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PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 02 czerwca 2017 r. 

w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

 

Obrady trzydziestej pierwszej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący 

Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 10:00. 

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira 

Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta 

Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów 

Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, 

Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta oraz Mławskiej Rady Seniorów. Powitał obsługę 

prawną, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

Poinformował, że w dniu 16 maja br. zmarł Pan Jan Broda – wieloletni nauczyciel  

i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, w latach 

1980-1981 naczelnik Miasta Mława, odznaczony medalem zasłużony dla Miasta Mława, 

wybitny dydaktyk i matematyk, oraz niezwykle szlachetny człowiek. 

Pamięć zmarłego uczczono chwilą ciszy.   

Ad pkt 2. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK stwierdził na podstawie listy 

obecności, na sali jest quorum (18 radnych) władne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni – Michał Nowakowski, Halina Pszczółkowska oraz 

Marian Wilamowski 

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 XXXI sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ 

WOJNAROWSKI. 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie finansowania zadania  

z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wyrażania zgody na zawarcie porozumienia  

w tym zakresie. Poinformował, że powodem podjęcia tej uchwały jest chęć zrealizowania 

wspólnie z Powiatem Mławskim zadania budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 2313W (ul. Nowowiejska) w Mławie. Dodał, że na 

poprzedniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta uchwała Nr XXX/345/2017 Rady 

Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu mławskiego w 2017 r. Poinformował, jednak, że w związku ze zmianą w ustawie 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej, konieczne jest podjęcie ww. uchwały i uchylenie 

uchwały Nr XXX/345/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mławskiego w 2017 r. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

Zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad ten punkt, jako numer 11. Następnie 

poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowane zmiany. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami. 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowany porządek obrad.  

Ad pkt 4. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XXX sesji Rady Miasta 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.  

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 18 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez 

odczytywania  protokół z XXX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

Ad pkt 5. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

W formie multimedialnej przedstawił Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Mława za 

2016 rok. (Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.) 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta 

Odczytał Uchwałę Nr Ci.167.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 

rok (kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie odczytał treść uchwały  
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w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 2016 r. wraz ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2016 r. 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 

2016 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2016 r. był omawiany 

na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Odniósł się do zapisu w uchwale w Nr Ci.167.2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r. i zapytał o zapis dotyczący 

zwolnień, ulg, rozłożeń na raty, odroczeń, umorzeń, obniżenia górnych stawek podatków  

w kwocie 2 041 055,05 zł co stanowi 4,31 % wykonanych podstawowych dochodów 

podatkowych. Poprosił o więcej informacji na ten temat. 

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława  

Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa dokonuje analizy dochodów i ich 

realizacji. Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę, że nie wykorzystujemy wszystkich 

możliwości, aby w maksymalny sposób realizować dochody. Dodał, że nie są to duże kwoty  

i wynikają one z obniżenia górnych stawek między innymi z tytułu podatku od 

nieruchomości.  

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Wyraził swoje zdanie, że przedłożenie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 

finansowego Miasta Mława za 2016 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Mława za 2016 w formie prezentacji multimedialnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. 

Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z tym jakie inwestycje są 

realizowane na terenie Miasta Mława. Dodał, że wszystkim Radnym zleży na dobru miasta 

Mława. Zwrócił uwagę, że zadłużenie na poziomie 19 % jest niskie, a Mława jest zamożnym 

miastem. Sytuacja finansowa jest bardzo bezpieczna i na wiele nas stać. Wybudowanie 20 km 

kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława jest to historyczny moment. Na pewno 

usprawni to życie wielu mieszkańców. Następnie odniósł się do Mławskiej Komunikacji 

Miejskiej i poinformował, że na stałe zagościła ona w Mławie. Cieszy się, że kolejne środki 

finansowe zostały przeznaczone na ten cel. Możemy być dumni, że inne miasta biorą przykład 

z Mławy. Dodał, że inwestycje realizowane na ul. Górnej, Lawicz –Liszki zasługują na 

wyróżnienie. Zaznaczył, że w roku 2016 zostało zrealizowanych bardzo dużo inwestycji 

związanych z budową oświetlenia. Odniósł się do inwestycji realizowanej na ul. Polnej  

i zaznaczył, że na chwilę obecną mamy tam czynienia z pewnego rodzaju uciążliwościami, 

jednak dobrze, że zadanie zostanie zrealizowane w sposób prawidłowy.  
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Radny HENRYK KACPRZAK 

Zaznaczył, że cieszy się z wykonania 78 inwestycji na terenie Miasta Mława, a także, że 8 

% środków finansowych zostało przeznaczonych na kulturę fizyczną. Poinformował, że 

ogrodzenie Stadionu MOSiR jest w bardzo złym stanie. Dodał, że chciałby, aby w ZPO Nr 3 

wykonać kompleks boisk. Poprosił o przeznaczenie środków finansowych ww. zadania. 

