PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 28 marca 2017 r.
w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13
Obrady dwudziestej dziewiątej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący
Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00.
Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira
Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta
Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów
Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta
oraz Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Powitał obsługę prawną, przedstawicieli
mediów oraz mieszkańców miasta.
Ad pkt 2.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Poinformował, że w dniu dzisiejszym zostaną wręczone Stypendia Burmistrza Miasta
Mława dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że dzisiaj jest bardzo dobry czas na to, aby pochwalić się mławskimi
talentami. Powiedział, że w życiu trzeba mieć szczęście i trafić na odpowiednich ludzi trenerów i wychowawców, którzy dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć sukces.
Poinformował, że chciałby, aby przyznane stypendia były zachętą do dalszego rozwoju
i systematycznej pracy. Na koniec dodał, że jest dumny z tego, że w Mławie mamy tak dużo
utalentowanych uczniów, studentów i zawodników, jak również wspaniałych wychowawców
i trenerów.
AGNIESZKA PUZIO – DĘBSKA Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą
Poinformowała, że z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpili dyrektorzy szkoły,
prezesi klubów sportowych bądź studenci. Do 31 października 2016 roku wpłynęły
32 wnioski o przyznanie stypendiów. Stypendia zostały przyznane Zarządzeniem Nr 40/2017
z dnia 27 marca 2017 r. w różnych wysokościach 31 stypendystom.
Następnie certyfikaty nagrodzonym wręczył Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta
Mława oraz Leszek Ośliźlok Przewodniczący Rady Miasta Mława, potwierdzając otrzymanie
stypendium uczniom, studentom, zawodnikom reprezentujących nasze miasto, często na
arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.
Stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymali:
Zuzanna Jaworska - Zespół Placówek Oświatowych nr 1
Kornelia Balcerzak - Zespół Placówek Oświatowych nr 3
Dagmara Wroniszewska - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego
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Kinga Ryska - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego
Natalia Krystkiewicz - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego
Tymoteusz Łoboda - Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego (dodatkowo
za wybitne osiągnięcia w pływaniu)
Oliwia Choroś - Społeczne Gimnazjum "Wyspianum"
Paulina Balcerzak - Zespół Szkół nr 2
studenci:
Marta Rogoza – Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego W Warszawie
Marcin Płoski – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymali:
Mateusz Hryciuk - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie,
gitara
Bartosz Dzięgielewski - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. A. Krzanowskiego
w Mławie, akordeon
Inga Piwowarska – studentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi, akordeon
Michał Rudziński - Akademia Muzyczna m. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, śpiew
solowy
Tancerze:
Julia Giesek i Szymon Zakrzewski - Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Katarzyna Welenc i Artur Szumacher - Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Karolina Stryjewska i Bartosz Bojarski Klub Elite Dance Warszawa
Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali:
Przemysław Obłąkowski - Klub Sportowy Zawkrze Mława, lekkoatletyka
Olga Pietrzak - Klub Sportowy Zawkrze Mława, lekkoatletyka
Rafał Sulwirski - Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie,
lekkoatletyka
Julia Wtulich – Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej
Jacek Piasecki – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, żeglarstwo
Marek Oskar Miałki – Uczniowski klub Sportowy „Gim92" Ursynów, piłka nożna
Damian Ślesicki – Klub Sportowy Legionovia Legionowo, piłka nożna
Łukasz Różański – Klub Uczelniany AZA Uniwersytetu Gdańskiego, sekcja kolarstwa
górskiego
pływacy z Klubu Pływackiego "Płetwal Mława":
Jakub Szczepański
Maja Burzyńska
Andżelika Łyczek
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JACEK PIASECKI - Stypendysta
Powiedział, że cieszy się że ta nagroda została mu przyznana, a co za tym idzie jego
praca została nagrodzona. W imieniu swoim jak i pozostałych stypendystów podziękował za
przyznanie tego wyróżnienia.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK ogłosił 2 minuty przerwy.
Ad pkt 3.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK stwierdził na podstawie listy
obecności, na sali jest quorum (19 radnych) władne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Radni nieobecni usprawiedliwieni – Dariusz Dużmański oraz Joanna Tańska.
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
(19 głosami za) Sekretarzem Obrad XXIX sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ
WOJNAROWSKI.

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad?
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 9 - podjęcie uchwały w sprawie obciążenia
nieruchomości – ul. Szpitalna, a także zdjęcie z porządku obrad dwóch uchwał w sprawie
sprzedaży nieruchomości komunalnych – punkt nr 10. Sprzedaż miała dotyczyć
nieruchomości położonych przy ul. Olsztyńskiej, a także przy ul. Olsztyńskiej i Szpitalnej.
Poinformował, że strona zainteresowana zgłosiła uwagi, które zostały uwzględnione.
Następnie poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie obciążenia
nieruchomości – ul. Spichrzowa. Dodał, że zmiany te były procedowane podczas posiedzenia
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowane zmiany.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowany porządek obrad.
Ad pkt 5.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XXVIII sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 17 marca 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 – 19 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez
odczytywania protokół z XXVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17 marca 2017 r.
Ad pkt 6.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mława z Autopoprawką Nr 1. Poinformował, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2017 nie uległy zmianie i wynoszą 127 476 375,23
zł.
2.Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 nie uległy zmianie i wynoszą
10 874 089,51 zł.
Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się dochody:
1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 119 200,00 zł, tj.:
- 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 lokali mieszkalnych
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 7 734 889,51 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 128 891 314,92 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 122 891 314,92 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł.
