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W dniu 28 grudnia 2007r. Rada Miejska w Mławie, uchwałą  

Nr XVIII/177/2007 przyjęła zaktualizowaną Strategię Rozwoju Mławy do roku 

2015. Realizacja jej zapisów wymaga stałej obserwacji zmian zachodzących nie 

tylko w mieście i regionie, ale również w kraju i na świecie. W związku z tym 

autorzy strategii założyli konieczność corocznego sporządzania Raportu o stanie 

Mławy, w którym zawarte będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

miasta oraz sytuacją mieszkańców. Coroczny Raport o stanie miasta stanowić 

może podstawę do aktualizacji strategii.  

 

 

I. Ludność 

Miasto Mława na dzień 31.12.2008r. liczyło 30 490 mieszkańców. Analiza 

sytuacji demograficznej miasta w ostatnich trzech latach uwidacznia stopniowy 

spadek całkowitej liczby mieszkańców. Na koniec roku 2008 było o 33 Mławian 

mniej niż rok wcześniej i aż o 119 mniej niż dwa lata wcześniej. Interesujące 

jest to, że w badanym okresie spadła liczba mężczyzn mieszkających w mieście 

o 71 w porównaniu do roku 2007 i aż o 161 w porównaniu do roku 2006. 

Strukturę ludności Mławy w omawianym okresie przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1. Struktura ludności Mławy w latach 2006-2008. 

Rok Ogółem 

Ogółem Wiek 

Mężczyźni Kobiety 

Przedprodukcyjny 
Produkcyjny Poprodukcyjny 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

0-6 7-15 16-18 19-65 19-60 >65 >60 

2008 
30490 14 502 15 988 1973 3085 1264 10 044 10 036 1 219 2 869 

2007 
30523 14 573 15 950 1935 3203 1386 10 006 10 011 1 210 2 772 

2006 
30609 14 663 15 946 1968 3292 1477 9 960 10 008 1 215 2 689 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 
 

Interesujący jest fakt, że liczba kobiet mieszkających w Mławie zwiększyła 

się o 42 osoby w porównaniu do roku 2006. Wyjaśnienia tej sytuacji dostarcza 

analiza Tabeli nr 2, w której zawarte są dane statystyczne dotyczące migracji 

ludności. Zgodnie z nią, co roku z miasta wyjeżdża podobna liczba kobiet co 

mężczyzn. Jednakże ubytek mężczyzn nie jest równoważony przez ich napływ 

do miasta, jak ma to miejsce w przypadku kobiet. Analizując dane statystyczne 

za lata 2006-2008 zauważymy, że z miasta wyjechało aż 680 kobiet i 668 

mężczyzn, czyli prawie 4,5% ogółu mieszkańców miasta. Statystyki poprawia 

fakt, ze w tym samym czasie do Mławy przybyło 511 kobiet i 376 mężczyzn. 

Do tej liczby należy doliczyć znaczącą liczbę cudzoziemców, którzy w ostatnich 

latach regularnie pojawiają się w Mławie. Jednakże należy wziąć pod uwagę 
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fakt, że znaczna część spośród ludności napływowej, a z pewnością 

cudzoziemcy zjawili się w Mławie tylko tymczasowo i ich pobyt w mieście ma 

związek z działającymi na terenie miasta zakładami koreańskiego koncernu LG 

Electronics.  

Tabela nr 2. Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci 

migrantów. 

 2006 2007 2008 

Zameldowania 

w ruchu wewnętrznym 

Ogółem 273 303 311 

Mężczyźni 119 130 127 

Kobiety 154 173 184 

Zagranica 

Ogółem 2 129 116 

Mężczyźni 0 100 85 

Kobiety 2 29 31 

Wymeldowania 

w ruchu wewnętrznym 

Ogółem 419 455 406 

Mężczyźni 192 213 201 

Kobiety 227 242 205 

Zagranica 

Ogółem 2 32 34 

Mężczyźni 1 29 32 

Kobiety 1 3 2 

saldo migracji 

w ruchu wewnętrznym 

Ogółem -146 -152 -95 

Mężczyźni -73 -83 -74 

Kobiety -73 -69 -21 

Zagranica 

Ogółem 0 97 82 

Mężczyźni -1 71 53 

Kobiety 1 26 29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 
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Analizując ludność miasta w podziale na grupy wiekowe możemy zauważyć 

postępujący proces starzenia się społeczeństwa Mławy. Co roku sukcesywnie 

zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Jednoczenie emeryci 

stanowią coraz liczniejszą procentową grupę w ogólnej populacji Mławy. Co 

gorsze w ostatnich trzech latach stale spada liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W porównaniu z rokiem 2006 jest ich aż o 415 osób mniej.  

Strukturę wiekową mieszkańców Mławy w omawianym okresie 

przedstawiają rysunki 1 i 2. 

 

Rysunek nr 1. Struktura wiekowa mieszkańców Mławy w latach 2006-2008 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 
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Rysunek nr 2. Struktura wiekowa mieszkańców Mławy w latach 2006-2008 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 

 

Pozytywnym aspektem jest fakt, że po znacznym spadku liczby urodzeń 

w roku 2007, ponownie rodzi się więcej Mławian, dzięki czemu przyrost 

naturalny w mieście jest tylko minimalnie ujemny, co przedstawia tabela nr 3.  

