W przedstawionej koncepcji co jest niezrozumiałe dzielnica przemysłowa 
niestety została pominięta. Argumentacja na komisji była taka , że 
pracownicy są dowożone do zakładów pracy przez firmy, co jest nie do 
końca prawdą, ponieważ nie wszystkie firmy zapewniają dojazd.  
Nadmienił, że po konsultacjach złożył na prośbę Burmistrza pisemną 
informację do przedstawionej koncepcję tras jakimi ma przebiegać 
komunikacja miejska / odczytał swoją propozycję /. 
 
Radny Artur Dębski 

nadmienił, że na spotkaniu konsultacyjnym podany został kontakt i na ten 
adres osobiście przesłał również swoje uwagi , których nie potrzeba 
powtarzać na sesji. 
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Na komisjach Rady pojawiły się niejasności odnośnie finansów, czy jest 
jakaś granica odnośnie kosztów związanych z uruchomieniem komunikacji 
miejskiej. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 

konsultacje społeczne były w tym celu żeby przedstawić propozycję, był 
podany adres na który można kierować uwagi do przedstawionej propozycji 
i takie uwagi kierowane są od radnych jak również mieszkańców naszego 
miasta. Podziękował wszystkim radnym i mieszkańcom za te uwagi i 
propozycje. Nadmienił, że projekt uchwały i wszelkie sprawy jakie się wiążą 
z przygotowaniem jak najlepszego rozwiązania komunikacyjnego dla 
mieszkańców przygotowuje pracownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji, który 
nie korzysta z samochodu i zna doskonale potrzeby w tej kwestii.. 
Poinformował, że zna kwotę jaka będzie musiała być zabezpieczona na 
pokrycie kosztów , ale nie chce jej podawać do publicznej wiadomości.            
Jeśli okaże się, że nie stać nas na tego typu przedsięwzięcie to z 
przykrością , ale trzeba będzie zrezygnować. Optymalną kwotą jest kwota 
500 tyśl.zł. Należy mieć na uwadze, że komunikacja miejska nie wyręczy 
wszystkie firmy do których dojeżdżają mieszkańcy miasta. Propozycja 
nasza jest otwarta, jest to po raz pierwszy wprowadzane w naszym mieście 
i będzie ona żywa przez długi czas. 
 
Radny Marian Wilanowski 

podziękował za to, że jest propozycja wprowadzenia komunikacji miejskiej 
w naszym mieście. Bardzo się cieszy, pozytywnie jest to oceniane również 
przez mieszkańców i sam osobiście będzie z takiego rozwiązania korzystał.. 
 
Radny Michał Nowakowski 
większość radnych jest za tym żeby ta komunikacja miejska była dostępna 
dla mieszkańców. Czy została przeprowadzona analiza związana z 
obniżeniem emisji zanieczyszczenia powietrza, na komisjach padała kwota 
800 tyś.zł , prosi o doprecyzowanie, czy jest na pewno kwota 500 tyś.zł. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
zaznaczył, że wygra najlepsza oferta, a więc taka która będzie najtańsza. 
Ogólna kalkulacja będzie pomniejszona o kw. przychodów tj, ok.500 tyś.zł. 
Komunikacja będzie obejmowała różne obszary korzystania przez 
mieszkańców , nie ma żadnych zwolnień. Wiele osób potrzebuje dojechać 
do lekarza , do szkoły, a także i na zakupy. Społeczeństwo jest w różnym 
wieku i każdy powinien mieć możliwość korzystania i za przysłowiową 
złotówkę mieć możliwość poruszania się komunikacja miejską.  
Karta Mieszkańca ma być dla mieszkańców którzy mieszkają w Mławie , 
płacą podatki i będą  korzystali z komunikacji miejskiej. Ma być również 
zachętą do tego, aby w tym mieście się osiedlać.  
 