Na dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł planowane do realizacji w roku 2017
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. (części),
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- 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 6 201 544,18 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 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
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 nie uległy zmianie i wynoszą
132 476 375,23 zł, w tym:
Wydatki bieżące uległy zmianie o kwotę (+16 000,00 zł) i po zmianie wynoszą
108 821 508,19 zł
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Powodem zmian jest zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem
na zakup usług remontowych (remont tarcz zegara na wieży Ratusza w Mławie).
Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 16 000,00 zł) i po zmianie wynoszą
23 654 867,04 zł. Powodem zmian jest:
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa punktów
świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie (-31 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa punktów
świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie (-2 600,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przykanalika
kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego” w kwocie (+15 000,00
zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie” w kwocie (+2 600,00
zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynków
socjalnych w Mławie – etap I” w kwocie (+885 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”, w kwocie (-200 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika
retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy., Czechowskiej i Sokalskiego
w Mławie”, w kwocie (-400 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Skomunikowanie
Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,
w kwocie (-285 000,00 zł).
Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 134 891 314,92 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 370 337,08 zł.
Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 123 440 101,80 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 112 952 439,35 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 487 662,45 zł.
Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 186 085,77 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 115 776 250,33 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 13 409 835,44 zł.
Plan przychodów planowanych na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 8 200 000,00 zł, tj.:
- 5 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn: „Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła
w 2007 roku.
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 nie
ulega zmianie i wynosi 5 000 000,00 zł. Deficyt zostanie w całości pokryty przychodami
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ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Miasto Mława
przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Mława”.
Przychody na 2018 rok
W 2018 roku planuję się przychody (pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz emisję obligacji komunalnych ) w kwocie 9 800 000,00 zł, tj.:
- 6 000 000,00 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 nie ulega zmianie. W 2017 roku planuje się rozchody
w wysokości 4 000 000,00 zł, które 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.)

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
Autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/334/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką
Nr 1
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Ad pkt 7.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wraz
z autopoprawką nr 1. Poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
Dochody (0,00 zł)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)
Gospodarka odpadami (-8 942,40 zł)
Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Mława w kwocie (-8 942,40 zł) z tytułu dochodów za
dzierżawę pojemników.
Pozostała działalność (+8 942,40 zł)
Zwiększenie planu dochodów Urzędu Mława w kwocie (+8 942,40 zł) z tytułu dochodów za
dzierżawę pojemników.
Przeniesienie z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.
Wydatki (0,00 zł)
Transport i łączność (-285 000,00 zł)
Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00
zł) z tytuły zakupu usług remontowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00
zł) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy zadaniem własnym miasta a zadaniem z tytułu
porozumień na kwotę 150 000,00 (pomyłka pisarska)
Drogi publiczne gminne (-285 000,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-285 000,00
zł) dotyczy; zadania inwestycyjnego pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem
przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Zadanie wieloletnie.
Administracja publiczna (+16 000,00 zł)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+16 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł)
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont tarcz zegara na wieży Ratusza
w Mławie).
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+269 000,00 zł)
Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 582 400,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-600 000,00
zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:
- „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy,
Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie (-400 000,00 zł). Zadanie wieloletnie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (-200 000,00 zł).
Zadania wieloletnie.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+17 600,00 zł) z przeznaczeniem na;
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- zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego” w kwocie (+15 000,00 zł),
- zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Starego Rynku w Mławie” w kwocie (+2 600,00 zł)
Oświetlenie ulic, placów i dróg (-33 600,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-33 600,00 zł)
dotyczy:
- zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielna
w Mławie” w kwocie (-31 000,00 zł)
- zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy
DK7) w Mławie” w kwocie (2 600,00 zł).
Pozostała działalność (+885 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Mława w kwocie (+885 000,00 zł) z przeznaczeniem
na realizację zdania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” .
Zadanie wieloletnie.
Dochody budżetu na 2017 r. 127 476 375,23 zł
Wydatki budżetu na 2017 r. 132 476 375,23 zł
Deficyt w kwocie 5 000 000,00 zł (z tytułu realizacji projekt pn: „Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”), zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława.
Przychody budżetu w kwocie 8 200 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych)
Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 (wykup obligacji komunalnych)
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
Autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok
Rada Miasta w głosowaniu (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/335/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z autopoprawką Nr 1
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Ad pkt 8.
URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2017.
Poinformowała, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy
do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku
z powyższym w celu realizacji nałożonych ustawą na gminę obowiązków w zakresie
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom został przygotowany „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława
na rok 2017”. Program ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obejmuje realizację
takich zadań jak:
I.
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
II.
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
III.
odławianie bezdomnych zwierząt;
IV.
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
V. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
VI. usypianie ślepych miotów;
VII.
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
VIII.
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
IX. plan znakowania zwierząt.
Uzupełniła, że zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu,
Burmistrz przekazuje do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Przyjęcie Programu przez Radę Miasta Mława pozwoli ograniczyć zjawisko bezdomności
zwierząt na terenie miasta, a tym samym zwiększyć poprawę bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 stycznia 1997r. o ochronie zwierząt
Rada Miasta Mława podejmuje uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mława”. Ustalenie
faktycznej bezdomności zwierząt, szczególnie psów i kotów jest trudne ze względu na
zaniedbania właścicieli w ich utrzymaniu. Na skalę problemu bezdomności zwierząt na
terenie gminy istotny wpływ ma zjawisko braku przestrzegania obowiązków właścicieli
utrzymujących zwierzęta. Zwierzęta pozbawione właściwej opieki wydostają się poza
ogrodzenia i traktowane są w powszechnym mniemaniu jako zwierzęta bezdomne.