Tabela nr 3.  Przyrost naturalny w Mławie (stan na dzień 31.12) 

 Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

2008 236 299 302 -3 

2007 248 271 292 -21 

2006 225 340 297 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 
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II. Gospodarka i finanse miasta 

Analizując zestawienie podmiotów gospodarczych w latach 2006-2007 

zauważymy spadek liczby podmiotów zajmujących się rolnictwem, łowiectwem 

i leśnictwem. Ich liczba w omawianym okresie zmniejszyła się aż o 71,7%. Na 

niemal niezmienionym poziomie kształtuje się liczba podmiotów zajmujących 

się działalnością produkcyjna. W przypadku pozostałych podmiotów 

gospodarczych odnotowano znaczące zwiększenie ich liczby. Największy, bo aż 

ponad 93% wzrost zanotowano w przypadku podmiotów gospodarczych 

zajmujących się transportem i gospodarką magazynową. Niewiele mniejszy 

ponad 84% wzrost odnotowano w przypadku hoteli i restauracji. Liczba 

podmiotów zajmujących się obsługą nieruchomości i firm wzrosła o połowę. 

Znaczące ponad 20% wzrosty odnotowano w przypadku pozostałych 

podmiotów. Taka sytuacja świadczy o znaczącym rozwoju lokalnej gospodarki, 

co pozytywnie wpływa na lokalny rynek pracy, przekładając się na zmniejszenie 

bezrobocia widoczne w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.  

 

Tabela nr 4. Zestawienie podmiotów gospodarczych w latach 2006-2007 

Podmioty 2006 2007 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 265 75 

Działalność produkcyjna 275 273 

Budownictwo 215 269 

Handel hurtowy, detaliczny, naprawy pojazdów 911 1 173 

Hotele i restauracje 38 70 

Transport, gospodarka magazynowa 91 176 

Pośrednictwo finansowe 94 115 

Obsługa nieruchomości i firm  232 348 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Analizując strukturę wydatków budżetu Miasta Mława w latach 2005-2009 

zauważalny jest stopniowy spadek procentowego udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach budżetowych. Zestawienie struktury wydatków  

i dochodów Miasta Mława w latach 2005-2009 przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela nr 5.  Struktura wydatków i dochodów budżetu Miasta  

w latach 2005-2009.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 

 

Analizując strukturę wydatków budżetu miasta w latach 2005-2009 

zauważalny jest stopniowy spadek procentowego udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach budżetowych. W roku budżetowym 2009 stanowić 

one mają jedynie 21,30% całości wydatków. W omawianym okresie dość 

stabilnie kształtują się wydatki ponoszone na obsługę zadłużenia. W latach 

2008-2009 zauważalny jest spadek procentowego udziału tych wydatków w 

całości budżetu. Niekorzystnym zjawiskiem, które występuje w całym 

omawianym okresie jest wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków 

na obsługę zadłużenia). W 2009 r. wydatki te stanowić będą 75,14% całości 

wydatków budżetowych. Wraz z wydatkami na obsługę zadłużenia stanowi to 

78,70% całości budżetu. Strukturę wydatków ilustruje rysunek nr 3. 

 

Rys. nr 3. Struktura wydatków budżetu Miasta Mławy w latach 2005-2009 (w %). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie. 

  Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Dochody 53 597 095,00 56 803 150,80 66 038 961,66 69 478 475,64 72 224 942,21 

Wydatki 59 851 445,00 61 692 601,56 68 583 456,19 77 414 723,30 74 024 942,21 

Wydatki 

majątkowe 
19 380 265,00 17 088 799,10 18 748 728,05 20 209 786,51 15 765 497,07 

Wydatki bieżące 40 471 180,00 44 603 802,46 49 834 728,14 57 204 936,79 58 259 445,14 

Wydatki na 

obsługę zadłużenia 
2 077 815,00 2 675 913,01 2 980 912,83 2 893 161,41 2 636 387,63 



 7 

Zadłużenie miasta prognozowane na rok 2009 wynosi 34 606 567,19  

i stanowi 47,91% prognozowanych na ten rok dochodów.  

Ogólną kondycję finansową miasta można uznać za stabilną.  

 

 

 

 

III. Rynek pracy 

 

Sytuację na lokalnym rynku pracy należy ocenić pozytywnie. Stopa 

bezrobocia w powiecie mławskim, która jeszcze w styczniu 2004 roku wynosiła 

31,9% od kilkunastu lat stale zmniejsza się. Zgodnie z danymi Powiatowego 

Urzędu Pracy, na koniec roku 2008 bez pracy pozostawało jedynie 1 539 

Mławian, którzy stanowią 5,05% ogółu mieszkańców Mławy. Jednakże  

w porównaniu z rokiem 2006 liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się 

aż o 19,59%. Znacząco jednak, bo aż o 211,1% wzrosła w omawianym okresie 

liczba bezrobotnych niepełnosprawnych. Analizując zmiany liczby osób 

bezrobotnych ze względu na ich wiek zauważymy, że największy spadek o 

34,55% zanotowano w grupie wiekowej 45-54 lat. Tylko w jednej grupie 

wiekowej tj. między 60 a 64 rokiem życia nieznacznie, bo o 4,35% wzrosło.  

W odniesieniu do roku 2007 nieznacznie zwiększyła się liczba osób 

bezrobotnych w wieku 18-24 lata. Rozpatrując zróżnicowanie osób 

bezrobotnych ze względu na posiadane wykształcenie, zauważymy, że najmniej 

liczną spośród nich grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym, lecz ich 

liczba w porównaniu do roku 2007 wrosła. Najliczniejszą grupę bezrobotnych 

stanowią osoby legitymujące się wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym. Niewiele mniej osób bezrobotnych posiada wykształcenie 

zasadnicze zawodowe jak również gimnazjalne i niższe. Taka sytuacja jest dość 

zastanawiająca z uwagi na odczuwalny brak na rynku pracy wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych. Analizując strukturę bezrobotnych ze względu na staż 

pracy zauważymy, że bezrobocie w porównaniu z rokiem 2006 znacząco,  

bo aż o 48,15% wzrosło tylko w grupie osób doświadczonych, posiadających 

ponad 30 letni staż pracy.  