 
Radna Halina Pszczółkowska 

zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. 
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 Rada Miasta w głosowaniu jawnym / 16 głosami za , 4 przeciw ,  
1 radny nie brał udziału w głosowaniu / przegłosowała wniosek o 
zamknięcie dyskusji.  
 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 401 / 2014 
 
w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do  
przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława 
 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski  
podziękował za dyskusję na temat komunikacji miejskiej. Jako 
pomysłodawca podziękował swoim współpracownikom, radnym RM oraz 
wszystkim mieszkańcom miasta którzy włączyli się w proces decyzyjny. 
Podziękował radnym za przyjęcie projektu uchwały dotyczącego cen. Jeśli 
chodzi o Kartę Mieszkańca podkreślił, że jest to pomysł Burmistrza i dopóki 
będzie mógł o tym decydować to Karta Mieszkańca będzie.  
 
 
Ad. pkt 9 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Krzysztof Jaros przedstawił projekt 

uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy rzeczowej 
Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania przebudowy 
nawierzchni chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie. 
 

Miasto Mława stosownie do w/w projektu Uchwały Rady Miasta 
Mława udzieli z budżetu Miasta Mława pomocy rzeczowej Województwu 
Mazowieckiemu z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania 
inwestycyjnego, polegającego wykonaniu „przebudowy chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 544 ul. Warszawska w Mławie na odcinku od km 
76+480 do km 76+600, strona lewa.” 
Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być 
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa  
w formie pomocy rzeczowej. Podstawą udzielenia tej pomocy jest umowa. 
 

Miasto Mława udzieli pomocy rzeczowej w postaci: robocizny, 
materiałów sypkich oraz robót remontowo-budowlanych. Na wykonanie 
zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), w budżecie Miasta Mława 
na 2014r. 
Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi na zasadach określonych  
w umowie zawartej pomiędzy: Województwem Mazowieckim, 
reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 
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Wojewódzkich w Warszawie a Miastem Mława z siedzibą w Mławie,                               
ul. Stary Rynek 19. 
 

Ulica Warszawska w Mławie jest drogą wojewódzką i jedną z bardziej 
ruchliwych ulic w naszym mieście. Przebudowa nawierzchni chodnika jest 
zasadna ze względu na możliwość poprawienia stanu bezpieczeństwa 
komunikacji pieszej.  
 
 Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zawarcia w imieniu 
Miasta Mława umowy z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym 
przez p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie w przedmiocie określenia warunków realizacji postanowień 
niniejszej uchwały. 
 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa,                 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu / bez głosowania / i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 402 / 2014 
 
w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy rzeczowej 
Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania przebudowy 
nawierzchni chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie. 

 
 
Ad. pkt 10 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił projekt uchwały Rady                    
Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy. 
 

Ulica jest położona na nowym osiedlu budownictwa mieszkaniowego 
między ul. Tadeusza Sygietyńskiego a ul. Tekli Bądarzewskiej w rejonie ul. 
Ligi Obrony Kraju. Położenie ulicy zostało przedstawione na wyrysie z mapy 
w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do uchwały.  

Zgodnie z uchwałą Nr X/101/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 
września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic oraz uzasadnieniem do 
uchwały ulice o kierunku równoległym do ul. LOK powinny otrzymać nazwy 
pochodzące od instrumentów muzycznych. 

Ulica jest drogą wewnętrzną. Nieruchomość nr 68/101, na której 
znajduje się droga, stanowi współwłasność właścicieli położonych przy niej 
działek budowlanych. Nadanie nazwy ulicy, która stanowi drogę 
wewnętrzną, wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na 
których jest ona zlokalizowana (art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych). Wszyscy współwłaściciele nieruchomości                            
nr 68/101 złożyli oświadczenia, w których wyrażają zgodę na nadanie 
drodze wewnętrznej nazwy Smyczkowa. 
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 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty,                                         
Kultury i Sportu, ds.Rodziny i Spraw Społecznych i Komisji Budownictwa,                      
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 18 głosami za /                                         
podjęła  

UCHWAŁĘ  Nr XLI / 403 / 2014 
 
w sprawie nadania nazwy ulicy  
 
 
Ad. pkt 11 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił projekt uchwały Rady 

Miasta w sprawie zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty. 
 