Poważnym problemem jest także brak oznakowania zwierząt, który umożliwia identyfikację
właścicieli. Zdarzają się zagubienia czworonogów wtedy właściciele szukają ich (dopytują
się), a Urząd swych pierwotnych właścicieli, a po okresie kilku tygodni rezygnują z dalszego
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ich utrzymywania i obowiązek zrzucają na miasto. Faktyczny problem bezdomności zwierząt
jest szczególnie dostrzegalny w okresie wakacyjnym i wczesno zimowym. Latem liczba
porzucanych zwierząt silnie wzrasta. Właściciele pozbywają się „kłopotu” i podrzucają
psy/szczenięta w ustronne miejsca. Błąkające się czworonogi szukając w okresie zimowym
schronienia i pożywienia podchodzą pod zamieszkałe posesje wtedy to wzrasta liczba
zgłoszeń do tut. Urzędu. Dodała, że psy są odławiane i przewożone do lecznicy i do
schroniska dla bezdomnych zwierząt.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały był omawiany 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.
Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI
Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budownictwa Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła się dyskusja na temat opłaty za posiadanie psa.
Zgłosił, że może warto byłoby zrezygnować z tej opłaty, ponieważ być może będzie to
mobilizacją do tego, aby zaadoptować psa. Dodał, że wpływy z tej opłaty są bardzo małe
w stosunku do rezerwowanych środków finansowych na opiekę nad zwierzętami.
Radny HENRYK KACPRZAK
Odniósł się do zapisu w rozdziale VI § 15 pkt. 3 i poprosił o więcej informacji na temat
kwoty 8 400,00 zł przeznaczonej na zadanie edukacyjne. Wyraził zdanie, że bardzo ważne
jest czipowianie psów – konieczne jest ich monitorowanie. Wyraził zdanie, że według niego
często mieszkańcy innych gmin podrzucają psy na teren Miasta Mława. Dodał, że warto
byłoby spróbować rozwiązać ten problem wspólne z Radą Powiatu.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że cieszy się z tego, że nawiązała się dyskusja na ten temat. Wyraził
zdanie, że obowiązek czipowania psów powinien zostać uregulowany na poziomie rządu –
uregulowania na poziomie powiatu są niewystarczające. Na chwilę obecną nikt takich
regulacji nie wprowadził. Poinformował, że jako samorząd finansujemy czipownie psów.
Zaproponowaliśmy mieszkańcom bezpłatne czipowanie psów. W zeszłym roku
zaczipowanych zostało 127 psów. Powiedział, że na chwilę obecną nie jest to obowiązek,
tylko zachęta. Następnie odniósł się do poruszonego wcześniej zagadnienia opłaty za
posiadanie psa. Poinformował, że na terenie Miasta Mława jest ok. 5 – 6 tys. psów. Natomiast
osób które uiszczają opłatę za psa to ok. 800 osób. Zaapelował do wszystkich mieszkańców
o stosowanie się do regulaminu przyjętego przez Radę Miasta i uiszczanie opłaty
w wysokości 30 zł na rok. Dodał, że procedury związane z utrzymaniem zwierząt są bardzo
kosztowane. Corocznie przeznaczmy na te zadanie środki w wysokości ok. 200 tys. zł.
Uzupełnił, że jak do tej pory w Mławie nie było problemu ze złym traktowanie zwierząt, jak
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również z pogryzieniami przez psy. Poprosił o nie dokarmianie bezpańskich zwierząt,
ponieważ w ten sposób osoby które to robią dokarmiają również szczury. Na koniec dodał, że
potrzebna jest regulacja na poziomie krajowym oraz podziękował radnym za
wyeksponowanie tego problemu.
URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Poinformowała, że kwota 8 400 zł została przeznaczona na ulotki, ogłoszenia w gazetach,
a także audycję w Radiu 7 dot. czipowania psów, jak również akcji „Nie wyrzucaj psa”.
Więcej głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/336/2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2017
Ad pkt 9.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości. Poinformował, że
przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów m. Mławy jako
działka nr 689, na której znajduje się gminna droga publiczna ul. Spichrzowa. Położenie
nieruchomości zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:500,
załączonym do uzasadnienia. Dodał, że nieruchomość zostanie obciążona prawem
służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości nr nr 688/3, 4481/3
w celu korzystania z dostępu do nieruchomości władnących oraz znoszenia istnienia nad
nieruchomością balkonów, okapów itp. stanowiących części budynków istniejących
i projektowanych na nieruchomościach władnących. Uzupełnił, że wynagrodzenie z tytułu
służebności zostanie ustalone na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/337/2017
w sprawie obciążenia nieruchomości
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Ad pkt 10.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.
Poinformował, że przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości położone w Mławie przy
ul. Grzebskiego, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr 747/8, 747/9, 747/10,
stanowiące własność Miasta Mława. Ponieważ nieruchomości nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne, dlatego ich sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na
rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich
zagospodarowania. Części drogi gminnej ul. Grzebskiego, położone na działkach nr nr 747/8,
747/9, 747/10, zostały pozbawione kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania zgodnie z uchwałą Nr XXII/272/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września
2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława. Rada Powiatu Mławskiego
wyraziła zgodę na odstąpienie o odwołania darowizny ww. nieruchomości, wydzielonych
z działki nr 747/2, przekazanej Miastu Mława przez Powiat Mławski umową darowizny.
