PROTOKÓŁ Nr XXX / 2017
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 25 kwietnia 2017r.
w sali posiedzeo Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13

Obrady trzydziestej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący Rady
Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13.00.

Powitał serdecznie Panie i Panów Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira
Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusza
Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, naczelników wydziałów, prezesów
i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, Przewodniczących Zarządów Osiedli,
Radnych Młodzieżowej Rady Miasta i Mławskiej Rady Seniorów, przedstawicieli środków
społecznego przekazu i za ich pośrednictwem mieszkaoców miasta Mława.

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
W dniu 24 marca zmarł Pan Jan Rudowski Zastępca Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, wybitny znawca problematyki finansowej samorządu
terytorialnego, szlachetny, otwarty, życzliwy człowiek, wielki przyjaciel mazowieckich
samorządów.
Pamięd zmarłego uczczono chwilą ciszy.

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK na dzisiejszej sesji jest z nami
Dyrektor Paostwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Mławie, Pan Wilhelm Taraszkiewicz,
którego bardzo serdecznie powitał.
Zgodnie z prośbą poprosił Pana Dyrektora o zabranie głosu.
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WILHELM TARASZKIEWICZ Dyrektor Paostwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w
Mławie powitał Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, Radnych oraz wszystkich
obecnych na sali. W ostatnią sobotę zakooczył się ogólnopolski konkurs wokalny, w którym
dwóch uczniów Szkoły zajęło dwa pierwsze miejsca w kategorii szkół średnich. Świadczy to o
wysokim poziomie klasy wokalnej. Wszystkie poczynania jakie mają miejsce w naszej szkole
mają związek z dużymi potrzebami organizacyjnymi i materialnymi. W związku z tym złożył
podziękowanie dla wszystkich Radnych, dla Burmistrza za to, że jesteśmy zauważani, że
Szkoła istnieje na mapie kulturalnej miasta, jest dostrzegana. Zwrócił się o pamięd
i podziękował za to co Szkoła już otrzymała.

Przewodniczący Rady Miasta podziękował za miłe słowa pod adresem Rady Miasta
Mława, władz samorządowych naszego miasta. Wyraził zadowolenie, że ta współpraca
dobrze się układa.

Ad pkt 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali jest
quorum ( 18 radnych ) władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad pkt 3.
Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza
Wojnarowskiego.
Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania
(18 głosami za) Sekretarzem Obrad XXX sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ
WOJNAROWSKI.

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w dniu 18 kwietnia
2017r. wpłynęła skarga Pani ………….. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, dotycząca niewyczerpującego zebrania materiału dowodowego podczas badania
przez Komisje Rewizyjną. W związku z powyższym jest koniecznośd podjęcia przez Radę
uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, którą zaproponuje o wprowadzenie do porządku obrad sesji.

Zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.17 w/w projekt uchwały.
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Zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta
Zwrócił się do Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie. Uznaliśmy, że jest możliwośd
utworzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych, co ma na celu podniesienie
atrakcyjności naszych nowo utworzonych szkół podstawowych. Wniosek uzyskał pozytywną
opinię Kuratora Oświaty.

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta zaproponował o wprowadzenie do
porządku obrad jako pkt.14 w/w projekt uchwały.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za - 18 głosów, jednogłośnie) przegłosowała
zaproponowane autopoprawki do porządku obrad.

Następnie Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za - 18 głosów, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowany porządek obrad z autopoprawkami.

Ad pkt 4.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XXIX sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 28 marca 2017r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta
i każdy Radny mógł się z nim zapoznad.
Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania.

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 18 głosów, jednogłośnie) przyjęła
bez odczytywania protokół z XXIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 marca 2017r.

Ad pkt 5.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława wraz z autopoprawką.
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Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława
W wykazie przedsięwzięd dokonuje się następujących zmian:
1.




„Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie”
łączne nakłady finansowe (-7 000,00 zł) po zmianie wynoszą 52 400,00 zł,
rok 2017 (- 7 000,00 zł) po zmianie 45 900,00 zł,
limit zobowiązao (7 000,00 zł) po zmianie wynosi 45 900,00 zł,

2.




„Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”:
łączne nakłady finansowe (-7 000,00 zł) po zmianie wynoszą 103 000,00 zł,
rok 2017 (-7 000,00 zł po zmianie 97 000,00 zł,
limit zobowiązao (-7 000,00 zł) po zmianie wynosi 97 000,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+1 815 019,22 zł), plan
po zmianie wynosi 129 291 394,45 zł.
1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (-483 176,00 zł), plan dochodów bieżących po
zmianach wynosi 116 119 109,72 zł. Powodem zmian jest:
- zmniejszenie planu dochodów zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów
nr FIN-I.3111.14.7.2017, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej
otrzymywanej z budżetu paostwa na realizację własnych zadao bieżących gmin (-568 830,00
zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2017
z dnia 31 marca 2017 r,.
- zwiększenie planu dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu
dotacji celowej na dofinansowanie świadczeo pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN-I3111.18.10.2017 z dnia 17 marca
2017 r. (+73 654,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława
Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r,.
- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” z tytułu zwrotu nienależnie
pobranych świadczeo z lat ubiegłych, (+2 000,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 – „Pomoc społeczna” z tytułu zwrotu nienależnie
pobranych świadczeo z lat ubiegłych, (+10 000,00 zł),
Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+2 298 195,22zł),
po zmianie wynoszą 13 172 284,73 zł.
Powodem zmian jest wprowadzenie do budżetu dotacji celowej 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. Miasto Mława planuje pozyskad dofinansowanie na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami
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transportowymi sieci TEN-T”, w ramach Regionalnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Programu

operacyjnego

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. Płatnośd przewidziana na rok 2017 w kwocie 7 734 889,51 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625. Płatnośd przewidziana na rok 2017 w kwocie 2 298 195,22 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami
transportowymi sieci TEN-T”.
Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 131 149 910,10 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 122 059 770,74 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 9 090 139,36 zł.
Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 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),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703,
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- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (częśd).
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. Płatnośd przewidziana na rok 2017 w kwocie 6 201 544,18 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
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. Płatnośd przewidziana na rok 2017 w kwocie 2 258 595,18 zł dotyczy
przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami
transportowymi sieci TEN-T”.
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. (częśd),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(częśd),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1627 i in. (częśd)
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:
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- 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. (częśd),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (częśd),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w kwocie 20 000,00 zł.
Dochody majątkowe w latach 2021 - 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2017 roku uległy zmianie (+7 978 330,22 zł) i po zmianie
wynoszą 140 454 705,45 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące uległy zmianie o kwotę (+237 204,00 zł) i po zmianie wynoszą
109 058 712,19 zł.
Powodem zmian jest:
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu odpisu
na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych (+13 309,39 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem
na wdrożenie platformy Rejestratora Czasu Pracy (+1 488,00 zł) ,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem
na emisję spotów kampanii społecznych na antenie Radia 7 „Zwolnij, chroo nasze dzieci,
bezpieczny pieszy”, „Zamieszkaj w Mławie„ oraz wydanie kwartalnika „Informator miejski”
(+ 31 921,12 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” jednostki Centrum
Usług Wspólnych z przeznaczeniem na wdrożenie zarządzania placówkami oświatowymi
metodą bonu organizacyjnego, (+33 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dział 754 „Bezpieczeostwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeo (+203,53 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem
za wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+549 787,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na
odpis na zakładowy fundusz świadczeo (+30 841,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku
z wydatkowaniem dotacji celowej otrzymywanej z budżetu paostwa (-568 830,00 zł) – zmian
wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
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- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu zwrotu nienależnie
pobranych świadczeo z lat ubiegłych (+2 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu
dotacji celowej na dofinansowanie świadczeo pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN-I3111.18.10.2017 z dnia 17 marca
2017 r. (+73 654,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława
Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
z przeznaczeniem za wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+9 325,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” z tytułu zwrotu nienależnie
pobranych świadczeo z lat ubiegłych (+10 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” z przeznaczeniem na odpis na
zakładowy fundusz świadczeo (+651,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeo (+853,96 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
z tytułu zakupu usług pozostałych (-26 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
z tytułu dotacji podmiotowej przekazywanej Miejskiemu Domu Kultury w Mławie
z przeznaczeniem na zakup systemu nagłośniowego (+75 000,00 zł).
Wydatki majątkowe uległy zmianie o kwotę (+ 7 741 126,22 zł) i po zmianie wynoszą
31 395 993,26 zł. Powodem zmian jest:
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu
Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie (+240 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
„Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi
TEN-T” (+4 696 300,22 zł),
zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn: „Budowa
ul. Dźwigowej w Mławie” w kwocie (+720 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn: „Budowa parkingów
w rejonie LG Electronics w Mławie” w kwocie (+600 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup modułu Rejestratora Czasu
Pracy, w kwocie (+16 826,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na paostwowy fundusz celowy
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo8

gaśniczego dla Komendy Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Mławie”, w kwocie
(+200 00,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn: „Budowa zbiornika
retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrooców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego
w Mławie” w kwocie (+400 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (+220 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie” w kwocie (+22 000,00 zł),
zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (+400 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników
na cmentarzu komunalnym w Mławie”, w kwocie (+200 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania modułu do
obsługi gospodarki odpadami (+26 000,00 zł).
Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 137 149 910,10 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie

110 520 977,84 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 26 628 832,26 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 na rok 2017 ulega zmianie (+6 163 311,00 zł) i wynosi 11 163 311,00 zł.
Przychody przeznacza się na:
- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”
(5 000 000,00 zł),
- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł ),
- pokrycie deficytu (6 163 311,00 zł).
W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również przesunięcia w
dochodach i wydatkach dokonywane na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta
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Mława oraz dyrektorów jednostek, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta,
skorygowano także dane uzupełniające.
Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2017 deficyt Miasta
uległ zmianie i wynosi 11 163 311,00 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków oraz
przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez
Miasto Mława.
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 przeznaczyd na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyd na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w roku
2009 i 2010.
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 zobowiązao
Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).
Zmiany w wykazie przedsięwzięd wieloletnich w latach 2017-2020
W części 1.1 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmiany dotyczą następujących
przedsięwzięd:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej ta terenie Aglomeracji Mława”. (Cześd dotycząca
wydatków bieżących.) Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018..
- łączne nakłady finansowe (+ 304,00 zł), po zmianie wynoszą 1 097 869,14 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (+304,00 zł), po zmianie wynosi 474 178,37 zł,
- plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 531 095,87 zł,
- limit zobowiązao (+304,00 zł), po zmianie wynosi 1 005 274,24 zł.
2) „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi
sieci TEN-T”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 – 2018,
- łączne nakłady finansowe (+ 5 918 488,00 zł), po zmianie wynoszą 9 497 876,34 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (+4 696 300,22 zł), po zmianie wynosi 4 711 300,22 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+1 222 187,78 zł), po zmianie wynosi 4 691 620,12 zł,
- limit zobowiązao (+5 918 488,00 zł), po zmianie wynosi 9 402 920,34 zł.
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Zadanie, w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich
zostało przeniesione z części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2).
W części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1
i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięd:
1) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrooców Mławy,
Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach
2016 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+ 1 350 000,00 zł), po zmianie wynoszą 1 450 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (+400 000,00 zł), po zmianie wynosi 450 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+950 000,00 zł), po zmianie wynosi 950 000,00 zł,
- limit zobowiązao (+1 350 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 400 000,00 zł.
2) „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie”:
- łączne nakłady finansowe (-7 000,00 zł) po zmianie wynoszą 52 400,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (- 7 000,00 zł) po zmianie 45 900,00 zł,
- limit zobowiązao (7 000,00 zł) po zmianie wynosi 45 900,00 zł,
3) „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”:
- łączne nakłady finansowe (-7 000,00 zł) po zmianie wynoszą 103 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (-7 000,00 zł po zmianie 97 000,00 zł,
- limit zobowiązao (-7 000,00 zł) po zmianie wynosi 97 000,00 zł.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

RYSZARD PRUSINOWSKI Radny Rady Miasta
Wyraził zadowolenie, że przeznaczane są środki na poprawę infrastruktury w
dzielnicy przemysłowej, dojeżdża do pracy bardzo dużo osób zatrudnionych w Firmie LG.
Zapytał w jakim okresie czasowym będą te inwestycje czynione, czy w kosztach będzie
również partycypował Powiat Mławski i jaki zakres robót obejmuje ten projekt.
Podziękował Burmistrzowi Miasta, że nasze miasto tak się rozwija.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta
Podziękował za te słowa i podkreślił, że jest to efekt pracy władz miasta, Rady Miasta
i oczywiście mieszkaoców miasta. Podziękował Radnym za zgodnośd w kwestii przeznaczenia
środków na prace jakie mają byd poczynione w dzielnicy przemysłowej. Ulica Nowa jest ulicą
powiatową i odgrywa znaczną rolę w komunikacji i do kooca czerwca zostanie zbudowane
oświetlenie uliczne. Na przełomie sierpnia/września zostanie położona nakładka.
Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami Firmy LG i na bieżąco uszczegółowiana jest
dokumentacja np. kwestia parkingów.

JAROSŁAW ZADROŻNY Radny Rady Miasta
Podziękował za przeznaczenie środków na ul. Aleja Św.Wojciecha, ma nadzieję, że
będzie ona połączona z przebudową ul. Kościuszki co poprawi komunikację. Zapytał, czy
będzie możliwośd połączenia tych inwestycji z kładką na Wólce. Do ul. Św.Wojciecha
przylegają dwie małe uliczki, które dobrze byłoby również przy okazji wykonad.

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Mławskie szkoły przygotowują dzieci i młodzież, która dobrze byłoby żeby
pozostawała w Mławie. Od początku kadencji zwraca się z prośbą o środki na boiska
i w kolejnej nadwyżce niestety na ten cel nie ma przewidzianych środków. Głównie chodzi o
Szkołę Podstawową Nr 7, renowacja boisk.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta
Mowa jest o strategicznej inwestycji dla całego miasta. Jest opracowana
dokumentacja techniczna i zależy na tym żeby jak najszybciej rozpocząd prace, i nie
spowodowad paraliżu miasta. Na następnej sesji przedstawi graficzny wykres, jest to duża
inwestycja, ale w efekcie czeka miasto coś dobrego.
Odnośnie wypowiedzi Pana Radnego Kacprzaka wyjaśnił, że Radni mówią o
inwestycjach we własnych okręgach, a Burmistrz Miasta postrzega całe miasto.
Zaproponował, że należy spojrzed na potrzeby całego miasta. Aktualnie jest bardzo dużym
wyzwaniem reforma systemu edukacji, która wymaga wiele zmian. Pojawia się wiele
niepewności i należy zabezpieczyd środki finansowe. Należy dokonad wyboru , które wydatki
są najważniejsze, na wszystko miasta nie stad. Poprosił o cierpliwośd, wyrozumiałośd, jeśli
będą wolne środki będzie zrobione boisko.