Miasto Mława sprzedało w dniu 27.09.2011r. na rzecz Henryki i 
Czesława Dzierzęckich nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny Nr 10                  
w budynku przy Al. Józefa Piłsudskiego 16 w Mławie (akt notarialny rep.                
A Nr 5559/2011). Przy sprzedaży nieruchomości została udzielona 
bonifikata w wysokości 80% wartości lokalu, tj. 64.455,20 zł, zgodnie 
z uchwałą Nr XXVI/300/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 listopada 
2004r. w sprawie zasad sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Mława. Zgodnie z umową w 
przypadku gdy nabywca nieruchomości dokona jej zbycia przed upływem                      
5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej. 

Henryka i Czesław Dzierzęccy w dniu 7.11.2011r. darowali ww. 
nieruchomość wnuczce Izabeli Ewie Dworznickiej (akt notarialny rep.A Nr 
6365/2011), tj. osobie bliskiej w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

Izabela Ewa Dworznicka w dniu 4.01.2012r. sprzedała ww. 
nieruchomość (akt notarialny rep.A Nr 43/2012), tj. przed upływem 5 lat, 
licząc od dnia nabycia nieruchomości od Miasta Mława. Zgodnie z art. 68 
ust.2b ustawy o gospodarce nieruchomościami osoba bliska, która zbyła 
nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości 
od gminy, jest zobowiązana do zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji. 

Izabela Ewa Dworznicka jest właścicielką nieruchomości nr 68/9, 
położonej w Mławie przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego. Nabyła ją jako 
niezabudowaną 1.04.2010r. (akt notarialny rep.A nr 1775/2010), 
zabudowała budynkiem mieszkalnym. Po śmierci dziadka Czesława 
Dzierzęckiego (15.11.2011r.) babcia Henryka Dzierzęcka zamieszkała                  
w domu Izabeli Ewy Dworznickiej przy ul. T.Sygietyńskiego. Izabela Ewa 
Dworznicka oświadczyła, że środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego                    
Al. Józefa Piłsudskiego 16 m.10 przeznaczyła na wykończenie domu przy 
ul. T.Sygietyńskiego.  
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Ww. działania doprowadziły do stabilnego zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych zarówno pierwszego nabywcy lokalu (Henryki 
Dzierzęckiej), jak i osoby bliskiej na rzecz której dokonała darowizny lokalu 
(Izabeli Ewy Dworznickiej).  

Burmistrz Miasta Mława w dniu 21.05.2013r. wezwał Izabelę Ewę 
Dworznicką do zwrotu na rzecz Miasta Mława kwoty 68.828,20 zł, równej 
bonifikacie udzielonej przy sprzedaży nieruchomości po jej waloryzacji. 

Izabela Ewa Dworznicka wraz z mężem Kamilem Dworznickim złożyli 
10.03.2014r. wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, 
uzasadniając to trudną sytuacją finansową. W piśmie z dnia 7.04.2014r. 
przedstawili dokumenty potwierdzające tą sytuację (spłata kredytu, zaległe 
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i in., zaległe podatki PIT, 
PPE, VAT, bankowy tytuł egzekucyjny, sądowy nakaz zapłaty, zwrot 
refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych i in.) 

Burmistrz Miasta Mława wystąpił 24.04.2014r. do Przewodniczącego 
Rady Miasta Mława o zaopiniowanie przez komisje Rady Miasta ww. 
wniosku. Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
wyraziły pozytywne opinie w sprawie wniosku. Komisja ds. Rodziny i Spraw 
Społecznych nie wyraziła opinii w tej sprawie.  

Wyżej opisane okoliczności te uzasadniają udzielenie zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy               
o gospodarce nieruchomościami. 
 