Dodał, że położenie nieruchomości zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej
w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia. Wniosek o sprzedaż nieruchomości złożył
właściciel nieruchomości nr nr 759, 758, 756. Uzupełnił, że ceny sprzedaży nieruchomości
zostaną ustalone w wysokości nie niższej niż ich wartości, określone przez rzeczoznawcę
majątkowego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/338/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
Ad pkt 11.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Poinformował, że
przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości składające się z działek nr nr 342/3,
342/4, 342/7, 342/12 oraz nr 342/8, położone przy ul. Błękitnej. Ich położenie zostało
przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, załączonym do uzasadnienia.
Nabycie nieruchomości następuje do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem
na urządzenie gminnych dróg publicznych. Dodał, że w wyniku negocjacji uzgodniono
z właścicielami nieruchomości warunki ich nabycia.
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/339/2017
w sprawie nabycia nieruchomości

Ad pkt 12.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Polna”. Poinformował, że zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Mławy obszar jest położony
w strefach funkcjonalno-przestrzennych: zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M/U),
działalności gospodarczej z zakresu usług (U) oraz układu drogowo-ulicznego składającego
się z drogi głównej (G) i lokalnej (L). Jest częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi
i usługowymi wzdłuż ul. Polnej, ul. Dzierzgowskiej, ul. Rzęgnowskiej. Wnętrze obszaru
pozostaje niezabudowane. Wnioski o opracowanie planu miejscowego składali mieszkańcy
ul. Rzęgnowskiej, ul. Dzierzgowskiej i ul. Polnej oraz Radna Rady Miasta Joanna Tańska.
Dodał, że dokonana przez Burmistrza Miasta Mława analiza uzasadnia sporządzenie planu
miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi rozwój tej części
Mławy dzięki wykorzystaniu na cele inwestycyjne nowych terenów (zabudowa mieszkaniowa
i zabudowa usługowa) przy zachowaniu wymagań ładu przestrzennego oraz zapewni
harmonijne ukształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/340/2017
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Polna”
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę.
Obrady zostały wznowione o godzinie 14:40.
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Ad pkt 13.
MAGDALENA CECELSKA Koordynator Zespołu ds. opracowania „Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Poinformowała, że
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji
z organami gminy oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla burmistrza w sprawach
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zasady wyznaczania składu
działania Komitetu Rewitalizacji oraz zasady jego działania, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określa rada gminy w drodze uchwały w terminie
nie późniejszym niż 3 miesięcy od uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. Gminny
Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 został przyjęty Uchwałą Nr
XXV/308/2016 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 r., w związku z czym do 29 marca 2017
r. konieczne jest podjęcie uchwały dotyczącej zasad wyznaczania składu komitetu
rewitalizacji i zasad jego działania. Dodała, że projekt Regulaminu określającego zasady
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji poddany został
konsultacjom społecznym, które ogłoszono w dniu 13 lutego 2017 r. i prowadzono w terminie
od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji
ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/341/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady
działania Komitetu Rewitalizacji

Ad pkt 14.
RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przedstawił uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Mława. Poinformował, że skarga mieszkańców Miasta Mława przekazana przez Wojewodę
Mazowieckiego nie może zostać uwzględniona. Za powyższym przemawia fakt, iż
przedmiotowa skarga nie zawiera informacji jakie przepisy prawa zostały naruszone przez
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Burmistrza Miasta Mława. Przewodniczący Komisji zwracał się z prośbą do skarżącej
o stawienie się na posiedzenie Komisji w celu sprecyzowania naruszeń przepisów prawa.
Skarżąca nie stawiła się na posiedzeniu Komisji tym samym skarga nie została sprecyzowana.
Dodał, że mając powyższe na względzie Komisja nie dopatrzyła się naruszeń przepisów
prawa i uznała skargę za bezzasadną.
Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA
Poinformowała, że żałuje tego, że Komisja Rewizyjna obradowała nad formą pisma, a nie
nad jego treścią. Następnie odczytała treść pisma kierowanego przez mieszkańców Miasta
Mławy do Wojewody Mazowieckiego. Powiedziała, że na Mławce na odległości 2 km jest 5
przejazdów. Poinformowała, że mieszkańcy nie mogą się pogodzić z zaistniałą sytuacją – jest
bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy muszą pokonywać długą drogę, aby dostać się do miasta.
LESZEK OSLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Zaznaczył, że wcześniej odczytane pismo, Wojewoda Mazowiecki zakwalifikował, jako
skargę, i na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, Rada Miasta Mława jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.
RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Poinformował, że nie zgadza się z przedmówczynią, że sprawa nie była w żaden sposób
konsultowana z mieszkańcami miasta. Poinformował, że procedura związana z planami
inwestycyjnymi PKP PL była konsultowana z przedstawicielami mieszkańców,
przewodniczącymi zarządów osiedli, a także Komisjami Rady oraz Radnymi.
Radny MARIAN WILAMOWSKI
Zapytał, którego burmistrza dotyczy ta skarga? Następnie dodał, że sprawa ta jest już
wszystkim bardzo dobrze znana i należy powoli ją wyciszać, ponieważ do niczego to nie
prowadzi tylko zaognia sytuację i budzi coraz więcej emocji. Podczas spotkań osiedlowych
temat ten cały czas powraca. Dodał, że licytowanie się, że gdzieś na odcinku 2 km jest pięć
przejazdów do niczego nie prowadzi. Trzeba zaakceptować tą sytuację,
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, przeciw – nie było, nikt nie wstrzymał
się od głosu, 1 Radny nie brał udziału w głosowaniu) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIX/342/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława
Ad pkt 15.
DOROTA KACZOREK – MAGDALIŃSKA Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mławie
Przedstawiła Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
(Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji
ds. Rodziny i Spraw Społecznych – Komisje nie wniosły uwag.
