PROTOKÓŁ Nr XXXVI / 2017
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 28 listopada 2017r.
w sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13

Obrady trzydziestej szóstej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący
Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00.

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Doc.dr Leszka Zygnera, Radnych Rady Miasta,
Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę
Budzichowską, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli,
naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
Przedstawicieli Rady Seniorów. Powitał obsługę prawną, przedstawicieli mediów oraz
mieszkańców miasta.
W szczególny sposób powitał Panów Janusza Grochowskiego, Grzegorza Morawskiego
i Andrzeja Niewadę, którzy zostaną odznaczeni medalem „Zasłużony dla Miasta Mława”.
O zabranie głosu poprosił Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława
Podziękował odznaczonym medalami „Zasłużony dla Miasta Mława”, są to osoby znane,
lubiane i szanowane w naszym mieście. Od wielu lat działające z wielkim pożytkiem
i zaangażowaniem dedykowanym mieszkańcom Mławy. Trójka uhonorowanych znana jest
przede wszystkim z organizowania dwóch wystaw poświęconych historii sportu w Mławie
i historii polskiej siatkówki.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława oraz LESZEK OŚLIŹLOK
Przewodniczący Rady Miasta złożyli gratulacje i wręczyli odznaczenia.
JANUSZ GROCHOWSKI w imieniu własnym i kolegów podziękował za odznaczenie.
Przynależność do grupy osób szczególnie zasłużonych jest dla nas wysokim wyróżnieniem,
jednocześnie jest to duża satysfakcja i zadowolenie.
Ad pkt 3.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy
obecności, na sali jest quorum (21 radnych) władne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
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Ad pkt 4.
Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza
Wojnarowskiego.
Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania
(21 głosami za) Sekretarzem Obrad XXXVI sesji Rady Miasta został wybrany radny
JANUSZ WOJNAROWSKI.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono, zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
/ 21 głosów za /.

Ad pkt 5.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK poinformował, że protokół
z XXXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 października 2017 r. był wyłożony w biurze
rady w siedzibie Urzędu Miasta i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.
Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za - 21 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez
odczytywania protokół z XXXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 października 2017 r.
Ad pkt 6 i pkt 7.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mława oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wraz
z autopoprawką Nr 1.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:
Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (-600 750,91 zł) , plan po
zmianie wynosi 129 922 227,26 zł.
1. Dochody bieżące budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+185 803,01 zł), plan
dochodów bieżących po zmianach wynosi 119 073 200,34 zł. Powodem zmian jest:
- zwiększenie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo z tytułu dotacji celowej na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych (+10 813,01 zł) – zmiana
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wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26
października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu dotacji celowej
na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
ewidencja ludności i dowodów osobistych, (+76 867,00 zł) – zmiana wprowadzona
Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej na
realizację zadań zleconych dot. realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (+56 000,00 zł)
– zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26
października 2017 r.,
- zmniejszenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej
otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (-3 097,00 zł) –
zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia
26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej na
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na
wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku
(+35 987,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta
Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu
dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów (+42 674,00 zł)– zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr
159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z tytułu dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców (+441,00 zł)– zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 162/2017
Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 listopada 2017 r.,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w
Mławie” – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne. (-33 882,00 zł).
2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (-786 553,92 zł)
i po zmianie wynoszą 10 849 026,92 zł. Powodem jest zmniejszenie dochodów z tytułu
wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności.
Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się m.in.
dochody:
1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 818 486,08 zł, tj. min.:
- sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 - działka 614,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – działka 130/2 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1725/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dźwigowej – działka 1736/4, 1736/5,
- sprzedaż nieruchomości 3 Maja i ul. Działdowskiej w Mławie,
- sprzedaż lokali mieszkalnych
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w kwocie 20 000,00 zł.
3) Dotacja celowa dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 15 000,00 zł
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4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 3 332 316,55 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 2 298 195,22 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym
i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,
6) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 1 365 029,07 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec
w Mławie”,
Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 131 586 973,19 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie
120 842 812,96 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 10 744 160,23 zł.
Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się m.in. dochody:
1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 370 000,00 zł w tym m.in.:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w kwocie 20 000,00 zł.
3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 5 808 547,65 zł dotyczy
przedsięwzięcia
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 2 258 595,18 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym
i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”
5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
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w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec
w Mławie”
Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 128 040 101,80 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie
1 320 000,00 zł.
Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019
składają się dochody:
1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1627 i in. (część)
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w kwocie 20 000,00 zł
3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 700 000,00 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 131 766 085,77 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.
Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020
składają się dochody:
1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja - działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze - działka 875/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna - działka 4364/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej - działka 827/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej - działka 1172/1,
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w kwocie 20 000,00 zł,
Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom
fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2017 roku uległy zmianie (-600 948,74 zł)
i po zmianie wynoszą 142 071 114,21 zł w tym:
1. Wydatki bieżące uległy zmianie o kwotę (-306 503,74 zł) i po zmianie wynoszą
114 619 287,95 zł.
Powodem zmian jest:
- zwiększenie wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
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wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych (+10 813,01 zł) – zmiana
wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia
26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na
realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
ewidencja ludności i dowodów osobistych, (+76 867,00 zł) – zmiana wprowadzona
Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zmniejszenie wydatków w dziale 754 „Różne rozliczenia” tytułem przeniesienia
wydatków na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” (-14 000,00 zł) –
zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26
października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na
realizację zadań zleconych dot. realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (+70 000,00 zł)
– zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia
26 października 2017 r.,
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (-3 097,00 zł) – zmiana
wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia
26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na wypłatę
dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku
(+35 987,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta
Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów (+42 674,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem
Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców (+441,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 162/2017
Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 listopada 2017 r.,
- zmiana wydatków w dziele 600 „Transport i łączność” (-215 000,00 zł) przeznaczonych
na:
 wydatki związane z uruchomieniem nowych tras komunikacji miejskiej
(-200 000,00 zł),
 wydatki związane z wydawaniem kart Mławianka (-25 000,00 zł),
 wydatki związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania (+10 000,00 zł);
- zwiększenie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem
na zakup usług remontowych w budynkach wspólnoty mieszkaniowej gdzie gmina
posiada swoje udziały (+2 500,00 zł),
- zwiększenie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+889,00 zł);
zmiana planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (+51 627,25 zł)
z przeznaczeniem na:
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+21 520,00 zł),
 dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (-37 300,00 zł),
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dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej
Rodziny w Mławie (+37 300,00 zł),
 wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4
w Mławie (+2 000,00 zł),
 zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników
Zespoły Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+28 107,25 zł),
-zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeznaczonego min. na
zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe
oraz na ośrodki pomocy społecznej (-322 144,00 zł),
-zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta (+20 000,00 zł),
- zmiana planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” (-69 561,00 zł) z przeznaczeniem min. na:
 Dom Dziecka w Kowalewie (-70 000,00 zł),
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+439,00 zł);
-zmiana planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
(-34 500,00 zł) przeznaczonych na :
 utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (+28 000,00 zł),
 zakup usług dotyczących min. regulacji rowów melioracyjnych,
wykonania
dokumentacji technicznej stref ochrony ujęć wody i opracowania „Aktualizacji
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta
Mława” (-62 500,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie” (+40 000,00 zł);
2. Wydatki majątkowe uległy zmianie o kwotę (-294 445,00 zł) i po zmianie wynoszą
27 451 826,26 zł. Powodem zmian jest:
- zmniejszenie planu wydatków na zakup przystanków MKM, rezygnacja z zadania,
(-10 000,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa
światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25” (-82 005,00 zł),
- zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T.” (-24 000,00 zł),
- zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T.” (-24 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjnego pn. Budowa sieci
wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (-210 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjnego pn. Budowa sieci
wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie (-64 400,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z wymianą pieców węglowych
na piece gazowe w związku z realizacją programu „Ograniczenie niskiej emisji
w Mławie” (-45 040,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku
socjalnego w Mławie – etap I” (+210 000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej planowanej do przekazania dla Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK 7
w Mławie” (-45 000,00 zł)
Plan przychodów na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 15 349 084,78zł.
Przychody przeznacza się na:
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- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł )
- pokrycie deficytu (12 148 886,95 zł),
- zwrot udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego
Łódź-Górna (197,83 zł).
W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również przesunięcia
w dochodach i wydatkach dokonywane na wniosek naczelników wydziałów Urzędu
Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek, które nie mają wpływu na wynik budżetu
miasta, skorygowano także dane uzupełniające.
Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2017 deficyt
Miasta uległ zmianie (-197,83 zł) i wynosi 12 148 886,95 zł. Deficyt zostanie pokryty
z wolnych środków z lat ubiegłych.
Przychody na 2018 rok
W 2018 roku planuję się przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie
14 800 000,00 zł, tj.:
- 11 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła
w roku 2009 i 2010.
Rozchody na 2017 rok
Plan rozchodów na rok 2017 ulega zmianie (+197,83 zł) i po zmianie wynosi
3 200 197,83 zł.
Rozchody na 2018
Plan rozchodów na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000,00 zł. Planowane
rozchody dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria L) wyemitowanych w 2007 roku
z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,
W roku 2017 jak też w latach następnych 2018 – 2026 wskaźnik spłaty zobowiązań
Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)
Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020
W części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 2077),
zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
W załączniku wprowadzono zmianę w następujących przedsięwzięciach:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” Zadanie bieżące.
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018.
- łączne nakłady finansowe (-389 954,80 zł) po zmianie wynoszą 877 104,81 zł,
- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 282 681,72 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-389 954,80 zł) po zmianie wynosi 534 636,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi (-389 954,80 zł) po zmianie wynosi 817 317,72 zł,
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” Zadanie majątkowe.
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018.
- łączne nakłady finansowe (-11 250 177,60 zł) po zmianie wynoszą 14 804 233,39 zł,
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- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 4 969 550,07 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-11 250 177,60 zł) po zmianie wynosi 9 441 450,06 zł,
- limit zobowiązań wynosi (-11 250 177,60 zł) po zmianie wynosi 14 411 000,13 zł
W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
W

zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zmianę w następujących
przedsięwzięciach:
1) „Budowa zbiornik a retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy,
Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach
2016 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (-100 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 1 123 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 450 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-100 000,00 zł), po zmianie wynosi 623 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-100 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 073 000,00 zł.
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania
przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+100 000,00 zł), po zmianie wynoszą 1 176 230,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 762 700,00zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+100 000,00 zł), po zmianie wynosi 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+100 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 162 700,00 zł,
3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania
przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 230 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (-210 000,00 zł), po zmianie wynosi 10 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+210 000,00 zł), po zmianie wynosi 220 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 230 000,00 zł,
4) „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest
w latach 2015 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+210 000,00 zł), po zmianie wynoszą 3 317 900,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (+210 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 532 900,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 700 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+210 000,00 zł), po zmianie wynosi 3 232 900,00 zł,
Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące przedsięwzięcie:
1) „Budowa światłowodów do budynku na 18 Stycznia 4 lok 25”. Realizacja zadania
przewidziana jest w latach 2017 - 2018:
- łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 wynosi 7 995,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 82 005,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 90 000,00 zł,
2) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Realizacja zadania
przewidziana jest w latach 2017 – 2018.
- łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 wynosi 5 600,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 64 400,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł,
3) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Realizacja zadania
przewidziana jest w latach 2017 – 2018.
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- łączne nakłady finansowe wynoszą 306 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 wynosi 6 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 300 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 306 000,00 zł,
4) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”. Realizacja zadania
przewidziana jest w latach 2017 – 2018.
- łączne nakłady finansowe wynoszą 306 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 wynosi 6 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 300 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 306 000,00 zł,
5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej
w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018.
- łączne nakłady finansowe wynoszą 195 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 wynosi 15 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 180 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 195 500,00 zł,
Poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok
wprowadza się następujące zmiany:
Przedstawił Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały w spawie zmiany uchwały
Budżetowej na 2017r.
DOCHODY (-24 636,00 zł)
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-24 636,00 zł)
Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-24 636,00 zł)
Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 636,00 zł) z tytułu
wpływów odpłatnego nabycia prawa własności.
WYDATKI (-24 636,00 zł)
Dział 600 – Transport i łączność (-45 000,00 zł)
Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe (-45 000,00 zł) w tym;
Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(- 45 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej dla Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn:
„ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK 7 w Mławie.”
Dział 801 – Oświata i wychowanie (+20 364,00 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+20 364,00 zł) dotyczy:
Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
w kwocie (+20 364,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia( zakup
stolików i krzesełek dla klas VII) oraz zakup materiałów dydaktycznych .
Dochody budżetu na 2017 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę (-24 636,00 zł) i wynoszą
129 922 227,26 zł.
Wydatki budżetu na 2017 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę (-24 636,00 zł) i wynoszą
142 071 114,21 zł.
Deficyt budżetu wynosi 12 148 886,95 zł ( na realizację zadań bieżących i majątkowych)
deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 12 148 886,95 zł.
Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 3 200 197,83 zł ( wykup obligacji komunalnych ).
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DOCHODY (-820 435,92 zł)
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-786 553,92 zł)
Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-786 553,92 zł)
Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-786 553,92 zł) z tytułu wpływów
odpłatnego nabycia prawa własności.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-33 882,00 zł)
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-33 882,00 zł)
Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-33 882,00 zł) z tytułu
zmniejszenia dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie środków na realizację zadania pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie –
wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe
WYDATKI (- 820 633,75 zł)
Dział 600 – Transport i łączność (-270 000,00 zł)
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy(-235 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-235 000,00 zł) w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszona ilość wydawania kart Mławiaka
(-25 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych ( rezygnacja ze zwiększenia nowych tras w roku 2017)
w kwocie (-200 000,00 zł ),
- zakupy inwestycyjne ( zakup tablic przystankowych MKM- rezygnacja z zadania
w związku z nowym postępowaniem i koniecznością dokonania modyfikacji lokalizacji
niektórych przystanków) w kwocie (-10 000,00 zł).
Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe (-45 000,00 zł) w tym;
Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(45 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej dla Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK 7 w Mławie.”
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+10 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą Strefy Płatnego
Parkowania.
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa (+2 500,00 zł)
Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+2 500,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ( zwiększenie funduszu
remontowego w budynkach wspólnoty mieszkaniowej gdzie gmina posiada swoje udziały).
Dział 750 – Administracja publiczna (-81 116,00 zł)
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-82 005,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława
w kwocie (-82 005,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„ Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok.25. Zadanie przenosi się do
zadań wieloletnich (WPF)
Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+889,00 zł)
Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+889,00 zł)
z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie (+3 627,25 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+33 825,25 zł) dotyczy:
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 000,00 zł)
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dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF)
oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na:
„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 000,00 zł)
dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF) oraz
dokonuje się zmiany nazwy zadania na:
„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”
3. Zmniejszenia planu wydatków Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
w kwocie (-222,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie
(+28 107,25 zł) z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia( m.in. zakup stolików
i krzesełek dla klas VII), zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników oraz zakup
materiałów dydaktycznych .
5. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 000,00 zł) z tytułu
dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.
6. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+12 940,00 zł)
z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+748,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 102,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+3 090,00 zł)
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+3 100,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu dotacji
podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
SI w Mławie.
Rozdział 80104 – Przedszkola (-42 210,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-81400,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego
„Bajkowy Dworek” w Mławie.
2. Zmniejszenia planu wydatków Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
w kwocie (-3 275,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+37 300,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka
Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
4. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+5 165,00 zł)
z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+297,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 802,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 1 066,00 zł).
Rozdział 80110 – Gimnazja ( +6 912,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+6 912,00 zł)
z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 505,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 407,00 zł),
Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+2 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie
w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
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(dodatkowe godziny dla nauczyciela wspomagającego).
Dział 852 – Pomoc społeczna (-322 144,00 zł)
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (-168 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(-168 000,00 zł) z uwagi na spadek rodzin ubiegających się o pomoc w formie zasiłków
celowych lub okresowych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-154 144,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(-154 144,00 zł) w tym z tytułu:
- zwiększonego dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników
socjalnych w kwocie (-34 144,00 zł)
- zaplanowanej odprawy emerytalno – rentowej dla pracownika który nie skorzystał
z przysługującego mu prawa oraz dla pracownika który miał powrócić do pracy po urlopie
rodzicielskim a skorzystał z urlopu wychowawczego w kwocie (-120 000,00 zł).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+20 000,00 zł)
Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(+20 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł)
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta uczniom za wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne bądź sportowe.
Dział 855 – Rodzina (-69 561,00 zł)
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (+439,00 zł)
Zwiększenia planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+439,00 zł)
z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (-70 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(-70 000,00 zł) z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w
Kowalewie.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-143 940,00 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-274 400,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-210 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci
wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”. Zadanie przenosi się do zadań
wieloletnich (WPF).
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-64 400,00 zł ) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci
wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich
(WPF).
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-45 040,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 040,00 zł )
z tytułu zakupów inwestycyjnych (wymiana pieców węglowych w ramach realizacji zadania
pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie - wymiana pieców węglowych na bardziej
ekologiczne (np. gazowe)”.
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+28 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+28 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku
i lecznicy weterynaryjnej.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+147 500,00 zł)
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1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-60 000,00 zł) w tym;
- z tytułu uzyskania niższej ceny za opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława” w kwocie (-10 000,00
zł),
- z tytułu niewykonania wydatków w kwocie (-50 000,00 zł) związanych z regulacją rowów
melioracyjnych, wykonanie dokumentacji technicznej stref ochronnych ujęć wody.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-2 000,00 zł) z planowanych kar, odszkodowań i grzywien na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-500,00 zł) z planowanych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+210 000,00 zł ) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa
budynków socjalnych w Mławie – etap I.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+40 000,00 zł)
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+40 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu
dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury na wydatki bieżące (zakup energii,
organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego wraz z szopką oraz wydanie płyty z kolędami w
wykonaniu zespołu Cantare oraz Orkiestry Miejskiej).
Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)
Rozdział 92605 – Pozostała działalność (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących
Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Fundacji „Glinka Academy”.
W załączniku nr 4 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017r nieobjęte wieloletnią
prognozą finansową” dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu do Wieloletniej
Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie” w kwocie 15 000,00 zł.
Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 listopada 2017r zostały
wprowadzone zmiany w planach zadań inwestycyjnych tj;
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-19 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania
inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na
odcinku od ul. Górnej do działki nr 2289”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+19 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania
inwestycyjnego pn:
- Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł),
- Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł).
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-6 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania
inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej
i ul. Osiedlowej w Mławie”.
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2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania
inwestycyjnego pn: „ Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej
w Mławie do granicy posesji Nr 46”.
Zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok
nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą 129 922 227,26 zł
Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą 142 071 114,21 zł
Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę (-197,83 zł) i wynosi 12 148 886,95 zł.
(na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych
środków w kwocie 12 148 886,95 zł.
Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 149 084,78 zł przeznacza się na:
- pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12 148 886,95 zł,
- rozchody z tytułu zwrotu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych dla Naczelnika
Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w kwocie 197,83 zł.
Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78 zł
Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę (+197,83 zł) po zmianie wynoszą
3 200 197,83 zł, przeznacza się na:
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł
- zwrot udziałów podatku dochodowego od osób prawnych dla Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w kwocie 197,83 zł.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie przedstawionych uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława był
omawiany na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną
opinię.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok był omawiany na
posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Poprosił o wyjaśnienie z jakiego powodu przeznaczana jest kw.40 tys.zł dla MDK na zakup
energii elektrycznej.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Poinformował, że MDK złożył wniosek ogółem na kw.40tys.zł, w tej kwocie ujęta jest
pozycja dotycząca zakupu energii i to jest kw.15tys.zł.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/430/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
następnie
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
a następnie