Dodał, że nagłośnienie podczas Sesji RM jest niesprawne i poprosił o rozwiązanie tego 

problemu. Na koniec wyraził swoje zdanie, że według niego niewłaściwa osoba zarządza 

kulturą w mieście. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Zaznaczył, że przedmiotem tego punktu jest analiza sprawozdania finansowego za 2016. 

Rada Miasta wyraża zgodę na ponoszenie przez Burmistrza Miasta Mława wydatków. W tej 

chwili omawiana jest realizacja budżetu w 2016 roku. Powiedział, że wszystkie zdania zostały 

zrealizowane bądź przeniesione na przyszły rok. Dodał, że w budżecie Miasta Mława nie było 

zadania dotyczącego bodowy boisk przy ZPO Nr 3. Być może w przyszłość taki tytuł 

inwestycyjny się pojawi. Powiedział, że Radny ma prawo do oceny działalności Burmistrza. 

Dodał, że pan Radny Kacprzak był przeciwny budowie boisk przy ZPO 1. Świadczy to o tym, 

że, zwraca uwagę głównie na swój okręg wyborczy i ma do tego prawo. Dodał, że Burmistrz 

patrzy na całe miasto. W 2016 roku zostało zrealizowanych ok. 80 inwestycji, wszystkie 

zostały dokładnie przemyślane. Poprosił o konkretną dyskusję nad sprawozdaniem. 

Powiedział, że jeżeli sprawozdanie finansowe miasta zostanie negatywnie ocenione przez 

Pana Radnego Kacprzaka tylko z powodu nie działającego nagłośnienia,  nie jest to dla niego 

zasadny powód. Dodał, że Radny ma do tego prawo. Powiedział, że w 2017 roku zostały 

przeznaczone środki finansowe na zakup nagłośnienia oraz przeprowadzania głosowania 

podczas Sesji Rady Miasta. Na koniec dodał, że  prosi o to, aby publicznie nie oceniać 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury publicznie. Powiedział, że kultura to nie tylko słowa, 

ale także postawa. Powiedział, że będzie dbał o to, aby nikt publicznie nie wypowiadał się 

negatywnie o jakimkolwiek osobie, która podlega Burmistrzowi Miasta Mława.  

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że nie głosował za budową boisk przy ZPO nr 1, ponieważ boiska przy ZPO 

nr 3 nie były remontowane od wielu lat. Zaznaczył, że jego działania wynikając z dbałości  

o harmonijny rozwój dziecka. 

Radny MICHAŁ POL 

Zapytał jaka firma dokonywała przebudowy ul. Polnej oraz jaka firma obecnie dokonuje 

naprawy? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że umowa została podpisana na całość realizacji zadania inwestycyjnego  

i ta firma również jest zobowiązana do dokonania naprawy zgodnie z oczekiwaniami. Jest to 

firma Pana Kuczalskiego. Zapłacenie kwoty za realizację zadania nastąpi po dokonaniu 

naprawy zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Obecnie nawierzchnia została sfrezowana. 
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Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu)  

podjęła 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/356/2017 

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 2016 r. wraz ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2016 r. 

 

Ad pkt 6. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

Odczytał wniosek w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Mława za 2016 

rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mława. (Kopia wniosku 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Odczytał Uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława z dnia 15 maja 

2017 r. o opinii wykonania budżetu Miasta Mława za 2016 r. i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Mława (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Radny JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad 

Odczytał Uchwałę Nr Ci.196.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Mława (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Następnie odczytał projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Mława absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mława za 2016 r. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu)  

podjęła 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/357/2017 

 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Miasta Mława za 2016 r. 
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Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

ogłosił przerwę – obrady zostały wznowione o godzinie 12:15. 

 

Ad pkt 7. i 8. 

