
         
        Mława, dnia 22 września 2014r. 

 

   

   Pan / i 

     .......................................................                   

   

....................................................... 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

/ Dz. U. z 2013r. poz.594/ 

 
z w o ł u j ę 

 

XLIII  SESJĘ  RADY  MIASTA MŁAWA 

która odbędzie się w dniu 29 września  2014r.  / poniedziałek / o godz. 9.00 
w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Mławie 

przy ul. Reymonta 6 

 

z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 sierpnia 2014r. 
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mława za pierwsze półrocze 2014r. 
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Mława, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 



7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze 
półrocze 2014r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego  

w 2014r. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Narodowego programu przebudowy 

dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz upoważnienia 

Burmistrza Miasta Mława do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Mławskim. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/376/2014 Rady Miasta Mława z dnia 

25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb Miasta Mława w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości – 3 uchwały. 

15. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.  

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe 

obwody głosowania 

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, 

burmistrza i prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 

Mława. 

19. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 20 sierpnia 

2014r. 

20. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami. 

21. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

22. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

 

                 Przewodniczący Rady Miasta 

           inż. Krzysztof Wasiłowski  

 

 

 