Rada Miasta w głosowaniu (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/431/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z autopoprawką Nr 1

Ad pkt 8.
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Stacji Naukowej im. prof. Stanisława
Herbsta w Mławie.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/327/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Stacji Naukowej, Rada Miasta Mława
likwiduje z dniem 31 grudnia 2017 r. Stację Naukową im. prof. Stanisława Herbsta w
Mławie.
Przyczyną likwidacji są problemy w zakresie statutowej działalności i rozwoju naukowego
Stacji Naukowej. Jako instytucja kultury, Stacja nie ma możliwości korzystania z krajowych
I zagranicznych programów naukowych. Taka sytuacja powoduje, że stacja może jedynie
działać w koegzystencji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie. Po
konsultacjach z inicjatorem utworzenia stacji – prof. Ryszardem Juszkiewiczem,
organizatorem – Miastem Mława oraz władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie, Dyrektor Stacji Naukowej zwrócił się o wygaszenie działalności stacji.
Mienie likwidowanej jednostki zostanie przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
B.Prusa w Mławie.
Mienie likwidowanej Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta zostanie przekazane do
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Mławie.
Podstawą przekazania mienia będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku likwidowanej
jednostki. Przekazanie mienia nastąpi z dniem 31 grudnia 2017 r. na podstawie protokołu
przekazania.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Stacji Naukowej im. prof. Stanisława
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Herbsta w Mławie, według stanu na dzień likwidacji, podlegają wpłacie na rachunek
bankowy Miasta Mława.
Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki z dniem 31 grudnia 2017 r. przejmie
Miasto Mława.
Dokumentację likwidowanej jednostki przejmie Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa
w Mławie.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Doc. dr LESZEK ZYGNER poinformował, że uczestniczył w posiedzeniach Komisji, na
których omawiany był szczegółowo projekt uchwały w sprawie likwidacji Stacji Naukowej
im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie. Wyjaśnił, że praca która została rozpoczęta w
miesiącu lutym br. teraz dobiega końca, a wynika to tylko i wyłącznie z przepisów prawa,
które mówią wyraźnie o tym, że nie ma możliwości przekształcenia jednostki kultury
prowadzonej przez samorząd w jednostkę badań naukowych. Dlatego taki los spotkał Stację
Naukową im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie. Były propozycje aby nie tylko księgozbiór
pozostał w majątku miasta, ale również i sala w której będzie przechowywany nosiła nazwę
tak jak księgozbiór Stacji im.prof. Stanisława Herbsta.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony
Przeciwpożarowej, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
MICHAŁ NOWAKOWSKI Radny Rady Miasta
Nadmienił, że Stacja Naukowa wpisała się w panoramę miasta w sferze kultury i nauki.
Z przerwami Stacja Naukowa funkcjonowała od roku 1968, miała bogatą działalność
np.seminaria doktoranckie, utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przemawia tylko fakt,
że likwidacja następuje ze względów prawnych. Cieszy natomiast fakt, że dochodziło do
wielu konsultacji, że władze miasta i kierownictwo Stacji Naukowej podejmowało
konsultacje z wieloma podmiotami i uchwała będzie podejmowana w atmosferze konsensusu
i tego co tak naprawdę musiało się stać.
HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Przeraziła radnych nazwa likwidacja, na Komisji Pan Profesor Juszkiewicz wyjaśnił
wszystko. Cieszy się, że skarby kultury pozostaną w Mławie, zakład będzie się dalej rozwijał
i powstanie seminarium doktoranckie, z którego będą mogli korzystać nasi studenci.
JACEK SYCH Radny Rady Miasta
Stacja Naukowa to mławski samorodek i szkoda, że prawo wymusza takie działanie. Z dużą
nadzieją na Komisji przyjął informację, że „zeszyty naukowe” przechodzą w dyspozycję
Muzeum Miasta Mława i ma szansę dalej ukazywać się, być kontynuowany periodyk Ziemia
Zawkrzeńska. Byłaby to taka mała pamiątka, która pozostałaby w Mławie.
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LECH PREJS Radny Rady Miasta
W uzasadnieniu zabrakło informacji co dalej z wydawnictwami popularno-naukowymi lub
popularnymi, które były w tej Stacji wydawane.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława
Wyjaśnił, że wszelkie publikacje, które były wydawane w latach poprzednich, były
finansowane z budżetu miasta. Rada Miasta na prośbę Burmistrza przeznaczała większe
środki aniżeli na początku roku. Podejście Burmistrza w najbliższym roku się nie zmieni.
Liczy na to, że prośba o zwiększenie środków jeśli będzie taka potrzeba spotka się ze
zrozumieniem i akceptacją Wysokiej Rady. Z rozmów wynika, że jest zrozumienie społeczne,
jest akceptacja Rady żeby dokonać likwidacji z oczywistych powodów.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/432/2017
w sprawie likwidacji Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie
Ad pkt 9.
MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Mławie.
Na mocy Uchwały Rady Miasta Mława Nr XXVIII/333/2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie zostało przekształcone w Szkołę
Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt
założycielski Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.
Zgodnie z art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017r. poz. 59 ) organ, zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz
nadaje pierwszy statut.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXVI/433/2017
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

Ad pkt 10.
MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dra
Józefa Ostaszewskiego w Mławie
Na mocy Uchwały Rady Miasta Mława Nr XXVIII/333/2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie zostało przekształcone w Szkołę
Podstawową Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie. Uchwała ta stanowi jednocześnie
akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.
Zgodnie z art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 59 ) organ, zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski
oraz nadaje pierwszy statut.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/434/2017
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa
Ad pkt 11.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania
drogami powiatowymi w obrębie granic miasta Mława w roku 2018.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1440 z
późn. zm.) dopuszcza możliwość przekazania zarządzania drogami publicznymi pomiędzy
zarządcami w trybie porozumienia. Miasto Mława przejmuje na okres roku 2018 zadanie
zarządzania drogami powiatowymi w obrębie granic Miasta Mława. Koszty zarządu drogami
powiatowymi pokrywane będą z przeznaczonych na ten cel, środków finansowych Powiatu
Mławskiego.
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Zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Mławskiego dotyczy przede wszystkim
bieżącego utrzymania dróg w tym: remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
tj. spękań, przełomów itp. oraz cząstkowe wymiany płytek chodnikowych i krawężników,
naprawę i konserwację znaków pionowych, malowanie znaków poziomych, oczyszczenie
urządzeń odwadniających, remontów chodników, zimowego utrzymania dróg jak również
koordynowanie robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Porozumienia w sprawie utrzymania dróg powiatowych zawierane były w latach
poprzednich. Przyjmuje się od Powiatu Mławskiego zadanie zarządzania drogami
powiatowymi w obrębie granic miasta Mława w roku 2018. 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 a Zarządem Powiatu
Mławskiego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony P.P Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/435/2017
w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania drogami powiatowymi
w obrębie granic miasta Mława w roku 2018

Ad pkt 12.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”.
Obowiązek przyjęcia Uchwały wynika z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, który
stanowi, iż Rada Miasta uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi
zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu”. Zgodnie z zapisami
art. 19 ustawy Prawo energetyczne Burmistrz opracowuje projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy, co najmniej na
okres 15 lat i aktualizuje go co najmniej raz na 3 lata.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
obszaru Miasta Mława został wyłożony do publicznego wglądu, zgodnie z art. 19 ust. 6
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ustawy prawo energetyczne. Do projektu nie wniesiono wniosków, zastrzeżeń oraz uwag.
Projekt uzyskał również pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną
państwa (pozytywna opinia znak: OTS-UO-438.10.2017.EP z dnia 25 września 2017 r.).
Na podstawie art. 46, 47, 48, 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) organ opracowujący
projekt dokumentu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o
uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny w Warszawie
stwierdzili, iż „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru Miasta Mława” nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem - zdaniem
wymienionych organów - przeprowadzenie procedury, o której mowa w dziale IV pt.
„Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest bezzasadne.
Uchwalenie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla obszaru Miasta Mława” pozwoli na realizację inwestycji energetycznych zgodnych
z aktualnymi planami rozwojowymi jednostki przez przedsiębiorstwa związane z tą branżą
oraz na modernizację istniejących zasobów oraz pozyskiwania nowych źródeł energii.
Działania te gwarantują zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb energetycznych
mieszkańców w sposób, który zapewni bezpieczeństwo, niezawodność dostaw, optymalizację
kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Pan Wojciech Pająk przedstawiciel Firmy GreenKey z Poznania przedstawił prezentację
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru
Miasta Mława. opracowanie niniejszego dokumentu ma na celu dostosowanie założeń do
zmienionych warunków funkcjonowania gospodarki energetycznej na terenie jednostki
i wiąże się także ze spełnieniem wymogów ustawowych wynikających z art. 19 ust.2 ustawy
z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. Ustawa określa kompetencje organów administracji
publicznej, obowiązki gmin związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz procedury związane
z wykonaniem tego obowiązku. Według ustawy założenia sporządza się dla obszaru gminy co
najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną
opinię.