Odnotować należy także fakt, że po znaczącym spadku w roku 2007 

ponownie wzrasta liczba osób bezrobotnych dopiero wchodzących na rynek 

pracy, posiadających najmniejszy staż pracy.  
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Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w Mławie w latach 2007– 2008. 

Wyszczególnienie 
2006 2007 2008 

Ogółem Ogółem Ogółem 

Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych ogółem 

1 914 1 633 1 539 

Niepełnosprawni 45 63 140 

Ilość bezrobotnych w przedziałach wiekowych: 

18-24 315 277 286 

25-34 478 447 423 

35-44 376 320 292 

45-54 576 419 377 

55-59 146 147 137 

60-64 23 24 24 

Ilość bezrobotnych według wykształcenia: 

Wyższe 143 119 130 

Policealne i średnie zawodowe 536 493 410 

Średnie ogólnokształcące 205 176 181 

Zasadnicze zawodowe 516 426 399 

Gimnazja i poniżej 514 419 419 

Ilość bezrobotnych w zależności od stażu pracy: 

Do 1 roku 192 165 182 

1-5 456 439 433 

5-10 340 296 242 

10-20 373 289 261 

20-30 220 201 162 

30 lat i więcej 27 31 40 

Bez stażu 306 212 219 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

w Mławie.  
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IV. Infrastruktura techniczna 

 

Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 zauważymy, że do roku 2008 znacząco 

poprawił się stan infrastruktury miejskiej. Zwiększyła się długość sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej, co jest bezpośrednim efektem inwestycji 

zrealizowanych przez Miasto Mława. W wyniku zmiany kategorii kilkunastu 

ulic miejskich, które do niedawna były drogami powiatowymi, znacząco 

zwiększyła się łączna długość dróg gminnych na terenie miasta. Poprawił się też 

znacząco stan miejskiej sieci drogowej, zwłaszcza poprzez zmniejszenie w ciągu 

ostatnich dwóch lat długości dróg gminnych z nawierzchnią gruntową, na 

których została głównie wykonana nawierzchnia bitumiczna.  

Tabela nr 7. Stan komunalnej infrastruktury technicznej w Mławie.  

Infrastruktura 2006 2008 

Długość czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy (w km) 90,7 93,9 

Długość połączenia do sieci wodociągowej budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w km) 
84,0 87,4 

połączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania (w szt.) 
3 603 3 741 

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej bez 

przykanalików (w km) 
50,8 53,3 

Długość połączenia do sieci kanalizacyjnej budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w km) 
21,8 24,7 

połączenie do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania (w szt.) 
1 368 1 676 

Długość dróg gminnych (w km),  

w tym o nawierzchni: 

 bitumicznej 

 betonowej 

 z kostki brukowej 

 tłuczniowej 

 gruntowej 

82,20 
w tym: 

48,00 

0,10 

2,00 

1,10 

31,00 

94,20 
w tym: 

64,73 

0,10 

2,59 

1,10 

25,48 

Długość dróg powiatowych 26,0 14,0 

Długość dróg wojewódzkich 9,3 9,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie 
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V. Edukacja i zdrowie 

 
Analizując dane statystyczne dotyczące służby zdrowia zauważamy znaczący 

prawie 12% spadek liczby pielęgniarek, jaki nastąpił w ciągu ostatnich dwóch 

lat. Z uwagi na nie posiadanie przez Starostwo Powiatowe w Mławie aktualnych 

danych dotyczących liczby lekarzy, nie można określić, czy i w tym przypadku 

ich liczba nie uległa zmianie. Zmniejszyła się natomiast liczba aptek, których w 

chwili obecnej jest już tylko 10. Pozytywną zmianą jest natomiast zwiększenie 

się liczby łóżek w Stacji Dializ w Mławie, dzięki czemu może ona obsługiwać 

większą liczbę pacjentów. 

Tabela nr 8. Służba zdrowia i apteki w latach 2007-2008. 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

Czerwiec 

2007 
luty 

 2009 

1 Ilość szpitali 1 1 

2 Ilość przychodni działających w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej:  

10 10 

3 Liczba łóżek szpitalnych, w tym: 

- hospicjum stacjonarne 

188 

8 

187 

8 

4 Liczba łóżek w NZOZ – Stacja Dializ w Mławie (przy 

SPZOZ) 

14 16 

5 Ilość aptek 12 10 

6 Liczba lekarzy medycyny 65 65* 

7 Liczba lekarzy stomatologów 17 17* 

8 Liczba pielęgniarek 234 206 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w 

Mławie.       * Dane za rok 2007 

 

W omawianym okresie nie zmieniła się liczba placówek oświatowych 

podległych gminie oraz szkół średnich, których organem prowadzącym jest 

Powiat Mławski. Spadła natomiast z 85 do 83 liczba oddziałów w Szkołach 

Podstawowych. Zmniejszenie liczby klas widoczne jest również w gimnazjach, 

gdzie w latach 2006-2008 zmniejszyła się ona z 46 do 44 oddziałów. 

Największy spadek liczby oddziałów miał miejsce w szkołach średnich,  

w których w omawianym okresie liczba klas zmniejszyła się z 116 do 102. 