 
 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty,                                
Kultury i Sportu, ds.Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Budownictwa,                                    
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 14 głosami za,                                          
6 radnych wstrzymało się od głosu /  podjęła  
 
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 404 / 2014 
 
w sprawie zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty 
 
 
Ad pkt 12 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił 4 projekty uchwały 

Rady Miasta w sprawie nabycia nieruchomości 
  

Przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone 
jako działki nr nr 306/1, 308/5, 308/7, 310/1, 316/1, 317/3, 317/5, 318/1, 
319/1, 322/8, 345/3, 349/1, 350/5, 350/7, 356/3, 515/4, 555/1, 557/1, 561/3 
położone w Mławie przy ul. Studzieniec. Ich położenie zostało 
przedstawione na wyrysach z mapy ewidencyjnej w skali 1:500, 



 25 

załączonych do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości następuje do zasobu 
nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej 
drogi publicznej – ul. Studzieniec. 

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielami nieruchomości 
warunki ich nabycia. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 405 / 2014 
 
w sprawie nabycia nieruchomości 

 

 

Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona 
jako działka nr 1158/1, położona w Mławie przy ul. Niskiej. Jej położenie 
zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:500, 
załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości następuje do zasobu 
nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej 
drogi publicznej - ul. Niskiej. 

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości 
warunki jej nabycia. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 406 / 2014 
 
w sprawie nabycia nieruchomości 
 

 

Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona 
jako działka nr 1290/1, położona w Mławie przy ul. Stefana Batorego. Jej 
położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 
1:500, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości następuje do 
zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie 
gminnej drogi publicznej - ul. Stefana Batorego. 

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości 
warunki jej nabycia. 

 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 407 / 2014 
 
w sprawie nabycia nieruchomości 
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Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona 
jako działka nr 671, położona w Mławie przy ul. Padlewskiego. Jej położenie 
zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, 
załączonym do uzasadnienia. Nabycie następuje do zasobu nieruchomości 
Miasta Mława. Nieruchomość znajduje się w strefie spływu wód do ujęć 
wody.  

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości 
warunki jej nabycia. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 408 / 2014 
 
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Padlewskiego 
 
 
 Projekty uchwały omawiane były na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
 
Ad pkt 13 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił 3 projekty uchwały 
Rady Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 
 
  Przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działka nr 4355/1, położona w Mławie przy ul. Browarnej. 
Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w 
skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Nieruchomość jest zabudowana 
częściami dwóch budynków mieszkalnych oraz budynkami gospodarczymi. 
Lokale mieszkalne w budynkach nie są wynajmowane.  

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Nadaje się 
do samodzielnej zabudowy, dlatego przetarg będzie miał formę przetargu 
nieograniczonego. Cena wywoławcza zostanie ustalona na podstawie 
wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy 
czym cena wywoławcza w pierwszym przetargu powinna być nie niższa niż 
wartość nieruchomości. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za,                                       
1 radny wstrzymał się od głosu / podjęła 
 
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 409 / 2014 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 
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Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona 
w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1207, położona 
przy ul. Stanisława Moniuszki. Jej położenie zostało przedstawione na 
wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia.  

Wielkość i kształt działki powodują, że nie nadaje się ona do 
samodzielnej zabudowy. 

Wniosek o jej sprzedaż złożył właściciel przyległej nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 1206/2. Nieruchomość będąca przedmiotem 
uchwały może być sprzedana na poprawienie warunków zagospodarowania 
zarówno nieruchomości nr 1206/2, jak i innej przyległej. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006r. (sygn. IV CSK 98/06) w takiej 
sytuacji nie jest możliwa sprzedaż bezprzetargowa. Dlatego nieruchomość 
zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu     
będą mogli uczestniczyć właściciele tych nieruchomości. Cena wywoławcza 
zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż wartość, określona przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

 

 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 410 / 2014 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 
 
 

Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona 
w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 2269/1, położona w Mławie 
przy ul. Jaśminowej. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z 
mapy ewidencyjnej w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia.  