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mława z Autopoprawką Nr 1 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wraz  

z autopoprawką nr 1 oraz autopoprawką nr 2. Poinformował, że w projekcie uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

DOCHODY (+2 110 907,62 zł) 

Gospodarka mieszkaniowa (+2 000 000,00 zł) 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+2 000 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000 000,00  

zł) z tytułu  odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości m.in. przy drodze 

krajowej  Nr 7 , planowana  sprzedaż  nieruchomości  przy ul. 3 Maja i ul. Działdowskiej). 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+110 907,62 zł) 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+103 400,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+103 400,00 zł) z tytułu 

darowizny mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych tj.; 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł), 

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie  

(+12 000,00 zł), 

- Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46 E w Mławie w kwocie  

(+2 000,00 zł), 

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+14 400,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie w kwocie  

(+2 400,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej do działki nr 9072/2na odcinku od ul. Cmentarnej do al. 

Marszałkowskiej w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie (+19 

600,00 zł), 

Oświetlenie ulic, placów i dróg (+7 507,62 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+7 507,62 zł) z tytułu 

odszkodowania za uszkodzone słupy w ul. Turystycznej, Kopernika i ul. Targowej w Mławie. 

WYDATKI  (+7 559 383,11 zł) 

Transport i łączność (+2 061 474,00 zł) 

Lokalny transport zbiorowy (+150 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00  

zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obsługą Mławskiej Komunikacji 

Miejskiej. 
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Drogi publiczne krajowe  (+240 000,00 zł)Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu 

Miasta Mława w kwocie (+240 000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dofinansowania 

dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie. 

Drogi publiczne powiatowe (-240 000,00 zł). 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-240 000,00 zł) 

przeznaczonego do przekazanie dla Starostwa Powiatowego w Mławie dotacji celowej na 

dofinansowanie  budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7  

w Mławie.  

Drogi publiczne gminne (+1 936 474,00 zł) w tym; 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+900 000,00 

zł) z przeznaczeniem na remonty nawierzchni bitumicznych. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+1 146 474,00 zł) z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych tj: 

- Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie P.T. w kwocie (+30 000,00 zł), 

- Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Szewskiej w Mławie – etap I w kwocie (+51 850,00 

zł), 

-  Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II w kwocie (+148 000,00 zł), 

- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (+120 000,00 zł), 

- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł), 

- Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ul. Szpitalną z ul. 

Łojewskiego w Mławie P.T. w kwocie (+40 000,00 zł), 

- Budowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł), 

- Przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. Nowoleśnej w Mławie  

w kwocie (+110 000,00 zł), 

- Przebudowa chodnika w ul. Stefana Roweckiego „Grota” w Mławie w kwocie (+60 000,00 

zł), 

- Przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie (+38 400,00 zł), 

- Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (83 800,00 zł), 

- Przebudowa ulicy dr.A. Dobrskiej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł), 

- Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie w kwocie (+9 424,00 zł) 

- Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł)  

- Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie P.T w kwocie (+15 000,00 zł). 

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-110 000,00  

zł) rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I. 

Administracja publiczna (+592 264,00 zł) 

Urzędy wojewódzkie (+14 656,00 zł)  

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 656,00 zł)  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+476 740,00 zł) 

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+476 740,00 zł) z tytułu; 

 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie (+292 740,00 zł) 

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+3 000,00 zł),  zakup kasetki na pieniądze, 
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- zakup usług pozostałych w kwocie (+59 000,00) środki przeznaczone na prowizje bankowe, 

skarbowe oraz studia wykonalności i analizy. 

- podróże służbowe w kwocie (+6 000,00 zł), 

- różne opłaty i składki w kwocie (+12 000,00 zł ) z przeznaczeniem na ubezpieczenie 

serwerów, 

- koszty postępowania sądowego w kwocie (+12 000,00 zł) 

- budowy światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok.25 w Mławie w kwocie 

(+50 000,00 zł). 

- zakup oprogramowania informatycznego „ Moduł komunikacyjny” i „Arkusza 

Kalkulacyjnego dla szkół” w kwocie (+42 000,00 zł) 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+38 000,00 zł) 

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na emisję spotów kampanii reklamowej  „Zamieszkaj w Mławie”. 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+62 868,00 zł) 

Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+62 868,00 

zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+179 604,00 zł) 

Komendy wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł) 

Wpłata w kwocie (+50 000,00 zł) na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań 

bieżących  dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. 

Ochotnicze straże pożarne (+41 500,00 zł) 

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 500,00 zł)  

z przeznaczeniem na doposażenie  pojazdu OSP oraz ekwiwalent pieniężny dla członków 

OSP za udział w akcjach. 

– Straż gminna (miejska) (+88 104,00 zł) 

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 104,00 zł)  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł)  

przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego. 