Interesujące jest to, że w tym czasie zwiększyła się liczba oddziałów „0”  
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w szkołach i oddziałów w przedszkolach z 31 do 34. Analizując dane 

statystyczne zawarte w tabeli nr 9, zauważymy stopniowy stały spadek liczby 

uczniów we wszystkich rodzajach szkół. W placówkach oświatowych 

podległych gminie w omawianym okresie zmniejszyła się ona o 7,38%. 

Mniejszy spadek liczby uczniów odnotowano w szkołach średnich, gdzie 

wyniósł on 2,4%. Zwiększyła się znacząco, bo o 10,26% liczba dzieci 

uczęszczających do przedszkoli i „zerówek”. Jednakże biorąc pod uwagę dane 

statystyczne dotyczące ludności wzrost ten wynika raczej z upowszechniania się 

edukacji przedszkolnej, niż z zwiększenia się liczby dzieci w tym wieku.   

Tabela nr 9. Liczba uczniów w mławskich szkołach w latach 2006-2008. 

 rok szkolny 

2006/2007 

rok szkolny 

2007/2008 

Rok szkolny 

2008/2009 

Przedszkola i oddziały „0” 
731 749 806 

Szkoły podstawowe 2 041 1 936 1 880 

Gimnazja 1 195 1 185 1 117 

Razem 3 236 3 121 2 997 

Liczba uczniów w obwodzie 3 358 3 263 3 151 

Szkoły średnie, których organem 

prowadzącym jest Powiat Mławski 
2 990 3 014 2 918 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie  

i Starostwa Powiatowego w Mławie. 

 

 

 

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Analizując dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie Powiatu 

Mławskiego w latach 2006-2008 (tab. nr 10), zauważymy, że liczba przestępstw 

ogółem w powiecie zmniejszyła się aż o 33,92% w porównaniu do roku 2006. 

Na stałym poziomie kształtuje się w omawianym okresie liczba zabójstw  

i kradzieży samochodów. W przypadku pozostałych kategorii przestępstw 

odnotowano w omawianym okresie spadki. W odniesieniu do kradzieży jest on 

nieznaczny, jednakże jeśli chodzi o kradzieże z włamaniem wynosi on aż 

28,22%. Liczba rozbojów i napadów, choć w porównaniu z rokiem 2007 

zwiększyła się, to jednak, w całym omawianym okresie zmniejszyła się  
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o 34,61%. Dzięki takiemu znaczącemu spadkowi przestępczości oraz 

podejmowanym przez Komendę Powiatową Policji działaniom prewencyjnym 

mieszkańcy powiatu Mławskiego mogą się czuć bezpieczniej. 

Tabela nr 10. Przestępstwa stwierdzone – wybrane kategorie na terenie Powiatu 

Mławskiego w latach 2006-2008. 

Kategorie 2006 2007 2008 

ogółem przestępstw 2 164 1 751 1 430 

Zabójstwa 1 1 1 

rozboje i napady 52 27 34 

Kradzieże 280 281 276 

kradzieże samochodów 27 27 27 

kradzieże z włamaniem 202 162 145 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji 

w Mławie.  

Analizując dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie Powiatu 

Mławskiego w latach 2006-2008, zawarte w tabeli 10, zauważymy, że liczba 

przestępstw ogółem w powiecie zmniejszyła się aż o 33,92% w porównaniu  

do roku 2006. Na stałym poziomie kształtuje się w omawianym okresie liczba 

zabójstw i kradzieży samochodów. W przypadku pozostałych kategorii 

przestępstw odnotowano w omawianym okresie spadki. W odniesieniu  

do kradzieży jest on nieznaczny, jednakże jeśli chodzi o kradzieże z włamaniem 

wynosi on aż 28,22%. Liczba rozbojów i napadów, choć w porównaniu  

z rokiem 2007 zwiększyła się, to jednak, w całym omawianym okresie 

zmniejszyła się o 34,61%. Dzięki takiemu znaczącemu spadkowi przestępczości 

oraz podejmowanym przez Komendę Powiatową Policji działaniom 

prewencyjnym mieszkańcy powiatu Mławskiego mogą się czuć bezpieczniej. 

Dane statystyczne dotyczące liczby pożarów i miejscowych zagrożeń 

oraz liczby ofiar przedstawiają tabele nr 11 i 12. W omawianym okresie 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Mławie zakupiła nowoczesny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy. Ponadto przeprowadzała różnego rodzaju praktyczne 

ćwiczenia mające na celu jak najlepsze przygotowanie strażaków do działań 

operacyjnych.  
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Tabela nr 11. Zestawienie porównawcze zdarzeń wg rodzaju w latach 2006-2008. 

Rok Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe 

alarmy 

Ogółem 

zdarzenia 

2006 152 278 11 518 

2007 138 225 9 372 

2008 128 301 15 444 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Tabela nr 12. Zestawienie porównawcze liczby ofiar w rozbiciu na rodzaj 

zdarzenia. 

Ofiary 

zdarzeń 

Ogółem Pożary Miejscowe zagrożenia 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Śmiertelne 6 3 5 0 0 1 6 3 4 

Ranni 31 34 27 0 3 1 31 31 26 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

 

Tabela nr 13. Zestawienie wykroczeń zarejestrowanych przez Straż Miejską  

 w latach 2007-2008. . 