Radny HENRYK KACPRZAK
Zapytał dlaczego jedna z rodzin zrezygnowała z wsparcia asystenta rodziny?
DOROTA KACZOREK – MAGDALIŃSKA Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mławie
Poinformowała, że przyczyny mogły być bardzo różne. Dodała, że współpraca
z asystentem rodziny jest dobrowolna. Rodzina rezygnując z niej nie musiała podawać
powodów. Większość rodzin jest otwarta na podjęcie współpracy. Rolą asystenta rodziny jest
wzmocnienie rodziny. Dodała, że teraz coraz mniej dzieci umieszczanych jest w pieczy
zastępczej.
Ad pkt 16.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwały podjętej na sesji Rady Miasta w dniu
17 marca 2017 r. (Oryginał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad pkt 17.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Podziękował Radnym Miasta Mława za zaakceptowanie zmian w porządku obrad oraz
pracownikom za przygotowanie projektów uchwał. Podziękował za zaakceptowanie zmian
w budżecie oraz powiedział, że na kolejnym posiedzeniu Sesji RM będą rozdysponowane
środki finansowe pochodzące z nadwyżki budżetowej za 2016 rok.
Następnie przedstawił informację z pracy wydziałów Urzędu Miasta:
Jednostka Realizująca Projekt.
 15 marca br. rozpoczęto realizacje projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Mława”. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć o łącznej długości ok 20
km. Obecnie trwają prace na obszarze A8. Budowana jest kanalizacja sanitarna w ulicach
Kryszkiewicza, Wetmańskiego i Górnej. W następnej kolejności będą trwały prace w ul.:
Ciechanowskiej, Jasińskiego oraz na części ulicy Cmentarnej.
 Rozstrzygnięto przetarg na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .
 Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji w obszarze A5 : ulice Kościuszki, Pogorzelskiego
i sąsiednie. 30 marca odbędzie się otwarcie ofert na wybór Wykonawcy Kanalizacji sanitarnej
na obszarze A5.
Planowany koszt realizacji całego projektu - 27 211 950,14 zł, w tym dofinansowanie - 14 208
180,25 zł.
Raport z działań Straży Miejskiej w Mławie:
 W okresie sprawozdawczym przyjęto 176 zgłoszeń od mieszkańców Mławy.
 Z Centrum Monitoringu Miejskiego:
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przekazano do Policji i Straży Miejskiej 31 zgłoszeń o popełnionych wykroczeniach,
w związku z czym wszczęto postępowania w tych sprawach,
 do 5 spraw, na wniosek Policji zgrano zapis obrazu z monitoringu miejskiego, który
przekazano wnioskującej jednostce,
 do 3 przypadków ujawnionych wykroczeń, wysłano patrole działające w terenie.
Przeprowadzono 6 wspólnych służb patrolowych z Policją.
Interweniowano w przypadku 2 osób nietrzeźwych.
35 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb urzędu miasta i jednostek podległych.
25 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych na terenie
miasta.
Przekazano do lecznicy dla zwierząt 11 bezpańskich psów i 2 koty.
Przeprowadzono 47 kontroli porządkowych posesji.
W okresie sprawozdawczym ujawniono 132 wykroczenia.

Wydział Ochrony Środowiska:

 Wydano Decyzje na wycinkę drzew i krzewów: - 2 szt.
 Prowadzone są postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko - 2 szt.
 Złożono wniosek na kwotę 15 626,13 zł do Wojewody Mazowieckiego o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (wpłynęło 30 szt. wniosków od rolników, którzy mają grunty rolne na
terenie Miasta Mława)
 Mieszkańcy Miasta Mława złożyli 48 szt. wniosków na demontaż, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława.
Wydział Gospodarki Komunalnej:
 Decyzje na zajęcie pasa drogowego: 22 szt.
 Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym: 12 szt.
 Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym:8 szt.
 Decyzje na lokalizację zjazdów z drogi publicznej (drogi gminne): 2 szt.
Sprawy związane z utrzymaniem dróg:
1. Zlecono naprawę 3 szt. słupów z rozkładami MKM
2. Trwają naprawy nawierzchni asfaltowych i gruntowych po okresie zimowym.
 Zlecono naprawę 8 szt. słupów oświetleniowych
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
 Decyzje o warunkach zabudowy – 6 decyzji
 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9 decyzji
 Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego - 22 zaświadczenia
 Dzierżawa nieruchomości – 9 umów
 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 decyzja
 Przetargi na sprzedaż nieruchomości – ogłoszono 2 przetargi
 Sprzedaż nieruchomości -2 akty notarialne (zbycie 3 nieruchomości)
 Umowa zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej – 1 akt notarialny
 Decyzje o waloryzacji odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie dec. Starosty
Mławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 8 decyzji
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 Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi – wypłacono 3 odszkodowania
 Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian nieruchomości 1 spotkanie
 Podziały nieruchomości - 5 postanowień, 5 decyzji
 Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic - 6 zawiadomień, 1 zaświadczenie
 Projekty uchwał Rady Miasta 7 projektów
Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 28.02.2017r. w trakcie wykonania:
1. UCHWAŁA Nr XXVII/331/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości: działka nr 1238/2, położona przy ul. Krótkiej, działka nr
1758, położona przy ul. Napoleońskiej – przekazano dokumenty do kancelarii notarialnej
w celu przygotowania umowy w formie aktu notarialnego
2. UCHWAŁA Nr XXVII/332/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości – wykonano wycenę nieruchomości, zostanie
przygotowany projekt protokołu z rokowań w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.