21

JAROSŁAW ZADROŻNY Radny Rady Miasta
Poruszył temat pozyskiwania ciepła dla dużych odbiorców, wiemy że gospodarstwa domowe
rządzą się swoimi prawami. Wiemy jaki jest problem w Mławie i nie tylko w Mławie w tym
zakresie. Pan Burmistrz kreuje swoją politykę, wspiera ją i będzie promował eliminację
zadymienia.

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Ten dokument jest diagnozą stanu obecnego i taką mapą wytyczną do działań instytucji
i firm, które zajmują się gospodarką energetyczną. Największy problem jest z paliwami
używanymi w naszych domach. Temat ten jest złożony, działania zostały podjęte, należy
je kontynuować, próbować pozyskiwać środki zewnętrzne i dofinansowywać wymianę
pieców w prywatnych domach.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/436/2017
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

Ad pkt 13.
PRZEMYSŁAW
WIECKIEWICZ
i Przedsiębiorczości

Wieloosobowe

Stanowisko

ds.Rozwoju

Przedstawił projekt uchwały zmieniający Uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Podjęcie uchwały związane jest ze zmianami w funkcjonowaniu Mławskiej Komunikacji
Miejskiej. Wynikają one w szczególności z uruchomienia dodatkowych linii autobusowych
oraz z niewielkich korekt w przebiegu funkcjonujących obecnie linii.
W Uchwale Nr XXV/309/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków
i zasad korzystania z tych przystanków załącznik Nr 1 – Wykaz przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
Załącznik o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, zostanie ogłoszony w formie
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obwieszczeń przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na przystankach autobusowych
i w środkach komunikacji miejskiej.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/437/2017
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Ad pkt 14.
AGNIESZKA PUZIO-DĘBSKA Pełnomocnik Burmistrza ds.wspólpracy z
organizacjami pozarządowymi
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonuje
przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o charakterze lokalnym,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji
samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań
publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez
organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji
publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, zwana dalej ustawą.
Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu liczne obowiązki. Jednym
z podstawowych, o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek prowadzenia działalności w
sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy.
Działania Samorządu Miasta Mława oraz działania, jakie podejmują organizacje
pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie
celów nadrzędnych, jakim są rozwój społeczny mieszkańców Mławy, zaspokajanie potrzeb
społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu.
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Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu.
Dążąc do prawidłowej realizacji powyższego zadania oraz biorąc pod uwagę
konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi w Mławie, a Samorządem Miasta Mława, opracowany został Program
Współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok.
Program, podlegający konsultacjom (na mocy Uchwały Nr XLIX/504/2010 Rady
Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji) powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zarówno pracowników
Urzędu Miasta Mława, Mławskiej Rady Pożytku Publicznego, jednostek organizacyjnych, jak
również organizacji pozarządowych.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/438/2017
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Ad pkt 15.
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Klemensa
Henryka Sokalskiego.
Z wnioskiem o ustanowienie w Mławie roku 2018 Rokiem Klemensa Henryka
Sokalskiego wystąpiło Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej.
12 listopada 2018 roku minie 100 lat od tragicznej śmierci Klemensa Henryka Sokalskiego,
harcerza, który zginął za ojczyznę w pierwszym dniu jej wolności.
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Klemens Henryk Sokalski urodził się w 1901 roku w Lipowcu Kościelnym
w powiecie mławskim. Uczęszczał do mławskiego Gimnazjum Filologicznego
(obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego). W 1916 roku wstąpił do
odradzającej się drużyny harcerskiej. W tym samym czasie na terenie Mławy powstała Polska
Organizacja Wojskowa (POW), skupiająca w swych szeregach uczniów mławskich szkół i
młodzież harcerską. Wśród tych młodych ludzi znalazł się też Klemens Sokalski.
We wrześniu 1918 roku Sokalski został drużynowym
„Jedynki” przy swoim gimnazjum. W tym samym
czasie przystąpiono do mobilizacji POW. Poszczególne
placówki terenowe otrzymały zadanie rozbrajania
posterunków żandarmerii. Rozbrajanie Niemców
i przejmowanie władzy z ich rąk (11-12 listopada)
zakończyło się tragicznym epizodem - zastrzeleniem
w pobliżu granicy we wsi Mławka drużynowego
„Jedynki”.
Grób Sokalskiego znajduje się na cmentarzu
katolickim w Mławie. Zajmują się nim harcerze z
Mławy, a w ważne uroczystości pełnią przy nim
warty. Henryk Sokalski od 1983r. jest patronem
Hufca ZHP Mława.
Pamięć o drużynowym Klemensie Henryku Sokalskim
wpisuje się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy
odzyskania niepodległości. Postać K. H. Sokalskiego powinna stać się mławskim symbolem
obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości i być inspiracją dla mławskiej społeczności
do podjęcia różnorodnych inicjatyw związanych z obchodami roku.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miasta i uzyskał pozytywną opinię.
HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Radna Rady Miasta
W imieniu mieszkańców zwróciła się o poprawienie nawierzchni tej ulicy, ponieważ po
deszczu zamienia się w małe jeziorko i byłoby nietaktem żeby tak zacny patron był patronem
takiej ulicy. Ma nadzieje, że na 2018r. będą zabezpieczone środki na nawierzchnię
i odtworzenie chodników.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXVI/439/2017
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Klemensa Henryka Sokalskiego

BARBARA ZABOROWSKA Prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli
Bądarzewskiej podziękowała Panu Burmistrzowi i Radnym za podjęcie uchwały
ustanowienia roku 2018 Rokiem Klemensa Henryka Sokalskiego. Nasza inicjatywa ma na
celu przede wszystkim przywrócenie pamięci jego postawy w świadomości mieszkańców
Mławy. Chcemy przede wszystkim przedstawić to młodemu pokoleniu jako symbol godnych
postaw moralnym. Uważamy, że Klemens Henryk Sokalski będzie godnym symbolem
mławskich uroczystości związanych z obchodami 100- lecia niepodległości.
Ad pkt 16.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.
Przedmiotem uchwały są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr
nr 4378, 4379, położona w Mławie przy ul. Warszawskiej. Ich położenie zostało
przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia.
Działka nr 4379 jest niezabudowana, działka nr 4378 jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Lokale mieszkalne w budynku
mieszkalnym nie są wynajmowane.
Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu. Nadają się do samodzielnej zabudowy.
Cena wywoławcza zostanie ustalona na podstawie wartości nieruchomości, określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego, przy czym cena wywoławcza w pierwszym przetargu nie może
być niższa niż wartość nieruchomości.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Naczelnik poinformował, że nie ma decyzji o warunkach zabudowy, zatem nie są
sprzedawane te działki, ale dopuszczalne jest budownictwo jednorodzinne. Uważa, że należy
dokładnie przeanalizować jeśli ewentualnie byłaby podejmowana taka decyzja. Z uwagi na
bliskie sąsiedztwo budynków jednorodzinnych, mogą pojawić się protesty mieszkańców.
Ponieważ na chwilę obecną nie ma szczegółowego planu zagospodarowania , a wiec jest to
uwaga na przyszłość.
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MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Dla tej nieruchomości była wydana decyzja dla osoby fizycznej o warunkach zabudowy na
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, ale nie była to decyzja z Urzędu, czyli na rzecz
miasta Mława. Ponieważ właśnie taka decyzja została wydana można przypuszczać, że
przesłanki do wydania takiej decyzji w przypadku każdego innego podmiotu będą.
Ta nieruchomość składająca się z kilku działek położona jest na obszarze objętym ochroną
konserwatorską i każda wydana decyzja będzie podlegała kontroli konserwatora zabytków.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, 1 wstrzymującym) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/440/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
Ad pkt 17.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
Przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działki
nr nr 48/3, 49/3, położone w Mławie przy ul. Gdyńskiej. Ich położenie zostało przedstawione
na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, załączonym do uzasadnienia. Nabycie
nieruchomości nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława.
W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielami nieruchomości warunki ich nabycia.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/441/2017
w sprawie nabycia nieruchomości
Ad pkt 18.
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MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.
Ulica LG Electronics uzyskała nazwę na podstawie uchwały Nr X/111/2003 Rady
Miejskiej w Mławie z dnia 30 września 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Po nadaniu
nazwy ulica zmieniła swój przebieg: został z niej wyłączony odcinek położony na działce
nr 1718/2 oraz zostało wybudowane połączenie z ul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej.
Wszystkie odcinki ulicy sąsiadują z zakładem LG Electronics Mława Sp. z o.o.
Odcinki ulicy na działkach nr nr 1718/3, 1718/1 są zaliczone do dróg gminnych.
Odcinek na działce nr 1629 jest drogą wewnętrzną. Wszystkie nieruchomości, na których
znajdują się odcinki drogi, stanowią własność Miasta Mława.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał
pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁA Nr XXXVI/442/2017
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
Ad pkt 19.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił trzy projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic.
Pierwszy projekty uchwały.
Ulica Ciepła jest położona na północ od ul. Powstańców Styczniowych w bezpośrednim
sąsiedztwie siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mławie, która złożyła
wniosek z propozycją nazwy ulicy. Kopia wniosku stanowi załącznik do niniejszego
uzasadnienia.
Ulica Komunalna jest położona na zachód od ul. Płockiej w sąsiedztwie realizowanego
obecnie przez Miasto Mława osiedla budownictwa socjalnego oraz w sąsiedztwie miejskiej
oczyszczalni ścieków.
Ul. Św. Anny jest położona między ul. Mariacką i ul. Ordona na terenie osiedla budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego – Osiedla Książąt Mazowieckich.
Położenie ulic zostało przedstawione na wyrysach z mapy w skali 1:1000, stanowiących
załączniki Nr Nr 1, 2, 3 do uchwały.
Wszystkie ulice są drogami wewnętrznymi. Nieruchomości, na których znajdują się drogi,
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stanowią własność Miasta Mława.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał
pozytywną opinię.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁA Nr XXXVI/443/2017
w sprawie nadania nazwy ulic
Drugi projekt uchwały
Wiadukt Mazurski jest wiaduktem drogowym nad linią kolejową, położonym w ciągu
drogiul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej na działkach stanowiących własność Skarbu
Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Polskich Kolei Państwowych SA oraz PKP
Polskie Linie Kolejowe SA. Użytkownicy wieczyści wyrazili zgodę na nadanie nazwy ulicy.
Ulica Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej została zaliczona do kategorii dróg gminnych na
podstawie uchwały Nr XXVII/326/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017r.
Wiadukt Szreński jest wiaduktem drogowym nad linią kolejową, położonym w ciągu drogi
między ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Podmiejską na działkach stanowiących własność
Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Polskich Kolei Państwowych SA oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Użytkownicy wieczyści wyrazili zgodę na nadanie nazwy
ulicy.
Wniosek w sprawie nadania nazwy Wiaduktu Mazurskiego złożył Radny Rady Miasta Mława
Lech Prejs.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał
pozytywną opinię.