WALDEMAR ŁASZCZYCH Radny Rady Miasta
Podkreślił, że bardzo ważną sprawą aktualnie w naszym mieście jest to, aby była
solidarnośd między nauczycielami, aby w przekształconych gimnazjach nauczyciele mieli
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pracę. Dużą wagę należy położyd na to żeby do poszczególnych szkół przyszły dzieci. Zachęcid
rodziców o posyłanie dzieci, bo będą piękne budynki, ale niestety będą świeciły pustkami.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, 1 wstrzymującym) przegłosowała
autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława na lata 2016 – 2024.
następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, 1 wstrzymującym)
podjęła z autopoprawką Nr 1
UCHWAŁĘ Nr XXX / 343 / 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Ad pkt 6.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
z autopoprawką.
Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017r.
WYDATKI (0,00 zł)
Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+33 000,00 zł) publiczne
powiatowe (0,00 zł)
Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 000,00zł) z tytułu
wdrożenia zarządzania placówkami oświatowymi metodą „bonu organizacyjnego” .
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-33 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie
(-33 000,00zł) dotyczy wdrożenia zarządzania placówkami oświatowymi metodą „bonu
organizacyjnego”.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+14 000,00 zł)
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Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 000,00 zł)
dotyczy; zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo
w Mławie”.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-26 000 zł)
z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 000,00 zł)
z przeznaczeniem na zakup oprogramowania modułu do obsługi gospodarki odpadami.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-14 000,00 zł)
Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 000,00 zł)
dotyczy zadao inwestycyjnych:
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie ( odcinek przy DK 7)” w kwocie
(-7 000,00 zł ),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie (-7 000,00 zł).
Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika:
„ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą
Finansową.
- „ Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na
2017 rok ( załącznik zostanie wprowadzony jako nr 7 do projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok.
Dochody budżetu na 2017 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 129 291 394,45 zł
Wydatki budżetu na 2017 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 140 454 705,45 zł
Deficyt w kwocie 11 163 311,00 zł w tym :
- deficyt w kwocie 5 000 000,00 zł (z tytułu realizacji projektu pn : „ Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” ) pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł.,
- deficyt w kwocie 6 163 311,00 zł ( na realizację zadao bieżących i majątkowych) zostanie
pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 6 163 311,00 zł.
Przychody budżetu w kwocie 14 363 311,00 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).
Zmiany w uchwale dotyczą:
DOCHODY (+2 310 195,22 zł)
Dział 600 – Transport i łącznośd (+2 298 195,22 zł)
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Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+2 298 195,22 zł)
Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 298 195,22
zł) z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM – VII
Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie – 7.1 Transport drogowy na
realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym
i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.
Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 000,00 zł)
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+2 000,00 zł)
Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(+2 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych.
Dział 855 – Rodzina (+10 000,00 zł)
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze +10 000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(+10 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych.
WYDATKI (+8 473 506,22 zł)
Dział 600 – Transport i łącznośd (+6 256 300,22 zł)
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe(+240 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+240 000,00 zł) z
przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania
inwestycyjnego pn; „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7
w Mławie.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+6 016 300,22 zł) w tym;
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000 zł)
przeniesienie do wydatków związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn:
„Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi
sieci TEN-T” .
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 031 300,22
zł) z przeznaczeniem na realizacje zadao inwestycyjnych tj:
- „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi
sieci TEN-T” w kwocie (+4 711 300,22 zł),
- „Budowa ul. Dźwigowej w Mławie” w kwocie (+720 000,00 zł),
- „Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie(+600 000,00 zł).
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Dział 750 – Administracja publiczna (+96 544,51 zł)
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+916,60 zł)
Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+916,60 zł) z tytułu odpisu na
zakładowy fundusz świadczeo socjalnych.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+62 835,79 zł)
Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+62 835,79 zł) z tytułu;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+11 521,79 zł),
- zakupu, wdrożenia modułu i platformy Rejestratora Czasu Pracy w kwocie (+18 314,00 zł),
- wdrożenie zarządzania placówkami oświatowymi metodą „bonu organizacyjnego”
w kwocie (+33 000,00 zł).
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+31 921,12 zł)
Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 921,12zł)
z przeznaczeniem na emisję spotów kampanii społecznych na antenie Radia 7 „Zwolnij, chroo
nasze dzieci, bezpieczny pieszy”, „Zamieszkaj w Mławie” oraz wydanie kwartalnika
„Informator miejski”.
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+871,00 zł)
Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+871,00 zł)
z tytułu:
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+871,00 zł).
Dział 754 – Bezpieczeostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+200 203,53 zł)
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Paostwowej Straży Pożarnej (+200 000,00 zł)
Wpłata w kwocie (+200 000,00 zł) na paostwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn: „ Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
Powiatowej Paostwowej Straży Pożarnej w Mławie”.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 363,00zł) z tytułu
zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 363,00zł)
z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP w Mławie.
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+203,53 zł)
Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+203,53 zł) z tytułu odpisu na
zakładowy fundusz świadczeo socjalnych.
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Dział 801 – Oświata i wychowanie (+580 628,00 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-23 581,00 zł) dotyczy:
1. W związku z realizacją zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeo wraz z pochodnymi w Zespole Placówek
Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-31 393,00 zł)
2.Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie(-6 760,00 zł)
w tym:
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 514,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 1 246,00 zł)
3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+14 572,00 zł)
w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 6 944,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 628,00 zł),
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+114 346,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+114 346,00 zł)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na zmniejszoną dotację
celową z budżetu paostwa.
Rozdział 80104 – Przedszkola (+434 568,00 zł) dotyczy:
1. W związku z realizacją zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeo wraz z pochodnymi w jednostkach
oświatowych w kwocie (-47 686,00 zł) tj:
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-10 423,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-30 420,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 843,00 zł)
2. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (-271,00zł) dla
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.
3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+20 365,00zł)
w tym:
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 202,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+13 965,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 198,00 zł)
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2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+462 160,00zł)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na zmniejszoną dotację
celową z budżetu paostwa w tym dla:
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+83 898,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+135 896,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+209 983,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+32 383,00 zł)
Rozdział 80110 – Gimnazja ( +3 804,00 zł) dotyczy;
Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+3 804,00 zł)
w tym:
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+672,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 132,00 zł),
Rozdział 80149 – Realizacja zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+193 511,00 zł)
1. W związku z realizacją zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeo wraz z pochodnymi w jednostkach
oświatowych w kwocie (+210 905,00 zł) tj:
- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+165 948,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+10 423,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+27 691,00zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 843,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie
w kwocie (-17 394,00 zł) z tytułu wynagrodzeo osobowych pracowników (dotacja celowa).
Rozdział 80150 – Realizacja zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych (-141 151,00 zł)
W związku z realizacją zadao wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeo wraz z pochodnymi w jednostkach
oświatowych w kwocie (-141 151,00 zł) tj:
- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-172 544,00 zł),
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- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+31 393,00 zł)
Rozdział 80195 – Pozostała działalnośd (-869,00 zł) dotyczy:
1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (-3 427,00 zł)
w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 614,00 zł),
- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-1 674,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-139,00 zł),
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+2 558,00 zł)
w tym:
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+171,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+153,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 501,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+733,00 zł)
Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 000,00 zł)
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+2 000,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00zł) z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) w tym z tytułu
zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie (+4 000,00 zł) oraz w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu
dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza( +9 325,00 zł)
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+9 325,00 zł)
W związku z realizacją zadao związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
dokonuje się zmian wynagrodzeo wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w kwocie
(+9 325,00 zł) tj:
- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 6 596,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 729,00 zł)
Dział 855 – Rodzina (+10 651,00 zł)
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+10 000,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00zł) z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
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2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00zł) w tym z
tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie (+10 000,00 zł) oraz w kwocie (+10 000,00
zł) z tytułu dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00zł) z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00zł) z tytułu
zwrotu nienależnie pobranych świadczeo z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (+651,00 zł)
Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+651,00zł)
z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Mławie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 242 853,96 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( +1 056 304,000 zł)
1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+304,00 zł) z tytułu odpisu
na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych pracowników realizujących projekt pn :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. W ramach projektu
dokonano przeniesieo pomiędzy paragrafami, zmniejszając zakup usług pozostałych
(-15 000,00zł) zwiększając zakup materiałów i wyposażenia( zakup ulotek i innych
materiałów reklamowych) w kwocie (+15 000,00 zł)
2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 056 000,00 zł) z tytułu
realizacji zadao inwestycyjnych tj:
- „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrooców Mławy,
Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (+220 000,00 zł),
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie” w kwocie (+22 000 zł),
- „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie
(+400 000,00 zł),
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie” w kwocie (+14 000,00 zł)
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+549,96 zł)
1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 549,96 zł) z tytułu;
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych w kwocie (+549,96 zł),
- zakup oprogramowania modułu do obsługi gospodarki odpadami w kwocie (+26 000,00 zł)
20

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-26 000 zł)
z tytułu zakupu usług pozostałych.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-14 000,00 zł)
Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 000,00 zł)
dotyczy zadao inwestycyjnych:
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie ( odcinek przy DK 7)” w kwocie
(-7 000,00 zł ),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie (-7 000,00 zł)
Rozdział 90095 – Pozostała działalnośd (+200 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł)
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa chodników na
cmentarzu komunalnym w Mławie”.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+75 000,00 zł)
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+75 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 000,00 zł)z tytułu dotacji
podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup systemu nagłośnieniowego
i do głosowania.
Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadao
realizowanych w drodze umów lub porozumieo
między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2017 r.” polegającej na:
Zmniejszeniu w kwocie (-9 718,00 zł) dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu
Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego. Dotacja pochodzi z dotacji
celowej MUW w Warszawie. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza
Miasta Mława z dnia 31 marca 2017r.
Dochody budżetu na 2017 r. 129 291 394,45 zł
Wydatki budżetu na 2017 r. 140 454 705,45 zł
Deficyt w kwocie 11 163 311,00 zł w tym :
- deficyt w kwocie 5 000 000,00 zł (z tytułu realizacji projektu pn : „ Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”) pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży
papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł,
- deficyt w kwocie 6 163 311,00 zł (na realizację zadao bieżących i majątkowych) zostanie
pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 6 163 311,00 zł.
Przychody budżetu w kwocie 14 363 311,00 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).
21

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, 1 wstrzymującym) przegłosowała
autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.
następnie

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, 1 wstrzymującym)
podjęła z autopoprawką Nr 1
UCHWAŁĘ Nr XXX / 344 / 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Ad pkt 7.
KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Inwestycji
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Mławskiego w 2017 roku w kwocie 240 000,00 zł, co stanowi 50% wartości kosztów
realizacji zadania, z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie”.
Kwotę pomocy finansowej, o której mowa w § 1 udziela się w formie dotacji celowej
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne i powiatowe, § 630 –
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne z uwagi na obserwowane wcześniej zdarzenia
drogowe z udziałem pojazdów i pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej E-7 z drogą
powiatową - ul. Nowowiejską, spowodowane zarówno niekorzystnym ukształtowaniem
terenu (występują jednocześnie łuki pionowe i poziome dróg), bardzo dużym ruchem
na drodze krajowej, niedostosowaniem prędkości pojazdów do warunków jazdy oraz innych
czynników.
Dzięki pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Mławskiemu, budowa sygnalizacji świetlnej
na tym skrzyżowaniu pozwoli ograniczyć i zminimalizować liczbę wypadków i zdarzeń
drogowych.