Oświata i wychowanie (+279 857,00 zł) 

Szkoły podstawowe (+69 083,00 zł)  dotyczy: 

1. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  dla jednostek 

oświatowych w kwocie  (+69 083,00 zł ) w tym: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+15 961,00 zł) 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+12 921,00 zł) 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 205,00 zł) 

-  Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+27 996,00 zł 

Przedszkola (+34 144,00 zł) dotyczy: 

1. Zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  dla jednostek 

oświatowych w kwocie  (+60 995,00 zł ) w tym: 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 615,00 zł) 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+15 074,00 zł) 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 896,00 zł) 

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+29 410,00 zł)  
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2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w  kwocie 

(+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana 

2 drzwi ewakuacyjnych ) 

3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie   

w kwocie (+6 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (uruchomienie 

agregatu prądotwórczego) w kwocie 2 500,00 zł oraz remont kanalizacji odpływowej  

w budynku A w kwocie 3 700,00 zł. 

4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 051,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek”  

w Mławie. 

5. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu 

realizacji zadań inwestycyjnych  pn: „ Budowa armatury systemu oddymiania w MPS nr 4  

w Mławie. 

Gimnazja ( +176 630,00 zł) dotyczy; 

1. Zwiększenia planu wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie(+107 871,00 zł)  

w tym; 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 15 901,00 zł, 

- remont łazienek, zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych w kwocie  91 970,00 zł  

2. Zwiększenia planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+68 759,00 zł)  

w tym; 

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11 962,00 zł  

- remont łazienki, zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 56 797,00 zł. 

Ochrona zdrowia (+233 272,49 zł) 

Szpitale ogólne (+150 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+150 000,00 zł) na pomoc finansową 

dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ na zakup karetki. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+83 272,49 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+83 272,49  zł) z tytułu  środków na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi  (pochodzących z roku 2016) z przeznaczeniem dla 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie Realizującego Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Pomoc społeczna  (+117 700,00 zł) 

Ośrodki pomocy społecznej (+97 700,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 

(+97 700,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 

kryzysowej (+20 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu pomocy 

finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla  Zespołu Ośrodków Wsparcia  na 

działalność bieżącą. 

Edukacyjna opieka wychowawcza( +49 051,00 zł) 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+49 051,00 zł) 



10 

W związku z realizacją zadań  związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 

dokonuje się zwiększenia  planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+49 051,00 zł) 

z tytułu dotacji podmiotowej  dla: 

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 

(+45 046,00 zł) 

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” przy Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie 

(+4 005,00 zł). 

Rodzina (-27 446,00 zł) 

Świadczenie wychowawcze (0,00 zł) 

Na wniosek Dyrektora dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie polegającym na przeniesieniach między paragrafami wydatków 

bieżących tworząc paragraf zakup usług telekomunikacyjnych.  

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (+7 954,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+7 954,00 zł)  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł) 

Na wniosek Dyrektora dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie polegającym na przeniesieniach między paragrafami wydatków 

bieżących, tworząc paragraf zakup usług telekomunikacyjnych.  

Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-35 400,00 zł) 

Zmniejszenie  planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-35 400,00 zł)  

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zmniejszenie dotyczy środków własnych z uwagi 

na otrzymaną dotację celową. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (+3 751 772,62 zł) 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( +2 072 840,00 zł) 

1.  Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 072 840,00 zł) z tytułu 

realizacji zadań inwestycyjnych tj.: 

- Budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie w kwocie 

(+11 900,00 zł), 

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I  

w kwocie (+110 000,00 zł), 

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie P.T.  

w kwocie (+30 000,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (+220 000,00 zł), 

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (+30 000,00 

zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł), 

- Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 4E w Mławie w kwocie (+5 000,00 

zł), 

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+36 000,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie w kwocie 

(+6 000,00 zł), 
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- Budowa sieci wodociągowej do działki nr 9072/2na odcinku od ul. Cmentarnej do al. 

Marszałkowskiej w Mławie w kwocie (+62 500,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie 

(+49 000,00 zł), 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł), 

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł), 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie P.T. w kwocie 

(+20 000,00 zł), 

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: 

Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie w kwocie (+892 440,00 zł) 

Gospodarka odpadami (+10 562,00 zł) 

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 562,00 zł)  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

Oczyszczanie miast i wsi (+38 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+38 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

zakup koszy ulicznych i ławek. 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+30 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

naprawę dachu i podłogi estrady w Parku Miejskim oraz zamontowanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych. 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  (+120 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg (+122 507,62 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 507,62 zł) z przeznaczeniem na 

zakup usług pozostałych. 