Wniosek o sprzedaż nieruchomości złożył właściciel przyległej 
nieruchomości nr 2273. 

Ponieważ nieruchomość nr 2269/1 nie może być zagospodarowana 
jako odrębna, dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na 
rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej 
zagospodarowania.  

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości 
nie niższej niż jej wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLI / 411 / 2014 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 
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 Projekty uchwały omawiane były na posiedzeniu Komisji  
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
 
Ad. pkt 14 
 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady  
Miasta w dniu 20 maja 2014r. została przyjęte bez uwag. Podjętych zostało  
16 uchwał  z tego 5 w trakcie realizacji, 9 wykonanych,2 uchwały podlegają  
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzą  
w życie w ciągu 14 dniu od dnia ogłoszenia.     
 
Ad. pkt 15 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski  przedstawił  informację z działalności  
za okres między sesjami. W okresie tym Burmistrz Miasta przyjął i opublikował …..                            
Zarządzeń Burmistrza. 
 
 
Urząd Stanu Cywilnego 

Sporządzono: 

akty małżeństwa 

20 szt. 

W tym :  
ślub cywilny – 11              
ślub konkordatowy – 9 
umiejscowione - 0 

akty urodzenia 41 szt. 
akty zgonu 46 szt. 

oświadczenia o uznaniu ojcostwa 12 szt. 

Przyjęto: 

zapewnienia do ślubu cywilnego 5 szt. 

oświadczenie o powrocie do 
nazwiska małżonka 
rozwiedzionego 

0 szt. 

Wydano: 

zaświadczenia do ślubu 
konkordatowego 

18 szt. 

decyzje w sprawach dotyczących 
umiejscowienia, uzupełnienia lub 
sprostowania danych w aktach 
stanu cywilnego 

 4 szt. 

decyzje w sprawie zmiany imion i 
nazwisk  

1 szt. 

zaświadczenie o zdolności 
prawnej do zawarcia związku 
małżeńskiego za granicą 

0 szt. 

odpisy aktów stanu cywilnego 402 szt. 
Wydział Spraw Obywatelskich 
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Przyjęto: 

wnioski o wydanie dowodu 
osobistego 

409 szt. 

zgłoszenia o utracie dowodu 
osobistego 

23 szt. 

Wydano: 

dowody osobiste 332 szt. 
decyzje i postanowienia w 
sprawach o wymeldowanie 

5 szt. 

 

unieważnienie dowodu osobistego 336 szt. 

wymeldowało się z miasta 30 mieszkańców 
zameldowało się w mieście 23 mieszkańców 

przemeldowania w obrębie miasta 45 mieszkańców 
zameldowało się na pobyt 
czasowy w mieście 

40 mieszkańców innych 
miejscowości 

zameldowało się na pobyt 
czasowy poza miastem 

24 mieszkańców Mławy 

zameldowanie cudzoziemców 20 osób 

urodzenia 32 osób 

zgony 33 osób 
zawarcie związku małżeńskiego 
oraz zmiany w aktach małżeństwa 

33 aktualizacji 

udostępnione informacja 
adresowo-osobowe 

76 szt. 

 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska 
Decyzje na zajęcie pasa drogowego: - 20 szt. 

 
Decyzje na umieszczenie urządzenia 
 infrastruktury technicznej w pasie drogowym : - 10  szt. 
 
Decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym  - 9 szt. 
 
Decyzje na lokalizację zjazdu z drogi publicznej  - 4 szt. 
 
Decyzje na wycinkę drzew i krzewów: -   11 szt. 

 
Sporządzono roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 
2013r. 
 
Wpłynęły 43 wnioski na zdjęcie z dachów wyrobów zawierających azbest i 
ich utylizację. 
Na dzień 23.06.2014r. zutylizowano 50,7 ton wyrobów zawierających 
azbest z 29 budynków w tym: 
-  31,4 ton z demontażem  (z powierzchni 2 127,60 m2) 
-  19,3 ton bez demontażu. 
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W miesiącu maju wykonano renowacje ławek w parku w ilości 43 szt. 
(wymieniono 258 szt desek) oraz  pomalowano 160 szt. ławek z terenu 
Mławy. 