Wyszczególnienie 2007 2008 

Ogółem ilość wykroczeń, zgodnie z Kodeksem 

Wykroczeń oraz innymi przepisami 
1 928 3 413 

Liczba wystawionych mandatów karnych 503 1 150 

Ilość zdarzeń przekazanych do Policji objętych 

zakresem jej działań 
4 2 

Ilość pouczeń 1 394 1 975 

Ilość wniosków do kolegium 27 286 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Straży Miejskiej w Mławie.  
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Analizując dane statystyczne dotyczące wykroczeń odnotowanych przez 

Straż Miejską zawartych w tabeli nr 13 zauważamy ich gwałtowny wzrost o 

77,02%. Dotyczy to szczególnie ilości wniosków do kolegium, których liczba 

zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie.  

Znacznie, bo o 128,63% wzrosła liczba wystawionych mandatów karnych. 

Ten gwałtowny wzrost wykroczeń w roku 2008 wynika z faktu, że na początku 

roku 2008 zakupiono dla Straży Miejskiej nowoczesny fotoradar. Zwiększył on 

efektywność pracy miejskich strażników i przyczynił się do poprawy 

bezpieczeństwa na miejskich drogach.  

 

 

 

 

VII. Pomoc społeczna 

 

Tabela nr 14. Dodatki mieszkaniowe wypłacone w latach 2007-2008.  

Rok 2006 2007 2008 

Wydatki  1 413 285 zł 1 278 327 zł 1 089 223 zł 

Liczba osób korzystających 808 798 673 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Mławie.  

 

Analizując dane statystyczne zawarte w tabeli nr 14 dotyczące dodatków 

mieszkaniowych wypłacanych w omawianym okresie zauważymy zmniejszenie 

się o 22,93% sumy wypłacanych środków finansowych. Spadła również o 

16,71% liczba osób korzystających z tej formy wsparcia finansowego. Oznacza 

to, że coraz większa grupa mieszkańców Mławy osiąga wyższe dochody, dzięki 

czemu nie musi korzystać z tej formy pomocy gminy. 

W latach 2006-2008 zmalała o 60 liczba rodzin korzystających z pomocy 

MOPS. Jeszcze w roku 2006 wynosiła ona, aż 751 rodzin. Jednakże spadek ten 

przypadł na rok 2007, w którym z pomocy MOPS korzystało tylko 676 rodzin. 

W roku 2008 ta liczba zwiększyła się już do 691 rodzin.  

Analizując tabelę nr 15 dotyczącą świadczeń rodzinnych, które nie są 

świadczeniami pomocy społecznej, zauważymy, istotny spadek liczby 

przyznanych świadczeń. Odstępstwem od tej tendencji jest przyznanie 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
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Taka sytuacja jest logiczna, gdyż w tym samym okresie ciągle zmniejszało 

się bezrobocie.  

Tabela nr 15. Świadczenia rodzinne. 

Lp. Rodzaj świadczenia rodzinnego 

Ilość rodzin 

2006 2007 2008 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 3193 1917 1728 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 759 740 728 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 94 81 80 

4. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
312 287 307 

5. Zaliczka alimentacyjna 281 242 245 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 

Analizując dane statystyczne zawarte w tabeli nr 16 zauważymy 

zastanawiający 8% wzrost liczby rodzin będących w ubóstwie, a których liczba 

przekroczyła ponownie pół tysiąca rodzin.  

W omawianym okresie znacznie zwiększa się liczba rodzin korzystających z 

pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie. W roku 2006 żadnej 

rodzinie nie przyznano świadczenia z tego powodu, podczas gdy rok później 

takich rodzin było już 13, by w roku 2008 osiągnąć liczbę 31 rodzin.  

Niepokojący jest również wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z 

pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczych. Ich liczba 

w omawianym okresie zwiększyła się o 36,78%. Znacznie wzrosła również 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby. W latach 2006-2008 przybyło ich aż 48,53%, jest tendencja 

spadkowa w porównaniu z rokiem 2007.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, ze stale zmniejsza się liczba świadczeń 

przyznawanych z powodu alkoholizmu. Jeszcze w roku 2006 było aż 109 takich 

rodzin, w roku 2008 było ich tylko 57, czyli niemal o połowę mniej. 
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Tabela 16. Przyczyny przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. 

Lp. Powód 
Liczba rodzin 

2006 2007 2008 

1. Ubóstwo 646 486 525 

2. Sieroctwo 0 1 0 

3. Bezdomność 2 12 4 

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 46 24 73 

5. Bezrobocie 459 315 330 

6. Niepełnosprawność 229 242 248 

7. Długotrwała lub ciężka choroba 68 122 101 

8. 
Bezradność w sprawach 

opiekuńczych 
87 123 119 

9. Przemoc w rodzinie 0 13 31 

10. Alkoholizm 109 60 57 

11. Narkomania 0 3 0 

12. 
Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
12 11 16 

13. 
Zdarzenia losowe/sytuacja 

kryzysowa 
5 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mławie.  

 

W omawianym okresie pomimo znacznej poprawy sytuacji mieszkańców, 

zwłaszcza spadku liczby osób bezrobotnych stale rosły wydatki na pomoc 

społeczną i świadczenia rodzinne. W roku 2006 wynosiły one 10 334 976 zł, by 

w roku 2008 osiągnąć kwotę 11 167 873 zł, czyli o 8% więcej, co przy spadku  

o 19,6% liczby osób bezrobotnych wymaga wnikliwego przeanalizowania.  

 

Tabela nr 17. Wydatki na pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 

Wydatki  
Rok 

2006 2007 2008 

Wydatki ogółem  10 334 976 10 919 062 11 167 873 

Zadania własne – pomoc społeczna 1 305 416 1 357 504 1 848 618 

Zadania zlecone – pomoc społeczna  1 638 761 1 403 518 1 567 640 

Świadczenia rodzinne  7 390 799 8 158 040 7 751 615 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mławie.  