22

W dniu 29.03.2017r. Starosta Powiatu Mławskiego Pan Włodzimierz Wojnarowski zwrócił
się do Burmistrza Miasta Mława z prośbą o partycypację w kosztach budowy sygnalizacji
świetlnej na tym krzyżowaniu.
W przesłanym piśmie Pan Starosta nadmienił, że GDDKiA oszacowała na prośbę Powiatu
Mławskiego, koszt realizacji tej inwestycji na 480 000 zł. W obecnej chwili zadanie nie jest
wpisane do budżetu Powiatu Mławskiego na 2017r. Po przeanalizowaniu możliwości
uzyskania oszczędności z zadań budżetu 2017r, Powiat Mławski może przeznaczyć
w br. kwotę 200 000 zł na realizację tego zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeostwa Publicznego
i Ochrony P.P., Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za - 19 głosów, jednogłośnie)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXX / 345/ 2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2017 roku
Ad pkt 8.
ANNA BODKOWSKA Kierownik Działów MOPS
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb Miasta Mława
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 r.
Plan potrzeb Miasta Mława w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok
2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca
2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) gmina
corocznie sporządza roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych. Plan ten określa rodzaje prac społecznie użytecznych, liczbę godzin
wykonywania prac społecznie użytecznych, a także liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku
dla bezrobotnych korzystających ze świadczeo pomocy społecznej, którzy mogą byd
skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Roczny plan potrzeb, w zakresie wykonywania prac społecznie – użytecznych na terenie
Miasta Mława w 2017 r.
Lp.

Rodzaj prac
społecznie użytecznych

Liczba godzin
wykonywania
prac społecznie
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Liczba bezrobotnych korzystających ze
świadczeo pomocy społecznej, którzy
mogą byd skierowani do wykonywania

1

prace gospodarczo porządkowe

użytecznych
5040

prac społecznie użytecznych
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Łączna kwota świadczeo pieniężnych przewidziana do wypłaty za prace społecznie użyteczne
40 824,00zł (w tym gmina 16 329,60zł, refundacja z Funduszu Pracy 24 494,40zł).
Wysokośd świadczenia podlegad będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn.zm.).

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw
Społecznych, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za - 19 głosów, jednogłośnie)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXX / 346 / 2017
w sprawie przyjęcia planu potrzeb Miasta Mława w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na 2017 r.

Ad pkt 9.

PRZEMYSŁAW WIĘCKIEWICZ Główny Specjalista ds.Rozwoju
Przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
W dniu 28 czerwca 2016 r. została podjęta Uchwała Nr XIX/234/2016 Rady Miasta
Mława w sprawie: przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego
OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w zakresie dotyczącym
planowanych projektów Miasta Mława.
Uchwała ta została zmieniona Uchwałą Nr XXVI/318/2017 Rady Miasta Mława z dnia
26 stycznia 2017r.
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Obecnie z uwagi na fakt, że do Planu inwestycyjnego wprowadzono nowego Partnera –
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie konieczne jest dokonanie zmiany
uchwały.
W ramach perspektywy finansowej dotyczącej wykorzystywania środków unijnych
na lata 2014 – 2020 założone jest szerokie zastosowanie zintegrowanego podejścia
terytorialnego. Na Mazowszu instrumentem wspierającym finansowanie interwencji
terytorialnych w subregionach jest stworzony przez Zarząd Województwa mechanizm
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Podstawą realizacji działao
są subregionalne Plany Inwestycyjne RIT, wypracowane w formule partnerstwa jednostek
samorządu terytorialnego danego subregionu województwa mazowieckiego. Narzędziami
wspierającymi podejście terytorialne będą dedykowane konkursy i kryteria promujące
dla projektów zapisanych w subregionalnym Planie Inwestycyjnym RIT, zaopiniowanym
pozytywnie przez Zarząd województwa.
Warunkiem aplikowania o środki europejskie jest podjęcie przez Rady samorządów
wszystkich partnerów uchwał w brzmieniu jak powyżej.
OSI - Obszar Strategicznej Interwencji

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za - 19 głosów, jednogłośnie)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXX / 347 / 2017
zmieniającą uchwałę w sprawie: przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu
ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych

Ad pkt 10.
PRZEMYSŁAW WIĘCKIEWICZ Główny Specjalista ds.Rozwoju
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej
aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława.
25

Projekt aglomeracji Mława, przedłożony pismem z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr PZ-IV.7320.110.2016.ŁO z dnia 10 kwietnia
2017r. został pozytywnie zweryfikowany..
Plan aglomeracji dla miasta Mława został wyznaczony Uchwałą Nr 69/12 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Mława (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 3017 oraz z 2015 r.
poz. 142).
Opiniowana propozycja planu Aglomeracji zakłada zwiększenie liczby RLM aglomeracji,
o wynika w szczególności ze zwiększenia się ilości ścieków wytwarzanych
w aglomeracji, zwłaszcza ścieków przemysłowych.
Dokonanie zmiany obszaru Aglomeracji jest niezbędne w celu zlikwidowania rozbieżności
pomiędzy rzeczywistą liczbą RLM w aglomeracji a tą jaka jest określona w akcie prawnym
ustanawiającym aglomerację. Rozbieżnośd ta nie może byd większa niż 5%, aktualnie jest
większa i wynosi 11,70%.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
i uzyskał pozytywną opinię.
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 348 / 2017
w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia
nowej aglomeracji Mława

Ad pkt 11.
MAGDALENA CECELSKA Koordynator Zespołu Rewitalizacyjnego
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Poinformowała, że 16 stycznia 2017 r. złożony został wniosek o wpisanie Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 przyjętego Uchwałą Nr
XXV/308/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. do wykazu programów rewitalizacji województwa
mazowieckiego prowadzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W toku trwania
procedury wpisu do w/w wykazu, eksperci oceniający Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Mława na lata 2016-2025 (GPRMM) wnieśli uwagi i propozycję poprawy programu.
Dostosowanie GPRMM-u do zaleceo oceniających ekspertów wymaga wprowadzenia
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uzupełnieo w opisach projektów i przedsięwzięd rewitalizacyjnych, doprecyzowania opisu
sposobu wyznaczenia obszaru rewitalizacji z obszaru zdegradowanego oraz uzupełnienia
systemu monitorowania programu o wartości bazowe i docelowe przyjętych mierników.
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz.
1777 z późn. zm), zmiany w gminnym programie rewitalizacji wprowadza się takim samym
w trybie, w jakim jest on uchwalany, dlatego w pierwszej kolejności konieczne jest podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany GPRMM-u.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Bezpieczeostwa Publicznego i Ochrony P.P,
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 349 / 2017
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata
2016-2025.