Wydział spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzono:
 akty małżeństwa 2, a w tym: ślub cywilny 0, ślub konkordatowy 1, umiejscowione 1,
akty urodzenia 49 , akty zgonu 42, oświadczenia o uznaniu ojcostwa 8
Przyjęto:
 zapewnienia do ślubu cywilnego 10
 oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego 0
Wydano:
 zaświadczenia do ślubu konkordatowego 12
 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk 5
 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0
 odpisy aktów stanu cywilnego 379
Wydział Spraw Obywatelskich
Przyjęto:
 wnioski o wydanie dowodu osobistego 371
 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 20
Wydano:
 dowody osobiste 364
 decyzje i postanowienia w sprawach o wymeldowanie 1
 wymeldowania z pobytu stałego 19 mieszkańców
 zameldowania na pobyt stały 29 mieszkańców
 przemeldowania w obrębie miasta 31 mieszkańców
 zameldowania na pobyt czasowy 17 mieszkańców innych miejscowości
 zameldowanie cudzoziemców 20 osób
 udostępnione informacja adresowo-osobowe 56
 weryfikacja wniosków o wydanie Karty Mławiaka 92
Wydział Inwestycji
Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:
 Przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie.
W ogłoszonym postępowaniu złożono 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Sp. z o. o. z siedzibą ul. Targowa 21, 09-300
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Żuromin. Cena wybranej oferty 1 829 857,47 zł brutto. Podpisanie umowy na realizację
zadania nastąpiło w dniu 27 marca 2017 r.
Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I.
W ogłoszonym postępowaniu złożono 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.03.2017r.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, za cenę 2 953 501,47 zł brutto. Trwa procedura
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: poprawa spójności
komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy
Górnej. Najkorzystniejsza oferta: Usługi Projektowe Andrzej Dusiński z siedzibą
w Mławie ul. Warszawska 1 lok. Nr 19 za cenę 26 568,00 zł brutto. Podpisanie umowy na
realizację zadania nastąpiło w dniu 15 marca 2017 r.
Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie.
W dniu 24 marca 2017r. Sąd Konkursowy dokonał otwarcia i oceny złożonych wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie rewitalizacji wyodrębnionego obszaru
miejskiego przy ul. Dworcowej w Mławie w miejsce przyjazne mieszkańcom. Wnioski
złożyło trzech Wykonawców. Trwa proces uzupełniania dokumentów przez jednego
z Wykonawców. Po zakończeniu tej procedury Sąd Konkursowy będzie kwalifikował
Wykonawców do dalszego udziału w konkursie oraz zaprosi ich do złożenia prac
konkursowych.
Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II postępowanie II”.
Najkorzystniejsza oferta: Elektro-Energetyka Aleksander Jakub Zduńczyk, Grzybowo 68 a,
06-461 Regimin za cenę 87 763,55 zł brutto. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana
w dniu 03.04.2017 r.
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
terenie Starego Rynku w Mławie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Beata Kozłowska,
ul. Zachodnia 16, 06 – 500 Mława. Cena oferty 13 530 zł brutto.
Budowa sieci wodociągowej w uli Srebrnej w Mławie. Postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2017 r.
Budowa ul. Lawicz-Liszki – etap II. Rozbiórka części budynku garażowo-warsztatowego
wraz z dobudową ściany szczytowej. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego. Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2017r.
Termomodernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
w Mławie. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2017r.

Na koniec Burmistrz Miasta Mława dodał, że w zeszłym tygodniu (23 marca br.)
odbyło się zebranie mieszkańców osiedla nr 9 – Wólka. Głównym tematem spotkania było
zamknięte przejście w ciągu ul. Kościuszki. Poinformował, że są szanse na wykonania kładki
pieszo – rowerowej. Być może uda się pozyskać dofinansowanie na realizację tego zadania.
Dodał, że w dniu 31 marca br. odbędzie spotkanie z dyrektorem PKP (Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami) w sprawie nie przedłużania umowy dzierżawy z firmą,
która prowadzi działalność polegającą na sortowaniu węgla.
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Ad pkt 18.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Odczytał treść pisma Burmistrza Miasta Rypin z podziękowaniami za nadanie
wiaduktowi drogowemu w Mławie „Wiadukt Rypiński”. (Kopia pisma stanowi załącznik do
niniejszego protokołu).
Radny RYSZARD PRUSINOWSKI
Poinformował, że w dniu 25 marca odbył się XIX Turniej Piłki Siatkowej
Samorządowców o Puchar Starosty Mławskiego i Drużyna Miasta Mława zajęła I miejsce.
Następnie przekazał puchar na ręce Burmistrza Miasta Mława.
Radny MICHAŁ POL
Poruszył sprawę związaną z działalnością firmy LG Electronics na terenie Miasta Mława.
Poinformował, że otrzymał informację, że w ostatnim czasie z kilkoma osobami został
przerwany stosunek pracy. Zapytał czy firma ta dalej planuje rozwijać działalność w Mławie?
Poprosił, aby Burmistrz Miasta Mława spotkał się z nowym prezesem formy LG Electronics
i porozmawiał na temat dalszych planów firmy. Następnie poruszył sprawę związaną
z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. Poprosił o zorganizowanie badań
spirometrycznych płuc dla mieszkańców Miasta Mława. Wyjaśnił, że jest to bardzo proste
badanie i pozwala na szybkie wykrycie wszelkich nieprawidłowości i chorób.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że jak dotąd odbył już 4 spotkania z nowym Prezesem LG Electronics.