 
Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach 
realizowanych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji  
 
- Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w 
Mławie - oświetlenie przejść dla pieszych 
Wykonawca: PUH ELEKTRA Katarzyna Ksybek Sp. K., ul. Willowa 3, 
06-500 Mława 
Cena: 145 140,00 zł brutto 
Data podpisania umowy: 11.06.2014r. 
 

- Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie 
Termin na składanie ofert: do 12.06.3014r.  
Trwa badanie złożonych ofert 

 
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawicz Liszki na 

odcinku od przepompowni  w ul. Lawicz Liszki do ul. Wójtostwo w 
Mławie 
Wykonawca: Zakład Hydrauliczny INSMONT, ul. Nowoleśna 6a, 06-500 
Mława  
Cena: 25 370,51 zł brutto 
Planowany termin podpisania umowy: 24.06.2014r. 
 

- Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III – budowa punktu 
kamerowego nr 12 
Termin składania ofert: 26.06.2014r. 
 
- Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy budynku usługowo-biurowego na potrzeby 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
Wykonawca: PA&B Pracownia Architektoniczna, ul. Krecia 7, 91-510 
Łódź 
Cena: 22 140,00  zł brutto 
Data podpisania umowy: 26.05.2014r. 
 
- Podpisana została umowa na opracowanie projektu czasowej 
organizacji ruchu dla przebudowy chodnika przy ul. Warszawskiej w 
Mławie 
Wykonawca: Z.U.H. „SEBUD” Sebastian Piętka, ul. Reutta 16B, 06-400 
Ciechanów  
Cena: 2 460,00  zł brutto 
Data podpisania umowy: 30.05.2014r. 
 
Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji 
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1. Realizowane są 2 projekty „Świ@t w zasięgu ręki” oraz „INTERNET 
= świ@t bez barier”, dofinansowane z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

 
2. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE na realizację 

projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. 

 
 
RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE 
1. Przyjęto oraz przeprowadzono czynności wyjaśniające w 163 

zgłoszeniach. 

2. Przeprowadzono 6 wspólnych służb z Policją.  

3. Ujawniono 4 zdarzenia za pomocą Monitoringu Miejskiego – informację 

przekazano do patroli Policji w terenie. Przekazano do KPP w Mławie 

zarejestrowany materiał dowodowy w 4 sprawach prowadzonych przez 

tutejszą policję oraz materiał dowodowy w 2 zdarzeniach ujawnionych 

przez obsługę monitoringu. 

4. 29 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Urzędu Miasta  

i jednostek organizacyjnych Miasta. 

5.  6 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez 

pracowników z innych wydziałów  Urzędu Miasta, ponadto asystowano 

przy czynnościach służbowych pracowników MOPS oraz WODKAN w 

Mławie. 

6. Przewieziono do szkoły 6 uczniów gimnazjum, którzy podczas trwania 

zajęć lekcyjnych przebywali poza jej terenem. 

7. 16 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania 

prac porządkowych, 111 razy przeprowadzano takie czynności w 

odniesieniu do osób, skierowanych do prac porządkowych przez TBS 

Sp. z o.o. w Mławie. 

8. 3 razy wzywano karetkę pogotowia do osób przebywających w miejscu 

publicznym i wymagających udzielenia pomocy, raz powiadamiano 

Policję oraz Straż Pożarną w sprawach dotyczących działań tych 

jednostek.  

9. 7 razy zabezpieczano uroczystości publiczne. 

10. Przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach 5 bezpańskich 

psów,  

4 psy i jednego kota przewieziono do lecznicy zwierząt w Mławie. 

11. Przekazano 6 spraw do innych służb (Wojewódzki Zarząd Dróg, 

USKOM) w celu podjęcia interwencji w zakresie ich czynności. 