Ad pkt 12.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Targowa”
Zgodnie ze Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m. Mławy obszar jest położony w strefach funkcjonalno-przestrzennych: zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (M/U), zieleni urządzonej (ZU) oraz układu drogowo-ulicznego
składającego się z drogi zbiorczej (Z) i lokalnej (L) na granicy strefy zabudowy śródmiejskiej
(C). Jest położony na terenie dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: Śródmieścia Mławy – teren „Targowa” oraz budownictwa mieszkaniowego
„Dzierzgowska”. Obszar jest w większości zabudowany, podlega obecnie istotnym
przekształceniom istniejącego zagospodarowania.
Wnioski o zmianę planów miejscowych składali właściciele nieruchomości
przy ul. Targowej, Padlewskiego, Dzierzgowskiej i Jana Kochanowskiego.
Dokonana przez Burmistrza Miasta Mława analiza uzasadnia sporządzenie planu
miejscowego. Obowiązujące na większej części obszaru plany miejscowe nie spełniają
wymogów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie
precyzyjnego ustalenia przeznaczenia terenów oraz części wskaźników zabudowy. W związku
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z powyższym uzasadnione jest opracowanie nowego planu miejscowego, wskazującego
sposób zagospodarowania terenów zgodny z potrzebami rozwojowymi miasta oraz
ustalającego wymagane przez Ustawę wskaźniki zabudowy i zainwestowania terenów
i działek budowlanych.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną opinię.
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 350 / 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Targowa”
Ad pkt 13.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Przedmiotem pierwszej uchwały jest niezabudowana nieruchomośd oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 3076/4, położona w Mławie w rejonie ul. Nowoleśnej.
Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,
załączonym do uzasadnienia. Nieruchomośd jest przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi.
Nieruchomośd zostanie sprzedana w drodze przetargu. Nadaje się do samodzielnej
zabudowy, dlatego przetarg będzie miał formę przetargu nieograniczonego. Cena
wywoławcza zostanie ustalona na podstawie wartości nieruchomości, określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego, przy czym cena wywoławcza w pierwszym przetargu powinna
byd nie niższa niż wartośd nieruchomości.

Przedmiotem drugiej uchwały jest nieruchomośd oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka nr 698/68, położona w Mławie przy ul. Grzebskiego. Jest zabudowana częścią
budynku mieszkalno-usługowego, który jest w trakcie rozbudowy. Jest wydzierżawiana na
rzecz współwłaściciela przyległej nieruchomości nr nr 700/3, 700/6. Położenie działki
przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia.
28

Wniosek o sprzedaż nieruchomości nr 698/68 złożył współwłaściciel przyległej
nieruchomości nr 700/3, 700/6.
Ponieważ nieruchomośd nr 698/68 nie może byd zagospodarowana jako odrębna,
dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości
przyległej składającej się z działek nr nr 700/3, 700/6 w celu poprawienia warunków jej
zagospodarowania.
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej
wartośd, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały.

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną opinię.
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 351/ 2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej / ul. Nowoleśna /
oraz
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 352/ 2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej / ul. Grzebskiego /
Ad. pkt 14
MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds.oświaty
Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie.
Niniejszy projekt jest aktualizacją obowiązującej Uchwały Nr XXIII/248/2008 Rady
Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie.
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne
obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kooczy 3 lata, do kooca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kooczy
7 lat i jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Powtórzenie tego przepisu znajdziemy w ustawie Prawo oświatowe w przepisach
obowiązujących od dnia 1 września 2017 r.
Przyjęcie uchwały zwiększy dostęp do przedszkoli dzieciom w wieku przedszkolnym –
szczególnie sześcioletnim, które są obowiązane odbyd roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innych
formach wychowania przedszkolnego. Przyjęcie uchwały jest również odpowiedzią na prośby
Mieszkaoców Miasta Mława w sprawie możliwości utworzenia oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych powstałych z przekształconych gimnazjów tj. oddziałów
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie oraz Szkole
Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie. Projekt uchwały został
przekazany do Mazowieckiego Kuratora Oświaty celem zaopiniowania i uzyskał pozytywną
opinię.
Proponowane rozwiązanie pozwoli ponadto zapewnid dzieciom 3- letnim możliwości
realizowania wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Mława. Od 1 września 2017 r. dzieci 3-letnie mają, bowiem prawo do o korzystania
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dotychczas takie prawo miały dzieci od 4. roku życia. Oznacza to, że organ prowadzący musi
zapewnid miejsce w przedszkolu albo innej formie wychowania przedszkolnego dla każdego
dziecka od 3. roku życia, którego rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
a utworzenie nowych oddziałów przy szkołach podstawowych zwiększy liczbę miejsc
w przedszkolach publicznych dla dzieci od 3 do 6 letnich.
W Uchwale Nr XXIII/248/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 czerwca 2008 roku w
sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Mławie dokonuje się następujących zmian:
1) W § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w skład którego wchodzi Miejskie
Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie, ul. Hoża 6”.
2) W § 1 ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„ 9) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Mławie, ul. Sportowa 1;
10) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa
Ostaszewskiego w Mławie, ul. Pogorzelskiego 4”.

Projekt uchwały nie był omawiany na Komisjach Rady.
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 353 / 2017
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie

Ad. pkt 15
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Domu Kultury
w Mławie .
W związku z rozszerzeniem przez Miejski Dom Kultury przedmiotu działalności
o zadania związane z prowadzeniem Uniwersytetu III Wieku i współpracy z jednostkami
naukowymi, uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi, powstał obowiązek
dostosowania statutu do obowiązujących uwarunkowao formalno-prawnych.
W dniu 28 lutego 2017 r. Rada Miasta Mława podjęła uchwałę Nr XXVII/328/2017
w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Jednak w podjętej uchwale
brakuje zapisu o jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
ponadto występuje brak systematyzacji w oznaczeniach przepisów.
Statut Miejskiego Domu Kultury w Mławie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
1. Traci moc uchwała Nr IX/94/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2015 r. poz. 7697).
2. Traci moc uchwała Nr XXVII/328/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Bezpieczeostwa Publicznego i Ochrony P.P,
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Odniósł się do zapisu Statutu MDK dotyczącego odwołania Dyrektora przez
Burmistrza Miasta. Czy ten Statut obliguje Panią Dyrektor MDK, ponieważ 9 miesięcy temu
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pojawił się komunikat o zatrzymaniu Pani Dyrektor pod wpływem alkoholu. Byłem powołany
na świadka 3 miesiące temu, znamy wyrok. Zapytał jakie konsekwencje wyciągnie Pan
Burmistrz w stosunku do Pani Dyrektor.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Wyjaśnił, że wyrok jest nieprawomocny, a prawomocnym wyrokiem sądu Pani
Dyrektor nie została skazana, a więc jest niewinna i nie ma podstaw do tego żeby wyciągad
jakiekolwiek konsekwencje.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za 18 głosów, 1 wstrzymującym)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXX / 354 / 2017
w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Domu Kultury w Mławie
Ad pkt 16.
ANNA BODKOWSKA Kierownik Działów MOPS
Przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej Miasta Mława za 2016r.
Ocena zasobów pomocy społecznej odzwierciedla działalnośd MOPS oraz jednostek
współpracujących w realizacji zadao z zakresu polityki społecznej. Z analizy danych o sytuacji
demograficznej i społecznej zauważa się rosnącą populację osób starszych przy
jednoczesnym zmniejszeniu się osób młodych w mieście. Z danych dotyczących rynku pracy
wynika, ze od 2014r. sukcesywnie maleje liczba bezrobotnych mieszkaoców miasta, w tym
osób długotrwale bezrobotnych. Analiza danych infrastruktury społecznej wskazuje na
malejąca z roku na rok liczbę mieszkao komunalnych, wniosków złożonych na mieszkania
komunalne z zasobów gminy i liczbę oczekujących na mieszkania socjalne. Dane liczbowe
ukazują, że w 2016r. znacznie zmniejszyła się liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeo
pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej, na co miał wpływ wzrost najniższego
wynagrodzenia, działania podejmowane przez MOPS i PUP mające na celu aktywizację
zawodową osób bezrobotnych, w tym również korzystających ze świadczeo pomocy
społecznej. W roku oceny zwiększyła się liczba osób chorych, niepełnosprawnych
i samotnych korzystających ze świadczeo pomocy społecznej, natomiast zmalała liczba rodzin
z dziedmi.
Ocena zasobów pomocy społecznej jest podstawą planowania budżetu na rok następny
na realizację zadao nałożonych na ośrodek pomocy społecznej wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wypłacie zasiłku dla
opiekuna, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o dodatkach
mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych ustaw.
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Szczegółowa analiza stanowi załącznik do protokołu.

Analiza szczegółowo omawiana była na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji ds.
Rodziny i Spraw Społecznych, Bezpieczeostwa Publicznego i Ochrony P.P. oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i została przyjęta bez uwag.