Kontakty z firmą LG są bardzo częste. Wyraził zdanie, że bardzo trudno i niezręcznie byłoby
mu rozmawiać z Panem Prezesem na tematy przedstawione przez Pana Radnego. Uważa, że
rozmowy na temat zwolnień są nieeleganckie i od lat bardzo delikatnie obchodzimy się z tą
firmą. Jeszcze niedawno w Polsce były dwie fabryki LG – w Mławie oraz w Kobierzycach
koło Wrocławia. Podjęto decyzję o ich konsolidacji i lokalizacji w Mławie. Władze firmy
wnioskują o budowę drogi w rejonie firmy LG oraz budowę chodników i parkingów
w okolicy siedziby firmy. Na chwilę obecną jest to jeden z największych pracodawców na
terenie miasta. Powiedział, że na ternie miasta jest 11 firm koreańskich i ma nadzieje, że będą
się one cały czas rozwijać. Zaakcentował, że sprawy pracownicze są to sprawy bardzo
subtelne. Musimy zastanowić się jak zachęcić i zainteresować firmy koreańskie do
działalności na terenie Miasta. Trzeba stworzyć odpowiednie warunki, aby firma ta chciała tu
prowadzić działalność.
Następnie odniósł się do sprawy smogu – poinformował, że podczas podziału
nadwyżki budżetowej planuje zarezerwować pewną sumę środków finansowych na
opracowanie programu, który będzie dofinansowywał wymianę pieców na gazowe.
Powiedział, że mimo wszystko to „kropla w morzu”. Poinformował, że zadania o których
wspominał Pan Radny powinny być wykonywane systemowo i jest to zadanie służby zdrowia,
a nie samorządu. Dodał, że miasto Mława wspiera zadania związane z bezpieczeństwem
i ochroną zdrowia poprzez dofinansowanie zakupu samochodu bojowego na Straży Pożarnej,
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jak również wozu dla Policji oraz zakup sprzętu dla szpitali. Zaznaczył, że nie są to zadania
dedykowane dla samorządu.
Podsumowując powiedział, ze ma nadzieję, że firma LG będzie się cały rozwijała.
Następnie poinformował, że w dniu 5 kwietnia br. odbędzie spotkanie z Ambasadorem Korei
oraz Prezesem LG i będzie to doskonała okazja do tego, aby porozmawiać na temat
działalności firmy. Zaznaczył, że koniecznie trzeba się pochylić nad wnioskiem dotyczącym
budowy infrastruktury (drogi, chodniki, parkingi). Podziękował swoim poprzednikom za to, że
czynią starania, aby firma LG działała w Mławie. Zaznaczył, że większe firmy działające na
terenie Miasta borykają się z problemem braku ludzi to pracy. Dlatego w Mławie jest tak dużo
obcokrajowców. Podkreślił, że rola małych firm jest uzależniona od tych większych –
funkcjonują one w symbiozie. Powiedział, że otrzymał informację o tym, że konsolidacja
firmy LG jest na próbę na 2017 rok. Dlatego tak ważne jest, aby zabiegać o to, aby jak
najwięcej wniosków złożonych przez firmę LG zostało zrealizowanych.
Radny MICHAŁ POL
Poinformował, że zachęca Burmistrza Miasta do rozmów i wspólnego dialogu z prezesem
LG, a nie do przepytywania. Odniósł się do zanieczyszczenia powietrza w mieście
i poinformował, że słyszy z mediów oraz od mieszkańców, że problem jest bardzo duży.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że kontakt z firmą LG jest bardzo częsty oraz że stara się słuchać
wniosków płynących z tych spotkań. Dodał, że w latach wcześniejszych funkcjonował
program KAWKA, jednak w tym roku został zlikwidowany. Jak na razie nie mamy centralnej
propozycji rozwiązania problemu smogu. Ogrzewanie gazowe jest bardzo kosztowne i mało
kto zdecyduje się na taką zmianę źródła ciepła. Powiedział, że bardzo często odwiedzają go
emeryci, których nie stać na wykup lekarstw, a co dopiero na ogrzewanie domu gazem.
W budżecie zaplanowano kwotę ok. 17 mln na zadania związane z pomocą społeczną dla
mieszkańców Mławy. Świadczy to o tym, że mieszkańcy potrzebują pomocy socjalnej. Smog
jak również czipowanie psów są to bardzo ważne problemy społeczne, które potrzebują
regulacji na szczeblu ogólnopolskim. Podsumował, że systemowe regulacje są niezbędne, bo
sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi trudnościami.
Radny MICHAŁ POL
Zaznaczył, że o przeniesienie fabryki z Kobierzyc do Mławy walczył także Minister
Finansów i Rozwoju Mateusz Morawiecki, jak również Pani Poseł Anna Cicholska.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie w sprawie
przeniesienia fabryki LG z Kobierzyc do Mławy. Uczestniczył w nim Minister Mateusz
Morawiecki, poseł Anna Cicholska, poseł Mirosław Koźlakiewicz, senator Jan Maria
Jackowski jak również wiele innych osób na prośbę Burmistrza Miasta Mława. Powiedział, że
„ojców sukcesu” jest terasz bardzo dużo, jednak jedynymi są pracownicy firmy LG. Dodał, że
firma LG nie otrzymała odpowiedzi na swoje pismo skierowane do Ministerstwa. Uzupełnił,
że ma nadzieję, że Ministerstwo Rozwoju stanie na wysokości zadania i zaproponuje coś co
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będzie zgodne z oczekiwaniami firmy LG Electronics. Powiedział, że bardzo ważne jest, aby
doceniać to co mamy i pielęgnować to. Przytoczył wypowiedź Ambasadora Korei, który
stwierdził, że sukces firmy LG zawdzięczamy pracownikom z Mławy i subregionu, którzy
ciężko pracują na te osiągnięcia.