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Zgłosił wniosek formalny o nadanie nazwy dla tego wiaduktu „Wiadukt Warmińsko
Mazurski”.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za -0 głosów, przeciw-17 , 4 wstrzymujących)
odrzuciła wniosek zgłoszony przez Radnego Kacprzaka.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁA Nr XXXVI/444/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy
Trzeci projekt uchwały
Ulice Granatowa i Modra są położone na nowym osiedlu budownictwa
mieszkaniowego na północny zachód od ul. Studzieniec i ul. Błękitnej. Nazwy ulic
nawiązują do nazw ulic na tym osiedlu. Położenie ulic zostało przedstawione na wyrysach
z mapy w skali 1:2000, stanowiących załączniki Nr Nr 1, 2 do uchwały.
Ulica Saksofonowa jest położona na nowym osiedlu budownictwa mieszkaniowego na
południe od ul. Ligi Obrony Kraju. Ulica Klawesynowa jest położona na nowym osiedlu
budownictwa mieszkaniowego na wschód od ul. Tekli Bądarzewskiej. Nazwy ulic
nawiązują do nazw ulic w rejonie ul. Tekli Bądarzewskiej i ul. Ligi Obrony Kraju.
Położenie ulic zostało przedstawione na wyrysach z mapy w skali 1:2000, stanowiących
załączniki Nr Nr 3, 4 do uchwały.
Ulice Granatowa, Modra, Saksofonowa są drogami wewnętrznymi. Nieruchomości, na
których się znajdują, stanowią własność osób fizycznych. 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 właściciele nieruchomości złożyli oświadczenia, w których
wyrażają zgody na nadanie nazw drogom wewnętrznym.
Ulica Klawesynowa jest drogą wewnętrzną. Nieruchomość, na której się znajduje, stanowi
własność Miasta Mława.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał
pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁA Nr XXXVI/445/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy
Ad pkt 20.
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LESZEK PREJS Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miasta Mława
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu RMM po zorganizowaniu dwóch spotkań
z wnioskodawcami przychyliła się do ich prośby, informując jednocześnie mieszkańców tej
ulicy, że koszty związane ze zmianą nazwy w tym przypadku poniosą wnioskodawcy.
W dniu 21 listopada na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu mieszkańcy
ulicy Danuty Siedzikówny „Inki” wyrazili zgodę i Komisja przyjęła wniosek o wystąpienie
do Rady Miasta Mława z projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Danuty
Siedzikówny „Inki” na zaproponowaną przez mieszkańców nazwę Abp. Ignacego
Krasickiego.
Jednocześnie Komisja stwierdziła, że aktualna patronka zasługuje na nadanie nazwy
jednej z ulic w Mławie jej imieniem. W najbliższym czasie zostanie zaproponowana jedna z
ulic w mieście.
Niniejszy projekt uchwały został opracowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miasta Mława.
Arcybiskup Ignacy Krasicki (1735-1801) był poetą, prozaikiem i publicystą, wybitnym
reprezentantem polskiego oświecenia, autorem m.in. Bajek i przypowieści, poematów
Monachomachia, Myszeida, Wojna chocimska, powieści Mikołaja Doświadczyńskiego
przypadki, encyklopedii Zbiór potrzebniejszych wiadomości. Od 1767r. był biskupem
warmińskim, a od 1795r. arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski i Litwy.
Projekt uchwały omawiany był również na Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta
Zwrócił uwagę, że po kilku tygodniach nadania nazwy, na dzisiejszej sesji jest kolejna
zmiana. Czy mieszkańcy osiedla przed podjęciem uchwały zgłaszali sygnały, żeby nie
nadawać takiej nazwy. Oczywiście głos mieszkańców jest najważniejszy, ale uważa ze
zabrakło komunikacji w mieszkańcami. Wnioskuje zatem żeby nazwa ulicy, która jest
zmieniana została na następnej sesji nadana innej ulicy.

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Uważa, że nie została przeprowadzona prawidłowo komunikacja z mieszkańcami, trzeba
uszanować ich wolę, a na najbliższej sesji wybrać ulice i nadać nazwę.

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że sytuacja jaka
zaistniała zaskoczyła nas wszystkich. Po wejściu w życie uchwały pojawiły się sygnały od
mieszkańców. Odbyło się wcześniej ogólne zebranie mieszkańców, frekwencja była mała,
z tej ulicy nie było nikogo z mieszkańców na zebraniu. Informacja o zebraniu była
rozplakatowana prawidłowo. Patronka jest godna upamiętnienia i należy jak najszybciej
nadać nazwę jednej z ulic w Mławie.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Uważa, że należy uszanować zaangażowanie i wolę mieszkańców. Wyraził zadowolenie, że
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował do porządku sesji projekt uchwały, należy go
przyjąć, a na następnej sesji znaleźć ulicę i nadać nazwę.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosów za, 3 wstrzymujących) podjęła
UCHWAŁA Nr XXXVI/446/2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy

Ad pkt 21.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 19 października 2017r,
zwrócił się do Rady Miasta o dokonanie uzupełnienia listy ławników i dodatkowy wybór 2
osób do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku.
W związku z powyższym Rada Miasta zobligowana jest do podjęcia uchwały w sprawie
powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu będzie
dokonanie oceny zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym, a następnie przedstawienie
opinii na sesji Rady.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta zaproponował powołanie zespołu
w składzie 5 osobowym.
Rada Miasta ( 20-głosów za , jednogłośnie) przegłosowała wniosek o powołanie
zespołu w 5 osobowym składzie.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatów.
- radny Janusz Wiśniewski zgłosił radnego Lecha Prejs
- radny Jacek Sych zgłosił radnego Michała Pola
- radny Marian Wilamowski zgłosił radną Elżbietę Rzodkiewicz
- radny Waldemar Łaszczych zgłosił radnego Arkadiusza Dłubisza
- radny Waldemar Borowski zgłosił radnego Waldemara Łaszczycha

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) przegłosowała
wniosek o zamkniecie listy kandydatów wchodzących w skład Zespołu.
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Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Zespole ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosów za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁA Nr XXXVI/447/2017
w sprawie powołania Zespole ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
do sądów powszechnych
Ad pkt 22.
MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa
Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Mława w roku
szkolnym 2016/2017, z której wynika, że zadania wynikające z przepisów prawa zostały
w pełni wykonane i szkoły mogą funkcjonować bez zastrzeżeń i osiągać wyniki zgodnie
z oczekiwaniami.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że informacja była omawiana na
posiedzeniach wszystkich Komisji i została przyjęta bez uwag.

HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Oświaty
Poinformowała, że Komisja przyjęła informację bez uwag, nadmieniła, że z radością można
stwierdzić, że reforma oświaty przebiegła łagodnie w naszym mieście, przybyło etatów
przeliczeniowych w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. Słowa Pani Minister
sprawdziły się i mamy więcej etatów.