Ad pkt 17.
JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad
Odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
Przekazad do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia
18 kwietnia 2017 r. Pani ………….. .
Wnieśd do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedż na skargę, o której mowa
w ust 1, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Odpowiedź na skargę Rady Miasta Mława
Na podstawie art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) Rada Miasta Mława
przekazuje skargę Pani ……….. oraz odpowiedź na skargę i wnosi o jej odrzucenie
ewentualnie o jej oddalenie jako niezasadnej.
UZASADNIENIE
W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Rady Miasta Mława wpłynęła skarga Pani ……………
na działanie Rady Miasta w zakresie rozpatrzenia skargi z dnia 29.12.2016 r. przekazanej
przez Wojewodę Mazowieckiego. W dniu 28.03.2017 r. Rada Miasta Mława podjęła uchwałę
i uznała w/w skargę za bezzasadną.
Wniosek o odrzucenie skargi podyktowane jest faktem, iż wniesienie skargi do sądu
administracyjnego jest niedopuszczalne gdyż dotyczy uchwały Rady Miasta podjętej na
podstawie art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego. Potwierdza to m.in.
postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Łodzi z dnia 17 grudnia
2008 r. III SA/Łd 606/08, który stwierdził, iż uchwała rady podjęta w trybie art. 229 pkt 3 KPA,
która nie stanowi przepisów prawa miejscowego, jak również nie dotyczy zadao z zakresu
administracji publicznej powierzanych gminie na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), nie może byd
zaskarżona do sądu administracyjnego. Ponadto WSA w Gorzowie Wielkopolskim
(24 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Go 417/09), stwierdził, iż zawiadomienie o rozpatrzeniu
skargi jest niezaskarżalne. Jako uzasadnienie tego stanowiska można podad z kolei
postanowienie WSA w Poznaniu z 28 października 2010 r., (sygn. akt III SA/Po 357/08, LEX nr
504592), w którym wskazano, że przepis art. 238 kpa nie przewiduje możliwości wydania
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przez organ rozpoznający skargę w przedmiocie określonym w art. 227 kpa jakiegokolwiek
aktu lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Zatem sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg
powszechnych, jakimi są skargi zawarte w Dziale VIII KPA, a więc skargi związane z krytyką
wykonywania zadao przez właściwe organy albo ich pracowników, ani także do oceny
prawidłowości prowadzonego postępowania skargowego w trybie przepisów Działu VIII KPA.
Skargi te nie podlegają jego kontroli zarówno na podstawie art. 3 ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak i na podstawie przepisów ustaw
szczególnych (post. WSA w Warszawie z 23.11.2004 r., II SAB/Wa 144/04, post. WSA w
Gorzowie Wielkopolskim z 10.2.2009 r., II SA/Go 21/09, post. NSA z 25.2.2009 r., II OSK
241/09, post. WSA w Łodzi z 26.2.2009 r., III SA/Łd 75/09, post. WSA w Łodzi z 10.9.2009
r., III SA/Łd 431/09, post. WSA w Łodzi z 30.9.2009 r., III SA/Łd 421/09, post. WSA w
Krakowie z 29.10.2009 r., III SA/Kr 745/09, post. WSA w Olsztynie z 2.11.2009 r., II SA/Ol
859/09, post. WSA w Rzeszowie z 18.11.2009 r., II SA/Rz 865/09, post. WSA w Warszawie z
21.12.2009 r., VII SAB/Wa 145/09, post. WSA w Warszawie z 29.03.2010 r., VII SAB/Wa
170/09, post. NSA z 18.11.2013 r., I OSK 2621/13, post. NSA z 20.11.2013 r., II OSK 2783/13,
). Nie mają one bowiem formy aktu lub czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (post. NSA z 24.7.2013 r., I OSK 960/13).
Ponadto zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), każdy, którego interes prawny lub uprawnienie zostały
naruszone daną uchwałą, podjętą przez organ w sprawie administracji publicznej, może – po
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyd uchwałę do sądu
administracyjnego. Z powyższego wynika, że dana uchwała musi rodzid konkretne
konsekwencje prawne dla osoby skarżącej (i musi ona to wykazad w skardze), a przed
skierowaniem skargi trzeba jeszcze wezwad radę miasta do dobrowolnego usunięcia
naruszeo przepisów prawa w podjętej uchwale.
W tego rodzaju piśmie skarżący powinien wskazad, jakie konkretne obowiązki jego
zdaniem rada miasta w uchwale naruszyła. Wtedy Rada Miasta powinna przedłożone w ten
sposób argumenty rozważyd i albo odmówid dokonania zmian, albo uwzględnid złożony
wniosek. W tym pierwszym przypadku skarżący może w terminie 30 dni od otrzymania
stanowiska Rady Miasta na wnieśd skargę do sądu. Jeżeli rada miasta nie odpowie, to skarga
na uchwałę Rady Miasta będzie ważna, jeżeli zostanie wniesiona w ciągu 60 dni od dnia
złożenia wezwania do rady miasta.
Mając powyższe na względzie należy stwierdzid iż skarżąca naruszyła tryb zaskarżenia
uchwały rady miasta.
Nadto zgodnie z przepisem art. 101 o samorządzie gminnym, skargę na uchwałę lub
zarządzenie może złożyd każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały tym aktem
naruszone.
Należy zauważyd, iż ze skargą do sądu administracyjnego na uchwały organu gminy,
wystąpid może skutecznie ten, kto wykaże, że jego interes prawny lub uprawnienie zostało
naruszone kwestionowaną uchwałą. Dopiero wówczas można mówid o nabyciu przez
skarżącego przymiotu strony w postępowaniu sądowo administracyjnym, toczonym na
podstawie art. 101 o samorządzie gminnym. Warto w tym miejscu zauważyd, że
zagadnieniem legitymacji skargowej z art. 101 ust. 1 o samorządzie gminnym, dwukrotnie
zajmował się Trybunał Konstytucyjny, który w uzasadnieniu wyroków z 4.11.2003 r.
(SK 30/02, OTK-A 2003, Nr 8, poz. 84) i z 16.9.2008 r. (SK 76/06, OTK-A 2008, Nr 7, poz. 121)
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wskazał, podobnie jak SN w wyroku z 7.3.2003 r. sygn. akt III RN 42/02, że skarga na
podstawie art. 101 ust. 1 o samorządzie gminnym nie jest środkiem prawny, który ze
względu na ważny interes publiczny dostępny jest każdemu obywatelowi mającemu zdolnośd
procesową– podstawą zaskarżenia jest niezgodnośd uchwały z prawem i równocześnie
naruszenie przez nią konkretnie rozumianych interesów lub uprawnieo konkretnego
obywatela lub ich grupy. Trybunał podzielił interpretację przyjętą przez sądy, w myśl której
prawo do zaskarżania uchwał na podstawie art. 101 ust. 1 o samorządzie gminnym,
przysługuje tym, którzy wykażą się naruszeniem konkretnego interesu prawnego
wynikającego z określonej normy prawa materialnego, a to dopiero gwarantuje prawo do
sądu wynikające z art.45 ust.1 Konstytucji RP. Należy zatem stwierdzid, iż skarżąca nie
posiada interesu prawnego w przedmiotowej sprawie.
Nie jest trafny zarzut skarżącej dot. naruszenia art. 68 kpa. Zgodnie z art. 61 ust. 2
Konstytucji RP, prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Uprawnienie to znajduje potwierdzenie w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, która w art. 11b ust. 1 przewiduje jawnośd działalności organów gminy, precyzując
w ust. 2, że jawnośd działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu
do dokumentów wynikających z wykonywania zadao publicznych, w tym protokołów
posiedzeo organów gminy i komisji rady gminy. Niewątpliwe Komisja Rewizyjna sporządzała
protokoły z posiedzeo na których rozpatrywano przedmiotową skargę, a które to protokoły
są udostępniane przez organ.
Nie zasadny jest również zarzut braku wezwania skarżącej na posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamiał skarżąca o terminie posiedzenia jak
i o przyczynach wezwania. Skarżąca nie stawiała się na w/w posiedzenia. W związku
z brakiem sprecyzowania naruszeo prawa Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.

RYSZARD PRUSINOWSKI Radny Rady Miasta Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Poinformował, że Pani Radna była powiadomiona telefoniczne o posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej ale nie przybyła.

MARIAN WILAMOWSKI Radny Rady Miasta
Poprosił o informację Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w jakiej formie była
powiadomiona Pani Radna, czy to było listownie, czy telefoniczne i czy mamy potwierdzenie
o powiadomieniu.

