
Mława, dnia 8 maja 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 

 

XL  SESJĘ  RADY  MIASTA MŁAWA 

która odbędzie się w dniu 20 maja  2014r.  / wtorek / o godz. 13.00 
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 XXXIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 marca 2014r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława 

za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2013r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

dla Miasta Mława na lata 2014-2020. 

 



10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu  

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Miasta Mława. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2014-2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (pięć uchwał). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

17. Przyjęcie stanowiska w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Mławie dla 

pociągów PENDOLINO relacji Warszawa - Gdynia 

18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 25 marca 

2014r. 

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

20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

 

                  Przewodniczący Rady Miasta

                   inż. Krzysztof Wasiłowski  

 

 