 17 

VIII. WNIOSKI 

Analiza informacji dotyczących sytuacji w mieście, przedkładanych przez 

wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne pozwala na 

zdiagnozowanie sytuacji w mieście na koniec 2008 roku.  

Z zebranych danych wynika, że gospodarka gminy dynamicznie się 

rozwija, co potwierdza wzrost liczby przedsiębiorstw, jak również pojawienie 

się nowych inwestorów. Bezrobocie w powiecie, które w analizowanym okresie 

czasu utrzymało tendencję spadkową, jest niemal najniższe w podregionie 

płocko-ciechanowskim.  

Rozwój gospodarczy miasta i związany z tym spadek bezrobocia 

przełożył się bezpośrednio na wzrost dochodów budżetowych. Pozwoliło to na 

zrealizowanie w latach 2006-2008 wielu inwestycji, które poprawiły lokalną 

infrastrukturę społeczną i drogową.  

Uzyskane dane umożliwiły także zidentyfikowanie problemów, z jakimi 

boryka się miasto. Najważniejszym z nich jest stale zmniejszająca się liczba 

mieszkańców miasta oraz powiązana z nim kwestia stopniowego starzenia się 

społeczeństwa Mławy. Kolejnym problem jest stałe zwiększanie się wydatków 

bieżących w budżecie, które corocznie stanowią coraz większą jego część. 

Powoduje to zmniejszanie się udziału wydatków majątkowych utrudniając 

kolejne inwestycje, a co za tym idzie rozwój miasta i poprawę warunków życia 

jego mieszkańców. Związana z tym problemem jest kwestia korzystania przez 

mieszkańców miasta z pomocy społecznej. Zauważalny jest ciągły wzrost 

wydatków na pomoc społeczną, pomimo korzystnej sytuacji gospodarczej 

miasta, a także spadku bezrobocia i związanej z tym poprawy sytuacji bytowej 

Mławian. Wskazuje to na fakt, że wiele spośród rodzin korzystających z 

pomocy społecznej uczyniło z niej „swój sposób na życie”. Skutkuje to 

wzrostem wydatków budżetowych, ale także narastaniem napięć społecznych.  

Należy jeszcze wspomnieć o możliwych zagrożeniach, jakie niesie, 

trwający właśnie ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Jego skutki na koniec 

omawianego okresu nie były w Mławie szczególnie zauważalne, jednakże licząc 

się z możliwością ich wystąpienia należy zwiększyć wysiłki w kierunku 

racjonalizacji wydatków budżetowych, przy jednoczesnych staraniach 

utrzymania dochodów, na co najmniej dotychczasowym poziomie.  
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IX. Realizacja Strategii Rozwoju Mławy 

 Realizacja zadań wyznaczonych w strategii uzależniona jest od ważności 

w rozwoju miasta, pilności potrzeb dla miasta i możliwości dofinansowania 

projektów z funduszy zewnętrznych 

 W 2008 roku rozpoczęto realizację wielu priorytetów wyznaczonych  

w strategii m.in.: działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja  

i budowa obiektów sportowych, poprawa układu komunikacyjnego miasta, 

rewitalizacja obszarów problemowych, uporządkowanie gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Aglomeracji Mława 

W strategii zakładano, że koniecznym dla miasta jest pozyskiwanie 

strategicznych inwestorów oraz pozyskanie środków pomocowych z funduszy 

Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację planowanych 

zadań. Tak też czyniono. Udało się pozyskać środki na inwestycje m.in.: 

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Departament 

Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich na dofinansowanie w ramach 

Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent J 

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego”, na realizację 

zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej 

w Mławie”, 

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

dofinansowanie projektów pn. „Usunięcie bariery poruszania się osób 

niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej nr 6” oraz „…po 

budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4, poprzez zakup i 

montaż platformy przyschodowej”, 

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 

„Przebudowy odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie” w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 ; 

- dofinansowanie „Budowy budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej”.  

- pożyczkę na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 7”  

- z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego 

dofinansowanie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie 

Zgodnie z założeniami strategii nie wszystkie zadania ujęte w Strategii 

Rozwoju Mławy muszą być realizowane przez Urząd Miasta zarządzający 

Budżetem Miasta. Niektóre zadania mogą być realizowane i finansowane przez 

przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe.  

 

Poniżej przedstawiono działania zrealizowane i realizowane w ramach 

Strategii Rozwoju Mławy.  
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CEL STRATEGICZNY NR I 

POPRAWA JAKOSCI ŻYCIA MIESZKANCÓW 

CEL POŚREDNI I.1. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, CYFROWEMU ORAZ PATOLOGIOM 

SPOŁECZNYM 

Lp. CELE OPERACYJNE Działania 

1 

I.1.1. e - Urząd,  

e - Administracja, 

e – Miasto 

- Przygotowano i złożono wniosek w ramach RPO WM Działanie 2.2 Rozwój e-usług - „Wypożyczam z 

domu czyli e-usługi w bibliotece” wniosek na etapie oceny merytorycznej. 

- Udział Miasta w Projekcie „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów 

współdziałających w ramach województwa” realizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w 

ramach którego wprowadzono w Urzędzie Miasta elektroniczny obieg dokumentów.  

2 

I.1.2. Przeciwdziałanie, wyklu-

czeniu społecznemu oraz 

profilaktyka uzależnień 

- Projekty systemowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: „Asysta w starości” oraz 

„Szansa dla Ciebie” w ramach PO KL.  