JOANNA TAŃSKA Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Rodziny
Komisja zapoznała się z informacją, uwag nie było. Zaproponowała o zamieszczenie
w kolejnej informacji dodatkowych informacji dotyczącyych liczby nauczycieli na
poszczególnych stanowiskach ponieważ wpływa to na stan naszego budżetu. W części
opisowej zabrakło informacji dotyczącej osób niepełnosprawnych i stanu realizacji orzeczeń
o kształceniu specjalnym i indywidualnym oraz bazy dydaktycznej. Mamy się czym
pochwalić ponieważ nie wszystkie szkoły w innych miastach są tak wyposażone jak w
Mławie.
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MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa
Wyjaśniła, że Pani Radna Pszczólkowska odniosła się do ilości etatów, które zawarte były
w informacji omawianej na Komisji zgodnie z planem pracy Komisji za rok szkolny
2017/2018, a nie w informacji oświatowej dotyczącej roku szkolnego 2016/2017. Jeśli chodzi
o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte, zostaną ujęte w kolejnej informacji.

JANUSZ WOJNAROWSKI Radna Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Budżetu
Tematem posiedzenia Komisji była informacja oświatowa, członkowie Komisji byli
zachwyceni i uważa, że powinna być rozpropagowana wśród mieszkańców i dyrektorów
placówek oświatowych.
JACEK SYCH Radny Rady Miasta
Uważa, że to będzie dobry materiał do analizy i porównania z informacją za kolejny rok
szkolny.
RYSZARD PRUSINOWSKI Radny Rady Miasta
Prosi o zdementowanie tego, co powiedziała radna Pszczółkowska, przecież etatów nie
przybyło.
MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa
Poinformowała, że etatów po reformie oświaty przybyło, jest to 25 etatów / są to umowy na
czas określony, nieokreślony i niepełne etaty /. Po raz pierwszy ze względu na reformę
oświaty pojawiły się etaty uzupełniające w innych szkołach / to jest 17 osób / i te osoby nie
mogą mieć godzin ponadwymiarowych.
MICHAŁ POL Radny Rady Miasta
Podziękował za dobrze przygotowana informację. Nie rozumie celu wypowiedzi Radnego
Prusinowskiego. Zaznaczył, że obawy jakie były w związku z reformą oświaty nie
potwierdziły się. Tak jak powiedziała Pani Minister jest to dobra zmiana dla polskiej szkoły.
HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Podziękował radzie i Burmistrzowi za sprawne przeprowadzenie reformy, a jak pamiętamy
obawy były ogromne, ale nas to nie dotyczy.
ARKADIUSZ DŁUBISZ Radny Rady Miasta
Podkreślił, że nie jest tak dobrze i kolorowo. Duża liczba nauczycieli w Mławie ma połączone
etaty w dwóch szkołach, ale w gminach są nauczyciele którzy pracują w kilku szkołach. Nie
jest to komfortowa sytuacja, należy tylko mieć nadzieję, że za kilka lat się unormuje.
Na oświatę z budżetu miasta przeznaczona została dodatkowo kwota 2mln.zł, żeby to nieźle
funkcjonowało, ale nie jest to idealnie. Kiedy Burmistrz Miasta na spotkaniach
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z mieszkańcami przekazuje takie informacje, niestety ludzie tego nie rozumieją. Oczekują
budowy ulic, chodników i innych inwestycji.
Ad pkt 23.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji w dniu 23 października
2017 r. Rada podjęła 10 uchwał , z których 6 zostało wykonanych , 4 w trakcie realizacji.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad pkt 24.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. Poinformował,
że w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 17 zarządzeń, które są publikowane
na stronie internetowej BIP.
Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach inwestycyjnych
realizowanych przez Wydział Inwestycji
Ogłoszone postępowania o zamówienia publiczne:
1. W dniu 13.11.2017r. ogłoszono III postępowanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
”Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017r.
2. W dniu 24.11.2017r. ogłoszono postępowanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
”Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 04.12.2017r.
Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych:
1. W dniu 24.10.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T.”, na
kwotę 5 965,50 zł brutto. Umowę podpisano z firmą PLAYTIME Sp. z o.o. z siedzibą
w Babicach Starych, przy ul. Pocztowej 1 lok. 7. Termin wykonania projektu ustalony
został na dzień 20.12.2017r.
2. W dniu 24.10.2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T.”, na
kwotę 5 965,50 zł brutto. Umowę podpisano z firmą PLAYTIME Sp. z o.o. z siedzibą
w Babicach Starych, przy ul. Pocztowej 1 lok. 7. Termin wykonania projektu ustalony
został na dzień 20.12.2017r.
3. Budowa punktów świetlnych:
a) W dniu 3.11.2017r. podpisano umowę na budowę punktów świetlnych w podziale na
części:
I część – Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie na kwotę 61 749,31zł,
II część – Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie na kwotę 38 315,46zł,
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III część – Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie na kwotę 41 351,46 zł,
IV część – Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie
na kwotę 41 595,71 zł. Podane kwoty są kwotami brutto.
Umowę podpisano z firmą „BAXTOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, przy ul.
Browarnej. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 20.12.2017 r.
b) W dniu 3.11.2017r.zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją następujących zadań:
Zadanie 1 – Budowa punktów świetlnych ul. Dworcowej w Mławie na kwotę 750,00 zł,
Zadanie 2 – Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie na kwotę 550,00 zł,
Zadanie 3 – Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie na kwotę 550,00 zł,
Zadanie 4 – Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie
na kwotę 550,00 zł. Wykonawcą usługi jest pan Mariusz Nawrocki, zam. przy
ul. K. Baczyńskiego w Mławie.
c) W dniu 3.11.2017r. zawarto umowę na pełnienie stałego nadzoru archeologicznego
nad budową punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie. Umowę podpisano z p.
Jakubem Affelskim zamieszkałym Grabówiec 93b, 06-100 Pułtusk na kwotę 2 447,70
zł brutto, z terminem świadczenia usługi do dnia 20.12.2017r.
3. W dniu 08.11.2017 r. podpisano umowę na budowę przykanalika kanalizacji sanitarnej
w ul. Granicznej 46 na kwotę 18 450,00 zł brutto. Wykonawca to firma MARBUD
Marek Jaworski, ul. Warszawska 46/2, 06-500 Mława. Termin realizacji zadania
określono do dnia 15.12.2017r.
4. W dniu 20.11.2017r podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa
armatury systemu oddymiania klatek schodowych w MPS Nr 4 w Mławie (etap II) na
kwotę 9 544,80 zł brutto. Wykonawcą jest firma „KOW-KOT” s.c. W. Kowalski, T.
Kotkowski z siedzibą w Mławie, przy ul. Napoleońskiej 74. Termin realizacji
zamówienia ustalono do dnia 15.12.2017r.
Dokonane odbiory dokumentacji i odbiory końcowe zadań inwestycyjnych:
1. W dniu 30.10.2017r dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego” w Mławie. Koszt robót
budowlanych wyniósł 282 900,00zł brutto.
2. W dniu 02.11.2017r dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „ Budowa
nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie”. Całkowity koszt zadania
wyniósł 39 868,00 zł brutto.
3. W dniu 08.11.2017r dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „ Przebudowa
nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki
nr 2289”. Całkowity koszt zadania wyniósł 170 000,00 zł brutto.
4. W dniu 20.11.2017r. odebrano opracowaną dokumentację techniczną dla zadania
pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Koszt
opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 5 600,00 zł brutto.
5. W dniu 24.11.2017r dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej”. Całkowity koszt wykonania
zadnia wyniósł 217 716,00 zł brutto.
6. W dniu 24.11.2017r dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie”. Całkowity koszt
wykonania zadnia wyniósł 93 799,50 zł brutto.
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7. W dniu 24.11.2017r dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie”. Całkowity koszt wykonania zadnia
wyniósł 18 423,50 zł brutto.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Opis czynności

Liczba

Decyzje o warunkach zabudowy

Wydano 13 decyzji

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

wydano 4 decyzje

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

wydano 38 zaświadczeń

Dzierżawa nieruchomości

podpisano 5 umów

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

przeprowadzono 1 przetarg

Sprzedaż nieruchomości

podpisano 1 akt notarialny

Decyzje o waloryzacji odszkodowania za
nieruchomości nabyte na podstawie dec. Starosty
Mławskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

wydano 5 decyzji

Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi

wypłacono 5 odszkodowań

Negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości

przeprowadzono 4 spotkania
1. mpzp „Dworzec Zintegrowany”

Projekty miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (mpzp)

2. mpzp „PCK”
- wyłożone do publicznego wglądu,
przeprowadzono dyskusje publiczne
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wydano: - 8 postanowień
- 5 decyzji

Podziały nieruchomości
Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw
ulic

wysłano 19 zawiadomień

Zaświadczenia o numerze porządkowym budynku

wydano 2 zaświadczenia

Projekty uchwał Rady Miasta

przygotowano 6 projektów uchwał

Istotne informacje o zadaniach prowadzonych przez Wieloosobowe stanowisko ds.
rozwoju i przedsiębiorczości
1. Złożono wniosek o dofinansowanie funkcjonowania żłobka w ramach programu
„Maluch”.
2. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚ na realizację zadania pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej
ekologiczne (np. gazowe) – etap I”.
Wartość zadania – 34 824,00 zł.
Wysokość dofinansowania – 26 118,00 zł.
3. Podpisano umowę o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla czterech
mławskich szkół podstawowych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.
Wysokość dofinansowania – 56 000,00 zł (po 14 000,00 zł na każdą ze szkół).
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzono:
akty małżeństwa
16 szt.