RYSZARD PRUSINOWSKI Radny Rady Miasta
Wyjaśnił, że skarga została przekazana Komisji do rozpatrzenia i nie było wskazane, że
należy zawiadomid Panią Radną. Z własnej inicjatywy zaprosiłem telefoniczne w celu
udzielenia wyjaśnieo.
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Radca Prawny UM wyjaśnił, że forma zawiadomienia zainteresowanej nie ma
znaczenia. Z racji czasu i potrzeby ustalono, że dobrze byłoby wysłuchad wyjaśnieo Pani
Radnej i dlatego została powiadomiona. Nie widzi możliwości podniesienia zarzutu
o sposobie powiadomienia.
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podjęła
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w
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jawnym
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19
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UCHWAŁĘ Nr XXX / 355 / 2017
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie

Ad pkt 18.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych podczas
XXIX sesji Rady Miasta Mława w dniu 28 marca 2017r.
Rada podjęła 9 uchwał , z których 3 zostały wykonane , 6 jest w trakcie realizacji.

Ad pkt 19.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił informację za okres między sesjami.
Poinformował, że w sprawozdawczym okresie podpisał 18 zarządzeo, które są
publikowane na stronie internetowej Miasta Mława.

Wydział Inwestycji
Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:
1. Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie.
W dniu 20 kwietnia 2017r. Sąd Konkursowy dokonał analizy dwóch prac
konkursowych, złożonych w konkursie na opracowanie rewitalizacji/przekształcenia
wyodrębnionego obszaru miejskiego przy ul. Dworcowej w Mławie w miejsce
przyjazne mieszkaocom Miasta. Rekomendacja Sądu Konkursowego jest następująca:
ze względu na wady w pracach konkursowych oraz nie spełnienie przez prace
konkursowe wymogów określonych w regulaminie konkursu, unieważnid konkurs
i dokonad ponownego ogłoszenia konkursu.
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2. W dniu 25.04.2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę zbiornika
retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrooców Mławy, Czechowskiej
i Sokalskiego w Mławie. Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2017r.
3. Budowa sygnalizacji świetlnej w ulicy Studzieniec w Mławie - postępowanie II.
W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty. Zamawiający 20.04.2017 r. wybrał
do realizacji ofertę nr 1, złożoną przez ,, Insbud” Sylwia Olszewska, ul. Kazaoska
17/43, 18-400 Łomża. Wartośd oferty to kwota 196 800 zł brutto. Wybrany
wykonawca udziela 5 letniej gwarancji i rękojmi na budowaną instalację. Planowany
termin zawarcia umowy przewidziano na dzieo 05.05.2017 r.
4. Budowa ul. Lawicz-Liszki – etap II. Rozbiórka części budynku garażowowarsztatowego wraz z dobudową ściany szczytowej. W ogłoszonym postępowaniu
wpłynęły 2 oferty. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę nr 1, złożoną przez firmę
Usługi Remontowo-Budowlane Witold Żulewski, ul. Korczaka 13, 06-500 Mława. Cena
ofertowa brutto wybranej oferty wynosi 35 536,76 zł.
5. Termomodernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi
Zawkrzeoskiej w Mławie. W ogłoszonym postępowaniu wpłynęło 9 ofert.
Zamawiający wybrał do realizacji ofertę nr 2, złożoną przez Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe REM-BUD, Piotr Ciszewski, 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 2.
Cena ofertowa brutto 55 350,00 zł.
Dokonane odbiory techniczne zadao inwestycyjnych:
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK7).
W dniu 21 kwietnia 2017r. dokonano odbioru wybudowanej kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami w pasie drogowym drogi krajowej nr 7, dla potrzeb
nieruchomości przypisanych adresowo do ul. Dalekiej w Mławie od nr 26 do nr 36.
Koszt zadania 57 564,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma
MARBUD Marek Jaworski, ul. Warszawska 46/2, 06-500 Mława.
7. Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyoca
w Mławie. Odbiór zadania nastąpił w dniu 19.04.2017r. Obecnie trwają procedury
zalicznikowania wykonanej instalacji oświetleniowej. Wykonawcą robót budowlanych
była firma Insbud, Sylwia Olszewska z Łomży, wartośd wykonanych robót
budowlanych to 65 190 zł brutto.
8. Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie
(ul. Napoleooska). Odbiór zadania nastąpił w dniu 19.04.2017r. Wykonawcą robót
budowlanych była firma Insmont, Emilian Kołakowski s.c. z Mławy. Wartośd robót
budowlanych to 58 095,97 zł brutto.
Podpisane umowy na realizację robót budowlanych:
9. Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II
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9.1. W dniu 05.04.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania, firmą
Elektro-Energetyka Aleksander Jakub Zduoczyk, Grzybowo 68 a, 06-461 Regimin.
Kwota za wykonanie robót budowlanych to 87 763,55 zł brutto.
9.2. W dniu 19.04.2017r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru
inwestorskiego z firmą Usługi Projektowe Leonard Witkowski. Kwota za
wykonanie usługi 1 200,00 zł brutto.
10. Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I
10.1. W dniu 06.04.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania, firmą
Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Targowa 21,
09-300 Żuromin. Kwota za wykonanie robót budowlanych to 2 953 501,47 zł
brutto.
10.2. W dniu 11.04.2017r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru
inwestorskiego z firmą MCM Inwestycje Spółka Cywilna, ul. Powstaoców
Wielkopolskich 7A, 49c, 06-400 Ciechanów. Wartośd usługi to kwota 24 400,00
zł.
11. Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mlawie.
W dniu 11.04.2017r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego
z firmą MCM Inwestycje Spółka Cywilna, ul. Powstaoców Wielkopolskich 7A, 49c,
06-400 Ciechanów. Wartośd usługi to kwota 15 500,00 zł.
12. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie.
W dniu 14.04.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą prac projektowych,
firmą Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06 – 500 Mława. Cena oferty 13 530 zł
brutto. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 31.08.2017 r.
13. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w uli Srebrnej w Mławie.
13.1. W dniu 20.04.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą robót
budowlanych, Zakładem Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę,
Wiesław Kuczalski, ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława. Wartośd robót
budowlanych to 149 036,12 zł brutto.
13.2. W dniu 25.04.2017r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru
inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „INSTALEX” Tadeusz
Zasadzki z siedzibą przy ul. Płockiej 5/7 m 5 w Mławie. Kwota za wykonanie usługi
to 1230,00 zł brutto.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Opis czynności

Liczba

Decyzje o warunkach zabudowy

wydano 4 decyzje

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

wydano 4 decyzje

38

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
Dzierżawa nieruchomości

wydano 30 zaświadczeo

podpisano 3 umowy

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

przeprowadzono 2 przetargi

Sprzedaż nieruchomości

podpisano 2 akty notarialne

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

wydano 2 decyzje

Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi

wypłacono 4 odszkodowania

Nabycie nieruchomości

podpisano 1 akt notarialny

Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian
nieruchomości

przeprowadzono 9 spotkao

Pierwokup nieruchomości

wydano 1 zarządzenie
o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

Podziały nieruchomości

wydano: 3 postanowieo, 6 decyzji

Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw
ulic

wydano 2 zawiadomienia

Projekty uchwał Rady Miasta

przygotowano 4 projekty uchwał
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Wydział Gospodarki Komunalnej
Decyzje na zajęcie pasa drogowego - 14 szt.
Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 8 szt.
Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 13 szt.
Decyzje na lokalizację zjazdów z drogi publicznej - 3 szt. (drogi gminne).
Sprawy pozostałe:
1. Ogłoszone zostało postępowanie na opracowanie Projektu założeo do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta
Mława.
2. Kontynuujemy naprawy nawierzchni asfaltowych i gruntowych po okresie
zimowym.
Wydział Ochrony Środowiska
Decyzje na wycinkę drzew i krzewów - 5 szt.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
oddziaływania na środowisko - 1 szt.

Mieszkaocy Miasta Mława złożyli 56 wniosków na demontaż, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława.
Wydano 30 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 lutego do
28 lutego 2017 r. Łączna wartośd 15 319,74 zł planowana wypłata wynikająca ze
złożonych wniosków.
Podpisano umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie
elektronicznego znakowania psów – czipowanie zwierząt występujących na terenie
miasta Mława.
Podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu bezdomnym
zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym.