3 
I.1.3. Podnoszenie kwalifikacji 

mieszkańców 
- Złożono wnioski w ramach PO KL o dofinansowanie projektów: „Kapitał dla przedsiębiorczych” oraz 

„Era przedsiębiorczości-czas dla Ciebie”, które nie otrzymały dofinansowania. 

4 

I.1.3. Rewitalizacja obszarów 

problemowych 
- Złożono wniosek w ramach RPO WM Działanie 6.1.na „Rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego 

w Mławie - etap IV”. 

- Opracowano koncepcję rewitalizacji centrum Mławy, 

- Przystąpiono do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

CEL POŚREDNI I.2. BEZPIECZNE MIASTO 

5 

I.2.1. Budowa systemu 

monitoringu 
- Złożono wnioski o dofinansowanie wykonania monitoringu w placówkach oświatowych w ramach 

programu: „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Wniosek w roku 2007 uzyskał dofinan-

sowanie, w roku 2008 nie uzyskał dofinansowania.  

6 

I.2.2. Zapewnienie 

bezpieczeństwo socjalnego 
- Opracowano dokumenty „Bilans mieszkaniowy” oraz „Polityka mieszkaniowa” 

- Rozpoczęto budowę budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie, na którego realizację 

uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

- Zakończono w roku 2008 budowę budynku komunalnego przy ul. Słowackiego.  

7 

I.2.3. Prowadzenie działań 

dot. „bezpiecznego” 

środowiska naturalnego 

- Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Mławy”, który został pozytywnie rozpatrzony. 
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CEL POŚREDNI I.3. POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

8 

1.3.1. Wspieranie rozwoju 

lokalnych organizacji 

pozarządowych i klubów 

sportowych 

- Utworzenie Rady Sportu Miasta Mławy.  

9 

1.3.2. Ogłaszanie Kon-

kursów realizację zadań 

własnych gminy przez 

organizacje pozarządowe. 

- Coroczne ogłaszanie konkursów na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe z 

zakresu kultury, sztuki, wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.  

CEL STRATEGICZNY NR II 

POPRAWA WARUNKÓW DLA ROZWOJU KULTURY, OSWIATY I SPORTU 

CEL POŚREDNI II.1. POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU KULTURY 

10 

II.1.1. Wspieranie lokalnych 

inicjatyw w dziedzinie 

kultury. 

- Udostępnianie pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury oraz Sali Papieskiej przez Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej. 

11 

II.1.2. Rozbudowa i 

unowocześnienie instytucji 

kultury oraz 

uatrakcyjnienie oferty w 

dziedzinie kultury. 

- Adaptacja wyremontowanych pomieszczeń Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na Salę Papieską. 

- Złożenie wniosku w ramach RPO WM „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, wniosek na 

etapie oceny merytorycznej. 

- Wyremontowanie „Sali na piętrze” Miejskiego Domu Kultury 

CEL POŚREDNI II.2. POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU OSWIATY 

12 II.2.1. Modernizacja i 

unowocześnienie 

placówek oświaty 

- Rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie, której realizacja została 

dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;   

- Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 dofinansowanej przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

- Wykonanie platform przychodowych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 

oraz budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 dofinansowanej przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

- Opracowano dokumentację budowy nowego budynku przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych 

nr 2. 
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- Wybudowanie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 dofinansowanej ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1. 

13 

II.2.2. Poszerzenie oferty 

edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży. 

- Złożono wnioski w ramach PO KL o dofinansowanie projektów: „Edukacja przeciw wykluczeniu”, dz. 

9.1.2; (nie otrzymano dofinansowania); 

- Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych uczniów przez placówki oświatowe. 

CEL POŚREDNI II.3. POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU SPORTU I REKREACJI 

14 

II.3.1. Rozbudowa i 

modernizacja 

infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej 

- opracowania koncepcji zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  

- wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie,  

- rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 

15 

II.3.2. Promocja aktywnego 

stylu życia i uatrakcyjnie-

nie oferty w dziedzinie 

sportu i rekreacji. 

- Organizowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawodów w różnych dyscyplinach sportu, 

wzbogacających kalendarz sportowych wydarzeń w mieście oraz promujący aktywny i zdrowy tryb 

życia.  

CEL STRATEGICZNY NR III 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MIASTA 

CEL POŚREDNI III.1. UP7ORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI MŁAWA 

16 

III.1.1. Modernizacja 

oczyszczalni 

ścieków. 

- Złożono wniosek o zmianę obszaru Aglomeracji Mława oraz Złożono wniosek o wpisanie na listę 

projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Aglomeracji Mławy”  

- Zakup dwóch mamutorotorów dla Oczyszczalni Ścieków.  

1

7 

III.1.2. Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i 

wodociągowej 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Norwida, Napoleońskiej Olsztyńskiej, Powstańców 

Wielkopolskich,  Jaśminowej, Rzegnowskiej, Makowej, Narcyzowej, na Osiedlu Młodych, w odcinku ul. 

Szpitalnej, rozpoczęto budowę w ul. Platynowej i Szmaragdowej. 

- Budowa sieci wodociągowej w ulicach: 20 Dyw. Wojska Polskiego, „Grota” Roweckiego, LG 

Electronics, Cegielnia, Glinianej, Wałowej, Napoleońskiej, Biskupa Wetmańskiego, Altera, 

Rzęgnowskiej, Narutowicza.   