W tym :
ślub cywilny - 9
ślub konkordatowy - 6
umiejscowione -1
67 szt.
57 szt.
11 szt.

akty urodzenia
akty zgonu
oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Przyjęto:
zapewnienia do ślubu cywilnego
oświadczenie o powrocie do nazwiska
małżonka rozwiedzionego

10 szt.
1 szt.
Wydano:

zaświadczenia do ślubu konkordatowego
decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk
zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia związku małżeńskiego za granicą
odpisy aktów stanu cywilnego

0 szt.
3 szt.
0 szt.
552 szt.
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Wydział Spraw Obywatelskich
Przyjęto:
wnioski o wydanie dowodu osobistego
zgłoszenia o utracie dowodu osobistego
Wydano:
dowody osobiste
decyzje i postanowienia w sprawach o
wymeldowanie

486 szt.
34 szt.
508 szt.
3 szt.

21 mieszkańców
29 mieszkańców
36 mieszkańców
8 mieszkańców innych miejscowości
11 osoby

wymeldowania z pobytu stałego
zameldowania na pobyt stały
przemeldowania w obrębie miasta
zameldowania na pobyt czasowy
zameldowanie cudzoziemców
udostępnione informacja adresowoosobowe
zweryfikowane wnioski o wydanie Karty
Mławiaka

80 szt.
88 szt.

Liczba stałych mieszkańców na dzień 20.10.2017 r. - 29 840
Jednostka Realizująca Projekt
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
1. Zakończono
roboty
budowlane
na
obszarze
A8.
Wykonano ok. 5 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Górnej, Wetmańskiego,
Ciechanowskiej, Kryszkiewicza, Cmentarnej, 20 DP WP, Podgórnej, Pużaka.
JRP jest na etapie uzyskiwania z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakończono prace na obszarze A3. Wykonano 1 km sieci w ulicach: Poziomkowa,
Malinowa, Wiśniowa i Piaskowa. JRP jest na etapie uzyskiwania z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Pozwolenia na użytkowanie.
3. Zakończono prace na obszarze A7. Wykonano 1 km sieci w ulicach Nowa i Jasna.
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie
4. Na obszarze A5 prowadzony jest odbiór częściowy wybudowanej kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Cicha, Roweckiego oraz Pogorzelskiego..
5. Trwają prace na obszarze A1. Roboty prowadzone są na ulicy Olesin.
6. Prowadzone są działania promocyjne projektu.
7. W 2017 roku w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Mława” wybudowano już ok 10 km sieci.
RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE
1. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności wyjaśniające w 187
zgłoszeniach, przyjętych od mieszkańców Mławy.
2. Strażnicy działający w terenie, podczas rutynowych patroli:
 poddali legitymowaniu 242 osoby,
 pod nieobecność sprawców popełnionych wykroczeń, wystawili 60 wezwań
do stawienia się w Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień,
 zabezpieczyli 5 zdarzeń losowych,
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 przeprowadzili 46 czynności kontrolne,
 powiadomili o 39 przypadkach uszkodzenia mienia.
Łącznie podjęli interwencje w 392 sprawach.
3. Z Centrum Monitoringu Miejskiego:
 przekazano do Policji i Straży Miejskiej w celu rozpatrzenia, 22 powiadomienia
o popełnionych wykroczeniach,
 na wniosek Policji, do 10 prowadzonych spraw zgrano i przekazano zapis obrazu
z monitoringu miejskiego,
 4 razy do ujawnionych wykroczeń wysyłano patrol działający w terenie.
4. W okresie rozliczeniowym przeprowadzono 7 wspólnych służb z Policją.
5. 2 razy samodzielnie oraz 6 razy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przeprowadzano czynności wobec osób bezdomnych. Ponadto kontrolowano
pustostany, pod kątem przebywania tam osób bezdomnych.
6. 4 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników
urzędu miasta, jednocześnie przeprowadzono 14 wspólnych kontroli dotyczących
dotowanych źródeł grzewczych (pieców).
7. 33 razy konwojowano wartości pieniężne
8. Zabezpieczano 2 miejskie uroczystości i imprezy publiczne.
9. 17 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych.
10. 29 razy interweniowano w sprawach bezpańskich zwierząt. Interwencje dotyczyły
18 bezpańskich psów, 2 ślepych miotów oraz 17 kotów. Zwierzęta te zostały przekazane
do lecznicy dla zwierząt.
11. Przeprowadzono 19 kontroli porządkowych posesji.
12. W okresie sprawozdawczym rozliczono 194 wykroczenia.
Ad pkt 25.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w dniu 8 listopada
br. wpłynęło pismo do Rady Miasta mieszkańców ul. Danuty Siedzikówny „Inki”. Jest to
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jest szczegółowe uzasadnienie, podjęta została na
dzisiejszej sesji uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy, zgodnie z wolą mieszkańców.
Odczytał opinię prawną dotyczącą wezwanie do usunięcia naruszenia prawa , która mówi, że
po nowelizacji przepisów organ nie jest już zobowiązany do ustosunkowania się do
niniejszego wezwania / opinia stanowi załącznik do protokołu /.
Zgodnie z przedstawioną opinią prawną Rada Miasta nie będzie podejmowała żadnych
działań.
DARIUSZ DUŻMAŃSKI Radny Rady Miasta
Zapytał jakie są plany Burmistrza jeśli chodzi o remont sali kina, często mieszkańcy o to
pytają.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Wyjaśnił, że remont, rozbudowa, czy nadbudowa sali kina to skromna kw.12mln.zł. W planie
na rok 2018 wydatki inwestycyjne stanowią kw. ok.32mln.zł. Czynione są starania
w kierunku uzyskania dofinansowania, tak jak w przypadku kanalizacji czyli w wysokości
50%, a pozostałe środki trzeba przeznaczyć z budżetu miasta. Takie plany cały czas mam,
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kiedy to nastąpi nie potrafię odpowiedzieć. Jest aktualna dokumentacja techniczna,
pozwolenie na budowę i świadomość, że jest taka potrzeba.
HALINA PSZCZÓLKOWSKA Radna Rady Miasta
Nadmieniła, że wójt Wiśniewa zatroszczył się o mieszkańców i ustawił znak zakaz dla
pojazdów do 16 ton. W imieniu mieszkańców ul. Dworcowej, Batorego, Batalionów
Chłopskich zwróciła się z prośbą o usytuowanie takiego znaku w Mławie na Wólce, ponieważ
dwa bloki są usytuowane bardzo blisko ulicy i jest to bardzo uciążliwe. Tiry skracają drogę
i nie kierują się na Aleję Marszałkowską, żeby dojechać do drogi Nr 7 tylko jeżdżą tymi
ulicami.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Uważa, że prośba skierowana przez Panią Radną trochę dziwnie wybrzmiała, wójt się
zatroszczył, burmistrze nie, ale wójt nie zafundował mieszkańcom komunikacji miejskiej.
Sytuacja o której Pani mówi czyli ciąg komunikacyjny został ustanowiony od kilkunastu lat.
Są to drogi powiatowe i ustalaniem i zatwierdzaniem zajmuje się w imieniu Starosty
Mławskiego specjalna Komisja której Przewodniczy Radny Waldemar Borowski.
Każdy z mieszkańców może pisać pisma o zmianę organizacji ruchu, ale zostanie to
przekazane do Starosty. Mława stanowi centrum gospodarcze naszego powiatu, jeśli
wyprowadzimy zakłady produkcyjne, czy usługowe i jakikolwiek ruch to miasto umrze.
Dlatego przez ostatnich kilkanaście lat budowaliśmy i wciąż budujemy główne ciągi
komunikacyjne żeby poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom Mławy. Na moja
prośbę zostały w Alei Marszałkowskiej ustawione drogowskazy, jadąc od Działdowa można
wjechać na Wiadukt Mazurski, ale jest to wybór kierowców i na to nie mamy wpływu. Jeśli
Starosta zdecyduje, żeby takie znaki ustawić, to będą ustawione. Poprosił żeby Pani radna
zmieniła swoje nastawienie. Podkreślił, że jest oddany swojej pracy tak jak i moi
współpracownicy i każdy problem nawet jeśli nie jest w kompetencji Burmistrza przyjmuje
i robi wszystko dla dobra mieszkańców, żeby żyło się w Mławie lepiej.
HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Radna Rady Miasta
Znak w miejscowości Wiśniewko pojawił się kilka miesięcy temu i dlatego skierowałam
prośbę do Pana Burmistrza, że może Komisja Bezpieczeństwa wystąpi z pismem do Starosty
i uda się wyprowadzić ciężkie samochody, a byłaby to duża ulga dla mieszkańców.
MARIAN WILAMOWSKI Radny Rady Miasta
Poprosił o informację, czy nie jest zagrożona realizacja budżetu obywatelskiego na
ul. Dworcowej. Termin zakończenia tej inwestycji jest chyba do końca listopada, a brakuje
urządzeń do ćwiczeń siłowych
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Wyjaśnił, że termin zakończenia tej inwestycji jest do końca listopada. Z naszej strony jest
ogromna determinacja żeby zostało to zakończone. Firma na pewien poślizg, takie obawy
występują, ale należy poczekać cierpliwie. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z firmą, ale
ryzyko występuje. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie pewnych prac,
41