12. W sprawie usuwania nieczystości bytowych przeprowadzono 31 kontroli 

porządkowych posesji.  

13. 2 razy przeprowadzono radarową kontrolę prędkości, ujawniono  

56 wykroczeń. 

14. W okresie sprawozdawczym ujawniono ogółem 370 wykroczeń. 
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Ad. pkt 16 

 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski poinformował,  
że do Rady Miasta wpłynęło pismo Pana Radnego Michała Nowakowskiego  
dotyczące niejasności zawartych w odpowiedziach  Burmistrza Miasta na  
interpelacje z dnia 4 marca 2014r. i w związku z tym skierowania sprawy do  
zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. 
Przewodniczący Rady poinformował, że pismo było odczytywane na sesji w  
miesiącu maju i wszyscy radni otrzymali komplet. 
 
Radny Janusz Wiśniewski  
z całym szacunkiem do Pana Radnego Nowakowskiego i złożonego  
pisma  uważa, że pismo dotyczy postępowania administracyjnego jakie było  
prowadzone przez Urząd Miasta i wyjaśniane przez Pana Burmistrza  
na sesji i Naczelnika Marka Polaka. 
Uważa, że Rada nie ma kompetencji do rozpatrywania i badania tego typu pism.  
Jeśli ma Pan wątpliwości powinien kierować bezpośrednio zapytania do Urzędu . 
Wyjaśnienia i odpowiedzi Pana Naczelnika Polaka były bardzo szczegółowe  
i dalsze zajmowanie się tą sprawą uważa za bezcelowe. 
 
Radny Michał Nowakowski                                                                                                     
czemu ta sprawa budzi takie emocje, wiele osób doszukuje się drugiego dna  
którego nie ma. Proponuje zajęcie się meritum sprawy, nie zarzuca 
Burmistrzowi działania niezgodnie z prawem, a tylko nietransparentne działanie  
w tej sprawie. Podtrzymuje wniosek aby Komisja Rewizyjna mogła się z tą  
sprawą zapoznać. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 

podkreślił, że działa zgodnie z prawem i prosi o skierowanie tej sprawy do  
zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta. Nasuwa się tylko pytanie jaką  
opinię wyda Komisja Rewizyjna, która nie posiada uprawnień w tej materii.  
Być może skieruje sprawę do zbadania do innych organów. 
 
Radny Leszek Ośliźlok 

sprawy te były tak szczegółowo wyjaśniane przez osoby kompetentne,  
że zastanawia się. co Komisja Rewizyjna może w tej sprawie badać. 
Może faktycznie skierować sprawę do wyższych organów, padały już na tej sali  
słowa o przekazaniu tej sprawy do C.B.A. Prosi o odpowiedź, czy była kierowana  
i badana ta sprawa przez C.B.A.  
 
Radny Arkadiusz Dłubisz 
nadmienił, że ma również dylemat jak głosować w tej sprawie , co może w tym  
temacie zbadać więcej Komisja Rewizyjna. Osobiście ufa Burmistrzowi Miasta  
i może faktycznie skierować sprawę do organów wyższego rzędu. 
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Radny Marek Kiełbiński 

jeśli Burmistrz sam wnioskuje o skierowanie sprawy do zbadania przez  
Komisję Rewizyjną to nie należy podważać kompetencji Komisji i po prostu  
skierować do zbadania. 
 
Radny Janusz Uniewicz 
zgłosił wniosek formalny o przekazanie pisma Radnego Nowakowskiego do  
zbadania przez Komisję Rewizyjną. 
 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym / 18 głosami za , 1 osoba  
wstrzymała się od głosu / przegłosowała wniosek formalny Radnego  
Uniewicza o skierowanie sprawy do Komisji Rewizyjnej. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie  

przekazanie pisma złożonego przez radnego Nowakowskiego do zbadania  
przez Komisję Rewizyjną. 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym / 19 głosami za , 1 osoba wstrzymała  
się od głosu /  przegłosowała przekazanie sprawy do zbadania przez  
Komisję Rewizyjną. 
 