- Wykonano ideogramz sieci 
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CEL POŚREDNI III.2. REALIZACJA INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

18 

III.2.1. Dostosowanie się do 

wymogów UE w zakresie 

ekologii i ochrony 

środowiska 

- Opracowano „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta Mławy na lata 2008 – 

2018” 

19 
III.2.2. Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii.  
 

CEL POŚREDNI III.3. UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

20 
III.3.1. Budowa obwodnicy 

zachodniej 
- Wykup gruntów pod obwodnicę zachodnią, uzgodnienia samorządem województwa mazowieckiego w 

sprawie wspólnej realizacji zadania. 

21 

III.3.2. Budowa i 

modernizacja ulic, 

parkingów oraz ścieżek 

rowerowych. 

- Wybudowanie drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w 

Mławie dofinansowanej ze środków EFRR w ramach ZPORR 

- Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. 

Szmaragdowej w Mławie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2009-2011,  

- Złożono wniosek o dofinansowanie budowy: „Drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w 

Mławie” w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza.  

- Złożono wniosek o dofinansowanie budowy: „Drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w 

Mławie – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

- Budowa nawierzchni w ul. Anny Jagiellonki,  Norwida i Braci Gierymskich, Brackiej, Brzozowej, 

Krasickiego, Sawickiej, Szarych Szeregów, Targowej, Bajkowej, Witosa, Tulipanowej, Klickiego, droga 

na Osiedlu Młodych, przedłużenia ulic Zachodniej i Moniuszki.  

22 

III.3.3 Usprawnienie 

komunikacji lokalnej i 

regionalnej – Budowa 

dworca zintegrowanego 

- Wykup gruntów pod dworzec zintegrowany,  

- Uzgodnienia z PKP odnośnie modernizacji linii kolejowej i związanej z tym budowy wiaduktów na 

terenie Mławy. 

CEL STRATEGICZNY NR IV 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

CEL POŚREDNI IV.1. TWORZENIE ATRAKCYJNYCH WARUNKÓW DLA NOWYCH INWESTORÓW 

23 
IV.1.1. Przygotowywanie 

terenów dla inwestorów.  
- Zrealizowanie projektu „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy 

przemysłowej w Mławie” - dostęp do infrastruktury drogowej nowych terenów inwestycyjnych.   
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- Poszerzenie Podstrefy Mława Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

24 
IV.1.2. Promocja i marketing 

inwestycyjny. 
- Zamieszczenie ofert inwestycyjnych na tematycznych portalach internetowych, 

- Udział w konkursie „Gmina Fair Play” 

2

5 

IV.1.3. Tworzenie 

systemu obsługi 

inwestorów. 

- Utworzono stanowisko ds. obsługi inwestora i przedsiębiorcy. 

CEL POŚREDNI IV.2. TWORZENIE PRZYJAZNEGO KLIMATU DLA ISTNIEJĄCYCH FIRM 

26 

IV.2.1. Dostosowanie 

kierunków kształce- 

nia do potrzeb lokal- 

nego rynku pracy 

- Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia: 

teleinformatyka i techniki multimedialne. 

27 

IV.2.2. Rozbudowa  i 

modernizacja  

infrastruktury 

socjalnej 

- Zrewitalizowanie wschodniej części Zabytkowego Parku Miejskiego, na odnowienie zachodniej części złożono 

wniosek w ramach RPO WM. 

28 

IV.2.3. Wspieranie 

instytucji otoczenia 

biznesu 

 

CEL POŚREDNI IV.3. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ 

29 

IV.3.1.  Tworzenie 

systemu ulg i 

preferencji dla 

przedsiębiorców. 

 

30 

IV.3.2.  Stworzenie 

warunków dla 

rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości. 

- Złożono wniosek w ramach PO KL o dofinansowanie projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian 

gospodarczych – „Diagnoza dla Miasta Mława”, który otrzymał dofinansowanie  

- Złożono wnioski w ramach PO KL o dofinansowanie proj.: „Kapitał dla przedsiębiorczych” oraz „Era 

przedsiębiorczości - czas dla Ciebie” (nie otrzymały dofinansowania). 

31 

IV.3.3 Utworzenie 

instytucji doradczej i 

promującej dla 

lokalnych firm  
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CEL STRATEGICZNY NR V 

WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH MIASTA 

CEL POŚREDNI V.1. WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 

TURYSTYCZNOREKREACYJNEJ 

32 

V.1.1. Wykorzystanie 

walorów naturalnych 

terenów zielonych 

miasta i okolic.  

- Złożono wniosek w ramach RPO WM na „Rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV” 

33 

V.1.2. Wyznaczenie i 

budowa szlaków 

turystycznych i ście-

żek edukacyjnych 

- Przygotowania do złożenia projektu w ramach RPO WM działanie 6.2. Turystyka 

CEL POŚREDNI V.2. WYKORZYSTANIE WALORÓW HISTORYCZNYCH 

34 

V.2.1. Promocja 

walorów 

historycznych miasta 

- Organizacja rekonstrukcji historycznej bitwy pod Mławą w roku 1939 i wykorzystanie jej do promocji miasta.  

35 

V.2.2. „Rewitalizacja” 

zabytkowych obiektów i 

terenów miasta oraz linii 

obronnej z września 

1939r 

- Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Mławą z roku 1939.  

36 

V.2.3. Uruchomienie 

Punktu Informacji 

Turystycznej 

 

37 

V.2.4. Wykorzystanie 

Mławskiej Kolejki 

Wąskotorowej do 

celów rekreacyjnych 

- współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza przy składaniu wniosku o uzyskanie 

dofinansowania w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na turystyczne wykorzystanie kolejki wąskotorowej. 
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Opracowanie:  

Anna Miałka- Kruszewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju, 

przy współpracy: Moniki Walter, Przemysława Wieckiewicza 

 