2.  Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+115 000,00 zł) z tytułu 

realizacji zadań inwestycyjnych tj.: 

- Przebudowa oświetlenia w ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (+36 000,00 zł), 

- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie w kwocie (+21 000,00 zł), 

- Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł), 

- Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie w kwocie 

(+30 000,00 zł) 

Pozostała  działalność  (+1 357 863,00 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 450,00 zł)  

z przeznaczeniem kampanię społeczną „Nie niszcz, nie psuj”) 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 

zł) w tym:  na działania w ramach programu „Nasz Dom” 30 000,00 zł oraz na remonty lokali 

po zmarłych i eksmisjach kwota 20 000,00 zł. 

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+110 000,00 

zł) w tym:  na wykonanie dokumentacji technicznej określającej strefy ochrony ujęć wody 

pośredniej i bezpośredniej na terenie Miasta Mława w kwocie 80 000,00 zł. oraz wycenę sieci 

Wod-Kan do przekazania aportem do spółki Wod-Kan Sp. z o. o w kwocie 30 000,00 zł. 
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4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 

zł) z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie  dróg powiatowych i wojewódzkich 

sieci kanalizacji sanitarnej – realizacja  zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.” 

5. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 

zł) z przeznaczeniem na podatek VAT od przekazywanego aportu do PEC w Mławie 

(budynek kotłowni, działki, rurociągi i CO.) 

6. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 106 413,00 zł) z tytułu 

realizacji zadań inwestycyjnych  tj: 

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (+976 413,00 zł) 

- Opracowanie P.T. dla koncepcji  Dworca  Zintegrowanego w Mławie w kwocie (+80 000,00 

zł), 

- Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie w kwocie 

(+50 000,00 zł) 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+208 600,00 zł) 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+129 780,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+129 780,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie. 

Pozostałe instytucje kultury (+7 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 000,00 zł) z tytułu dotacji 

podmiotowej dla Stacji Naukowej w Mławie. 

Biblioteki (+24 120,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+24 120,00 zł) z tytułu dotacji 

podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie. 

Muzea (+47 700,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+47 700,00 zł) z tytułu dotacji 

podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem odpis 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz organizowanie wystaw. 

Kultura fizyczna (+179 381,00 zł) 

Obiekty sportowe (+33 927,00 zł) 

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+28 500,00 zł) z tytułu 

realizacji zadania inwestycyjnego  pn: „ Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie 

w kwocie (+28 500,00zł). 

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 427,00 zł)  

z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na wydatki bieżące.  

Instytucje kultury fizycznej (+145 454,00 zł ) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 

(+145 454,00 zł)  w tym: 

- zabiegi agrotechniczne boisk trawiastych  w kwocie 22 000,00 zł, 

- zakup i wymiana wanny jacuzzi w kwocie 35 000,00 zł, 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 88 454,00 zł. 

Dochody budżetu na 2017 r.  131 471 754,20 zł 

Wydatki budżetu  na 2017 r.  148 174 687,69 zł  
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Deficyt budżetu w kwocie  16 702 933,49 zł  pokryty przychodami pochodzącymi ze 

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 

5 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł. 

Przychody budżetu w kwocie  19 902 933,49 zł 

Rozchody budżetu  w kwocie  3 200 000,00 zł  ( wykup obligacji komunalnych). 

Poinformował, że wszystkie zapisy umieszczone w uchwale w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej mają odzwierciedlenie w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tych uchwał. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta był 

omawiany na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok był omawiany na 

posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że od początku kadencji zabiega o to, aby przeznaczać środki finansowe 

na kulturę fizyczną i sport. Powiedział, że inwestycja budowy boisk przy ZPO Nr 3 nie 

pojawiła się w projekcie budżetu miasta Mława na 2017 rok. Dodał, że ma nadzieję, że 

inwestycja ta zostanie wykonana. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Odniósł się do projektu technicznego sporządzonego odnośnie przebudowy ul. Anny 

Dobrskiej i zapytał jaki odcinek będzie wykonywany? Dodał, że stan techniczny odcinka 

naprzeciwko szpitala jest w tragicznym stanie. Zapytał czy projekt techniczny obejmuje 

również uporządkowanie komunikacyjne strefy parkingowej? Zapytał o ulice, które będą 

poprawiane w kontekście zwiększania nakładów na drogi publiczne – 900 tys. zł – czy 

planowany jest remont ul. Zduńskiej? Następnie zapytał czy w najbliższym czasie planowana 

jest budowa sieci ciepłowniczej w ul. Zduńskiej? Wtedy trzeba rozważyć czy położenie 

nakładki ma sens. Uzupełnił, że jeżeli nie ma konkretnych planów co do powstania sieci 

ciepłowniczej, położenie nakładki na ul. Zduńskiej jest zasadne. Dodał, że ruch na ul. 