KAMIL PRZYBYSZEWSKI Mieszkaniec Miasta Mława
Odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Mariana Wilamowskiego, który powiedział, że
bardzo często na spotkaniach osiedlowych pojawia się problem związany wiaduktem i zapytał,
czy gdyby wcześniejsze decyzje władz miasta były właściwie podjęte, to czy mielibyśmy ten
problem? Następnie odczytał treść pisma z Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zamknięcia przejścia w ciągu
ul. Kościuszki. Z pisma wynika, że decyzje dotyczące zamknięcia przejazdu zostały podjęte
w 2005 roku i były konsultowane z przedstawicielem inwestora i zostały potwierdzone
podczas spotkania z władzami miasta na spotkaniu w 2008 roku. Zapytał czy wykonanie
kładki pieszo – rowerowej było konsultowane z mieszkańcami oraz czy chcą oni tego
rozwiązania? Dodał, że mieszkańcy chcą mieć możliwość poruszania się również
samochodem i będą o to walczyć o korzystne rozwiązanie. Zwrócił bezpośrednio do Pana
Radnego Michała Pola odnośnie badań spirometrycznych i poinformował, że nawiązał kontakt
z firmą, która mogłaby tego rodzaju badania wykonać.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
Poprosił Pana Kamila Przybyszewskiego o stosowanie się do przepisów i o nie
wskazywanie Radnych, którzy mieliby udzielić odpowiedzi na pytanie. Jeśli któryś z Radnych
zechce zabrać głos w dyskusji to się zgłosi. Dodał, że jego obowiązkiem, jako
Przewodniczącego Rady Miasta jest czuwanie nad sprawnym przeprowadzeniem obrad sesji.
Radny MARIAN WIALMOWSKI
Odniósł się do wypowiedzi Pana Kamila Przybyszewskiego i powiedział, że w 2008 roku
nie był radnym i swoje uwagi mógł wnosić jako mieszkaniec Miasta Mława. Odniósł się
budowy kładki pieszo – rowerowej i poinformował, że za przeznaczeniem kwoty 60 tys. zł na
wykonanie dokumentacji projektowej kładki w rejonie ul. Kościuszki wyraziło zgodę
21 radnych i będą oni ponosić konsekwencje tej decyzji.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Powiedział, że aby mówić o zagadnieniach poruszonych przez Pana Przybyszewskiego
należy znać fakty i panujące wtedy uwarunkowania. Decyzja o lokalizacji wiaduktów została
wcześniej podjęta przez Pana Burmistrza Rakowskiego na wniosek PKP. Zadecydował, że
wiadukt będzie położony w rejonie ul. Działdowskiej, aby skomunikować dzielnicę
przemysłową. Gdyby nie wyraził zgody na zamknięcie przejazdu w ciągu ul. Kościuszki
miasto nie dostałoby dofinansowania na budowę ul. Działdowskiej. Takie są konsekwencje
podjętej przez niego decyzji. Pan Przybyszewski ma prawo walczyć o wybudowanie
wiaduktu. Trzeba jednak liczyć się z faktem, że koszt budowy wiaduktu to ok. 20 mln zł, a za
kilkanaście lat będzie on wymagał gruntowanego remontu, a co za tym idzie przeznaczenia
środków finansowych na ten cel. Wyraził zdanie, że podejmując decyzje zawsze trzeba mieć
na uwadze konsekwencje finansowe podejmowanych działań. Powiedział, że gdyby w 2008
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roku nie wyraził zgody na likwidację wiaduktu przy ul. Kościuszki, konieczny byłby zwrot
środków finansowych w wysokości 7,5 mln zł na rzecz PKP w związku z wybudowaniem
ul. Działdowskiej. Powiedział, że podjął decyzję, aby kontynuować to co już wcześniej zostało
rozpoczęte dla dobra miasta. Wyraził zdanie, że ważne jest, aby dyskutować merytorycznie
i mieć na uwadze konsekwencje podejmowanych decyzji dla pokoleń. Poprosił o wyzbycie się
emocji podczas tych dyskusji. Uzupełnił, że ma szacunek dla wszystkich swoich
poprzedników, a także podkreślił trudną rolę Radnych Miasta Mława. Powiedział, że ceni
sobie różnice poglądów i zdaje sobie sprawę, że każdy ma prawo bronić swoich racji.
Podziękował mieszkańcom Osiedla Wólka za bardzo dobre, merytoryczne zebranie.
Powiedział, że rozpoczęły się rozmowy na temat działania Mławskiej Komunikacji Miejskiej
i jest przekonany, że w kolejnych latach również uda się zarezerwować środki finansowe na
to, aby komunikacja miejska funkcjonowała bezpłatnie. Podziękował wszystkim za dobrą
współpracę.
Na koniec zaprosił do udziału w akcji sadzenia drzew organizowaną przez Nadleśniczego
Jaromira Skrzypeckiego (Nadleśnictwo Dwukoły), która odbędzie się 22 kwietnia br. oraz na
uroczystości z okazji Dnia Patrona, które odbędą się 23 kwietnia br. i będą połączone z Galą
Mławianin Roku 2017. Tytuł Mławianina Roku 2017 otrzyma Pan Henryk Sławuta.

Ad pkt 19.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
zakończył obrady XXIX sesji o godz. 16:30 słowami:
„ZAMYKAM OBRADY XXIX SESJI RADY MIASTA”

Przewodniczący Rady Miasta
mgr LESZEK OŚLIŹLOK
P r o t o k o l a n t:
Klaudia Mączewska
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