Jednostka Realizująca Projekt
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
1.30.03.2017r. – otworzono oferty na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Mława obszar A5
Złożono 6 ofert.
Dokonano wyboru Wykonawcy.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum:
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Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., Mława i Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo –
Mostowe MPDM Sp. z o.o., Mława
Oferowana kwota: 1 061 775,29 zł
2.18.04.2017r. – otworzono oferty na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Mława obszar A3
Złożono 6 ofert.
Dokonano wyboru Wykonawcy.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
MARBUD, Marek Jaworski, Mława
ferowana kwota: 269 604,84 zł
3.21.04.2017r. – otworzono oferty na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Mława obszar A7
Złożono 6 ofert. Jesteśmy w trakcie wyboru Wykonawcy.
4.18.04.2017 – otworzono oferty na wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt.
Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma
Montownia produkcja reklam Anna Zommer z Tuszyna, która wykona 7 tablic wraz
z montażem za kwotę 4 692,45 zł.
W związku z realizacją projektu prowadzone są roboty na obszarze A8.
Została wykonana sied grawitacyjną z przykanalikami w ulicy Kryszkiewicza oraz ulicy
Wetmaoskiego.
Obecnie trwają prace na ul Ciechanowskiej, wykonana została sied w całej ulicy, trwa
budowa przykanalików.
W ulicy Górnej sied została wykonana w 80 %.
Rozpoczęto również roboty w ul. Jasioskiego.

RAPORT Z DZIAŁAO STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE
1. W okresie sprawozdawczym przyjęto 139 zgłoszeo od mieszkaoców Mławy.
2. Z Centrum Monitoringu Miejskiego:
 przekazano do Policji i Straży Miejskiej 21 zgłoszeo o popełnionych wykroczeniach,
w związku z czym wszczęto postępowania w tych sprawach,
 do 4 spraw, na wniosek Policji zgrano zapis obrazu z monitoringu miejskiego, który
przekazano wnioskującej jednostce,
 do 5 przypadków ujawnionych wykroczeo, wysłano patrole działające w terenie.
3. Przeprowadzono 2 wspólne służby patrolowe z Policją.
4. 6 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników
urzędu miasta.
5. 4 razy zabezpieczano przebieg uroczystości i imprez publicznych.
6. 32 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb urzędu miasta i jednostek
podległych.
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7. 36 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych
na terenie miasta.
8. Przekazano do lecznicy dla zwierząt 4 bezpaoskie psy, 6 szczeniąt i 1 kota.
9. Przeprowadzono 49 kontroli porządkowych posesji.
10. W okresie sprawozdawczym ujawniono 151 wykroczeo.
Ad pkt 20.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
Odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego, które wpłynęło w dniu 24 kwietnia br. dotyczące
zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności
Uchwały Nr XXIX/342/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośd
Burmistrza Miasta Mława.
Z okazji tegorocznych Świąt Wielkanocnych napłynęło do Rady Miasta bardzo wiele
pięknych życzeo, za które w imieniu Rady Miasta podziękował.

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
zapytał, czy ktoś z Paostwa Radnych chciałby zabrad głos.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że odbyło się spotkanie z Dyrekcją Polskich Kolei Paostwowych S.A. w
Warszawie w sprawie użytkowania wieczystego terenu przez KTK Polska Sp. z o.o z siedzibą
w Gdaosku na podstawie umowy poddzierżawy zawartej w 2014r. z CARGOSPED Sp. z o.o w
Warszawie. Prowadzona jest tam działalnośd polegająca na sortowaniu, rozładunku,
magazynowaniu i sprzedaży hurtowej węgla, która jest bardzo uciążliwa dla mieszkaoców
z uwagi na wysoką emisję pyłów i hałas. Ma nadzieję, że umowa dzierżawy zostanie
rozwiązana.

SZYMON WYRESTEK Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Jeśli powstaje szkoła podstawowa to jego zdaniem powinna byd również przywrócona
dawna nazwa szkoły, chodzi o szkołę Nr 3 ul. Pogorzelskiego.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
W tym zakresie powinna byd inicjatywa społeczności szkolnej, jeśli byłby złożony
wniosek to na pewno sprawa ta byłaby analizowana. Gimnazja nie są likwidowane tylko
wygaszane, a na ich bazie powstają szkoły podstawowe.

KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Obrooców Mławy
- w imieniu mieszkaoców zgłosił sprawę rozwiązania umowy dzierżawy z Firmą FASTFOL Gadomscy Sp. J. na działce, na której składowane są składowane i magazynowane
materiały foliowe do produkcji opakowao foliowych. Mieszkaocy skarżą się na uciążliwośd tej
inwestycji. Były zgłoszenia do Staży Miejskiej:
- w dniu 30.03.2016r. dotyczyło zanieczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Grzybowej
/ zgłoszenie potwierdzono, zanieczyszczenia pochodziły z Firmy FAST-FOL /,
- w dniu 15.04.2016r. dotyczyło zanieczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Batorego
/zgłoszenie potwierdzono, zanieczyszczenia pochodziły z Firmy FAST-FOL/,
- w dniu 22.04.2016r. dotyczyło zanieczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Batorego
interwencja w dniu 27.04.2016r. /zanieczyszczenia pochodziły z Firmy FAST-FOL/.
- zapytał Burmistrza jakie były powody tak szybkiego ogłoszenia III edycji budżetu
obywatelskiego. Obecny projekt nie został wykonany, co ogranicza najprawdopodobniej
zgłoszenie do kolejnego konkursu.

URSZULA SASIAK Przewodnicząca Zarządu Osiedla Wólka
Podziękowała Panu Burmistrzowi za pomoc w sprawie sortowni węgla, której
prowadzenie utrudnia bardzo na co dzieo życie mieszkaocom Zatorza. Ma nadzieję, że te
rozmowy przyniosą pozytywne rozwiązanie tego problemu i umowa zostanie rozwiązana.
Zwróciła się również z prośbą o tunel, jest to także bardzo ważne dla mieszkaoców Wólki.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że jeśli chodzi o tunel nie jest to przesądzone. Wspólnie z Panią Poseł
Anną Cicholską prowadzi rozmowy w tej sprawie. Podziękował Pani Poseł za zaangażowanie.
Wyraził zadowolenie, że Pani Przewodnicząca widzi zaangażowanie Burmistrza i
pracowników Ratusza.
Jeśli chodzi o pytania Pana Przewodniczącego Przybyszewskiego zależy nam
wszystkim, żeby projekt na który zagłosowali mieszkaocy został w 100% zrealizowany. Każda
edycja dostarcza nam nowych doświadczeo i z uwagi na to żeby było więcej czasu na
przygotowanie, zebranie podpisów wcześniej podjęto prace przygotowawcze. Zwrócił się do
Pana Przewodniczącego Osiedla żeby nie tworzyd takiej atmosfery, niedomówieo i złych
zamiarów ze strony władz miasta. Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasze miasto było
piękniejsze, żeby lepiej żyło się wszystkim mieszkaocom.
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MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego poinformował, że Straż Miejska w Mławie przyjmowała zgłoszenia w
sprawie działalności firmy FAST-FOL Gadomscy Sp. J. W rejestrze Straży Miejskiej w Mławie z
lat 2016 – 2017 odnotowano następujące zgłoszenia:
- w dniu 30.03.2016r. dotyczyło zanieczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Grzybowej;
zgłoszenie potwierdzono, zanieczyszczenia pochodziły z Firmy FAST-FOL Gadomscy Sp. J.
- w dniu 15.04.2016r. dotyczyło zanieczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Batorego;
zgłoszenie potwierdzono, zanieczyszczenia pochodziły z Firmy FAST-FOL Gadomscy Sp. J.
- w dniu 22.04.2016r. dotyczyło zanieczyszczenia rowu odwadniającego przy ul. Batorego;
interwencja w dniu 27.04.2016r., zanieczyszczenia pochodziły z Firmy FAST-FOL Gadomscy
Sp. J.
- w dniu 18.05.2016r. dotyczące spalania folii na terenie ww. zakładu, interwencja patrolu
Straży Miejskiej, przeprowadzona w obecności kierownika zakładu, nie potwierdziła takiego
zdarzenia.
W związku z interwencjami Straży Miejskiej Wydział Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mława po dokonaniu wizji w terenie
sprawy przekazywał do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Warszawie w celu podjęcia działao kontrolnych. Po przeprowadzonej kontroli
interwencyjnej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązał
współwłaściciela Spółki FAST-FOL Sp. J do podjęcia działao eliminujących zakłócenia
eksploatacji zakładowej oczyszczalni ścieków do dnia 15.06.2016r. Spółka FAST-FOL
Gadomscy w dniu 14.06.2016r. pisemnie poinformowała WIOŚ o podjętych działaniach
służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu pokontrolnym naruszeo.

Ad pkt 21.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
zakooczył obrady XXX sesji o godz. 17.15 słowami :
„ Z A M Y K A M O B R A D Y XXX S E S J I R A D Y M I A S T A ”

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