w budżecie są zabezpieczone środki, dajmy szansę firmie która to wykonuje i poczekajmy na
realizacje tego zadania .
MICHAŁ POL Radny Rady Miasta
Zwrócił się w mieniu mieszkańców Mławy do Pana Burmistrza o podjęcie niezwłocznie
działań w ul. Dalekiej. Droga wygląda fatalnie, była uzdatniana po interwencji Naczelnika
Piotra Tomaszewskiego, ale działania takie przyniosły krótkotrwały skutek. Droga jest
powybijana, wąska i niebezpieczna.
Druga sprawa dotyczy Zatorza i przejścia nad, czy pod trasą kolejową. Prosi o aktualne
Informacje w tej sprawie.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że na remonty mamy takie, a nie inne środki w budżecie. Pan Naczelnik podjął
działania i wyrównał drogę, na tyle nas stać w tej chwili. Są to na pewno działania doraźne.
Dróg gruntowych jest wiele w naszym mieście i jaki jest ich stan techniczny wszyscy wiemy,
ale najlepiej wiedzą mieszkańcy. Dopóki nie będzie wybudowanych nawierzchni taki stan
będzie. Najważniejszym dzisiaj zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w mieście. Mława liczy prawie 35m2 powierzchni i 95% musi być odprowadzanych ścieków
do oczyszczalni ścieków. W związku z tym angażowanych jest wiele środków na ten cel.
Oczywiście przyjąłem to co powiedział Pan Radny Pol i na miarę naszych możliwości
będziemy starali się to realizować.
Jeśli chodzi o Zatorze osobiście też się spotyka z mieszkańcami. Zapytał, czy w budżecie
mamy tytuł inwestycyjny pn. budowa tunelu podziemnego pod przejazdem kolejowym
w ul. Kościuszki. Podkreślił, że to kolej świadomie zdecydowała, że będą wiadukty, a nie
będzie tuneli podziemnych. Za kilka lat będzie problem z utrzymaniem wiaduktu i to kolej
zafundowała ten problem samorządom. Z jednej strony bezpiecznie, nie ma barier, jest ruch
kołowy, ale należy liczyć się z kosztami. Jeśli byłby tunel podziemny, to taki obiekt byłby
własnością Skarbu Państwa i Spółka PKP musiałaby tym zarządzać i dlatego kolej min.nie
wybudowała tego tunelu. Zwrócił się o rozsądek, każda inwestycja generuje koszty. Na dzień
dzisiejszy nie zaproponuje Radzie wprowadzenie do budżetu miasta inwestycji nie znając
jakie będzie dofinansowanie. Po odbyciu kilku spotkań w Ministerstwie Infrastruktury i PKP
nie usłyszał deklaracji, że na wybudowanie tunelu pod torami w ciągu ul. Kościuszki będzie
jakiekolwiek dofinansowanie. Mamy stanowisko Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
który jednoznacznie mieszkańcom zakomunikował, że na wybudowanie kładki może wyłoży
środki, a tunel miasto Mława może wybudować z własnych środków.
Poprosił Naczelnika Piotra Tomaszewskiego o interwencję i naprawienie doraźne
nawierzchni ul. Daleka. Jest to tylko krótkotrwałe, doraźne działanie i jeśli nie zrealizujemy
tej inwestycji taka sytuacja będzie.
JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Poruszył sprawę ul. Płockiej, ładny chodnik, więcej miejsca do parkowania. Ponoć ta
inwestycja została już zakończona, a jest potrzeba żeby dokonać wzmocnienia skarp. Jest to
długi ok.200m odcinek i należy zastanowić się w których miejscach żeby z czasem się nie
obsuwały. Jest to bardzo fajna inwestycja i i po dokonaniu wzmocnień byłaby kompleksowo
wykonane.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Pomysł przesunięcia chodnika, pogłębienia parkingu po wspólnej dyskusji z mieszkańcami
został oceniony przez inżynierów pozytywne i zostało to zrealizowane. Stwierdzili oni
również, że nie ma potrzeby robić wzmocnień. Nie są to wysokie skarpy, uważa że należy
obserwować co się będzie działo i zobaczymy, czy będzie konieczność wykonania tego typu
prac.
URSZULA SASIAK Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 9
Nadmieniła o niebezpiecznym przejściu dla pieszych na którym zginęło dwoje dzieci.
Wszyscy uprzedzali, nikt nic nie zrobił. Taka sama sytuacja jest na Wólce, ludzie przechodzą
przez tory.
Odnośnie sortowni węgla , mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce , a więc ta sprawą też się
zajmą i zrobią wszystko żeby był pozytywny efekt.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Zapytał czym Pani Przewodnicząca usprawiedliwia podawanie przykładów nagannej
praktyki. Próbuje Pani zrzucić winę na Burmistrza, który nie podjął decyzji w sprawie
inwestycji jaka została zrealizowana. Jeszcze raz zapytał dlaczego Pani tak postępuje. Jako
Burmistrz zrobiłem wszystko żeby uzyskać dobrą decyzję dla mieszkańców, a sukces
pozbycia się działalności sortowni przywłaszczyła sobie Pani. Jest to bardzo nieeleganckie,
jestem w posiadaniu pisma Dyrektorów, którzy cieszą się, że działalność sortowni została
zlikwidowana. Te osoby pogratulowały mi, że dzięki mojemu zaangażowaniu sprawa
zakończyła się sukcesem. Jestem w posiadaniu dokumentów, ale niech to będzie wspólny
Pani sukces i mieszkańców.
Jeśli chodzi o wiadukty to mój poprzednik w październiku 2015r . zdecydował , że będą
właśnie w tych miejscach, były również opinie fachowców i oczywiście była to dobra
decyzja dla miasta.
Zwrócił się z prośbą o nieobciążanie Burmistrza za coś złego, co może wydążyć się podczas
nielegalnego przechodzenia przez tory. Osoby korzystające z nielegalnego przejścia biorą
odpowiedzialność za swoje zachowanie.
JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Wyjaśnił, że Burmistrz Miasta wie bardzo dobrze, że decyzji w sprawie wiaduktów nie
podejmował Rakowski. Z dokumentów też wynika, że właśnie w tym miejscu wiadukt nie
mógł powstać, dokumenty są w Pana posiadaniu. Kolej finansowała tylko tyle przejazdów
kolejowych ile jest w mieście. To właśnie dzięki Rakowskiemu udało się w mieście zbudować
trzy wiadukty. Wyraziłem kiedyś swoje zdanie, że nawet kosztem miasta powinna w tym
miejscu powstać kładka, ponieważ miasto na tym nie straciło, chodzi tylko o mieszkańców.
Podkreślił, że w tej sprawie winnych nie ma, zostało wybrane dobre rozwiązanie i tylko
mądrością Rady przy pełnej zgodzie jest czynić starania i zrobić wszystko, żeby taki obiekt
inżynieryjny tam powstał.
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Wyraził zadowolenie, że Pan Radny Rakowski zabrał głos w tej sprawie podczas sesji Rady
Miasta. Nie uczestniczył Pan w spotkaniach osiedlowych, na których poruszany był ten
problem. Na jednym z takich spotkań przedstawiciel kolei potwierdził, że zostały przez Pana
Rakowskiego wskazane inne lokalizacje w konsekwencji został wybudowany wiadukt, który
jest w tej chwili bardzo problematyczny. Uważam, że podjęta taka prorozwojowa decyzja była
słuszną decyzją i stać mnie na to żeby to wielokrotnie podkreślać. Fachowcy zaproponowali
wybudowanie wiaduktów właśnie w tych miejscach i tak się stało. Są na to dokumenty, nic nie
uległo zmianie i jako Burmistrz nic już nie mogłem zmienić. Zaznaczył , że jest to dobre
rozwiązanie dla miasta. Dzisiaj należy zastanowić się co dalej. Ale nie mogę przyznawać się
do czegoś czego nie zrobiłem, na tak zaawansowanym etapie w tamtym czasie podkreślił
wyraźnie nie można było już nic zmienić.
HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Radna Rady Miasta
Podziękowała Panu Burmistrzowi za to, że w końcu powiedział kto napisał wniosek dotyczący
wiaduktów, że Pan Burmistrz wspólnie z Panem Rakowskim ponoszą odpowiedzialność bo do
tej pory była winna tylko jedna osoba Pani Pszczółkowska. Mieszkańcy nigdy nie powiedzą,
że jest dobrze, to że ja wiedziałam to nie znaczy, że to rozwiązanie okazało się dobre.
Mieszkańcy do najbliższego sklepu mają odcinek 5 km i automatycznie przechodzą
i będą przechodzili przez tory. Jest to ogromny problem. Jeśli chodzi o pismo jakie zostało
skierowane do Wojewody, jako Radna reprezentuję mieszkańców i podałam swoje nazwisko,
ale tych osób i podpisów było dużo więcej.

Ad pkt 26.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta
LESZEK OŚLIŹLOK zakończył obrady XXXVI sesji o godz. 19:40 słowami:
„ZAMYKAM OBRADY XXXVI SESJI RADY MIASTA”

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Leszek Ośliźlok
P r o t o k o l a n t:
Katarzyna Kulesza
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