 
Radny Marek Kiełbiński 
uważa, że zgłoszenie przez Radną Pszczółkowską wniosku o zamknięcie dyskusji  
było nie na miejscu. Nastąpiła zmiana porządku obrad sesji i Przewodniczący  
Rady powinien przewidzieć więcej czasu na dyskusję w związku z Kartą Mławianka.  
 
Radna Halina Pszczółkowska 

na Komisjach była dyskusja, można było zadawać pytania. Nie rozumie  
zachowania Pana Kiełbińskiego, który głosował za przyjęciem tej uchwały. 
 
Radny Michał Nowakowski 

zachowania Pani Radnej , Pana Przewodniczącego i innych radnych nie da  
się obronić. Przewodniczący Rady ma szerokie kompetencje i nie powinien  
takiego wniosku formalnego poddawać pod glosowanie. 
Jestem jako radny i jako mieszkaniec miasta za komunikacją miejską, ale mam  
prawo znać koszty jakie z tego tytułu będzie ponosiło miasto. 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
projekt tej uchwały został szczegółowo przeanalizowany przez moich  
współpracowników. Podkreślił, że osobiście jest autorem tego pomysłu, prosi  
o zaufanie, jestem za takim rozwiązaniem i prosiłem Radnych o przyjęcie  
uchwały . Przetarg pokaże jakie są ceny, wygra oczywiście najkorzystniejsza oferta,  
proponowany termin to okres 3 lat. 
Karta Mławianka zostanie określona zarządzeniem Burmistrza.  
 
Radny Dariusz Dużmański 
zwrócił się o podanie przybliżonego terminu rozbudowy placu zabaw w parku  
miejskim . Może planowane są również inne miejsca np. ul. Rynkowa. 
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Radny Artur Dębski 

zapytał dlaczego rodzice z dziećmi nie mogą korzystać z placu zabaw  
ul. Hoża / MPS / jest to jedyne miejsce niedostępne /   
Poprosił jeśli jest to możliwe o udostępnię tego placu zabaw. 
.  
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski 
poinformował, że na wszystko pieniędzy nie wystarczy. Przygotowana jest  
dokumentacja i będzie zagospodarowany teren po byłej przychodni na  
ul. Sienkiewicza. 
 
Radny Wojciech Krajewski 

nadmienił, że radni glosowali za przyjęciem uchwały dotyczącej komunikacji  
miejskiej, ale nie wyklucza to tego , że mogą mieć wątpliwości , pytania  
i chcieli usłyszeć wyjaśnienia. 
 W imieniu mieszkańców poprosił o szerszą informację dotyczącą  
obwodów głosowania. 
 Zaznaczył, że nie są utrzymywane w czystości skwery zieleni.  
Czy jest możliwość budowy chodników i ścieżki rowerowej – ul. Gdyńska 
 
Pan Krzysztof Bruździak mieszkaniec 
zapytał, czy jest możliwość zwolnienia z opłat bezrobotnych i osób o niskich  
zarobkach, które chciałyby korzystać z komunikacji miejskiej. 
Jeśli chodzi o konsultacje społeczne zostało to ogłoszone dzień przed spotkaniem 
 i nie każdy mógł wziąć udział. 
  
Pan Radzki mieszkaniec miasta 
poruszył sprawę budynku przy ul. 3 Maja. 
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta poprosił o złożenie przedstawionej sprawy 
 na piśmie. 
 
 
Ad. pkt 17 
 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta  

Krzysztof Wasiłowski zakończył obrady XLI sesji o godz.18.00 słowami : 
 
 

 
„ Z A M Y K A M   O B R A D Y 

XLI  S E S J I  R A D Y  M I A S T A ” 
 

 
 
 
Protokolant:                                                            Przewodniczący Rady Miasta 
Katarzyna Kulesza 

                                                                         inż. Krzysztof Wasiłowski 



 35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