Zduńskiej jest bardzo natężony. Następnie zapytał czy są plany dot. zagospodarowania kwoty 

400 tys. zł, która pozostała w budżecie? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że na remont ul. Anny Dobrskiej zostało przeznaczona kwota 350 tys. zł. 

Położenie nakładki w tym rejonie to za mało, konieczne jest uporządkowanie sprawy wód 

opadowych, parkingów jak i chodników. Chcemy tą inwestycje wykonać w ciągu 2 lat. 

Dodał, że w budżecie miasta przewidziano 900 tys. na remonty ulic: 18 Stycznia, 

Spółdzielczej, ulicy bez nazwy prowadzącej od ul. Sienkiewicza do bloku Batory, oraz 

Dudzińskiego. Są one w bardzo złym stanie i konieczne jest położenie nakładki. Są tam 
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również problemy z odprowadzaniem wód opadowych. Dodał, że są plany, aby w ul. 

Zduńskiej poprowadzić ciepłociąg. Są to działania związane z niską emisją. Poprosił  

o cierpliwość osoby korzystające z ul. Zduńskiej.  

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Poinformował, że posiadamy już informacje na temat skrzyżowania ul. Polnej z trasą S7. 

Jest zgoda GDDKiA na włączenie ul. Polnej do trasy S7. Dodał, że jest to bardzo trudny 

temat. Poprosił o więcej informacji na ten temat. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że prowadził rozmowy z Panem Leszkiem Sekulskim – Zastępcą 

Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA w sprawie wyrażenia 

zgody na włączenie ul. Polnej do drogi krajowej nr 7. Otrzymaliśmy zgodę na takie działania. 

Był to bardzo duży problem dla mieszkańców – głównie rolników, którzy uprawiają ziemie 

po drugiej stronie drogi krajowej nr 7. Dodał, że ten zjazd zostanie zaprojektowany  

i wykonany. Powiedział, że są to bardzo trudne rozmowy i cieszy się ze przekonał pana 

Dyrektora aby wyraził zgodę  na włączenie ul. Polnej do drogi krajowej nr 7. 

Radny HERYK KACPRZAK 

Poinformował, że ok. 12 mln zł rozdysponowano w ramach wolnych środków 

pochodzących z nadwyżki budżetowej. Uważa, że konieczne jest wykonanie boisk przy ZPO 

Nr 3. Jest to potrzebne dla harmonijnego rozwoju dzieci.  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poprosił o cierpliwość. Dodał, że każdy przedmówca odnosił się do tego, co już zostało 

zaproponowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zadania budowy boisk 

przy ZPO Nr 3 w budżecie nie było. Rada przyjmuje bądź nie propozycje burmistrza. Poprosił 

Radnych o przyjecie zmian do budżetu w zaproponowanej przez niego formie. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Dodał, że pomysłów na rozdysponowanie środków finansowych jest bardzo dużo. 

Wszystkie propozycje opiewają na kwotę ok. 100 mln. zł. Do rozdysponowania mamy  

ok. 12 mln. zł. 

Radny HERYK KACPRZAK 

Poinformował, że będzie cierpliwie czekał na realizację tego zadania.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – 1 głos, głosy wstrzymujące 

się – nie było)  

podjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – 1 głos, głosy wstrzymujące 

się – nie było) 

podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/358/2017 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką 

Nr 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – 1 głos, głosy wstrzymujące 

się – nie było) 

podjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – 1 głos, głosy wstrzymujące 

się – nie było) 

podjęła 

Autopoprawkę Nr 2 do uchwały  

w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok 

 

Rada Miasta w głosowaniu  (17 głosami za, przeciw – 1 głos, głosy wstrzymujące się – nie 

było) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXXI/359/2017 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z autopoprawką Nr 1 oraz 

autopoprawką Nr 2 

 

 

Ad pkt 9. 

MAREK DUSIŃSKI Prezes Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków  

w Mławie  

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

obowiązujących na terenie Miasta Mława. Poinformował, że podstawą do ustalenia taryf na 

kolejny rok obowiązywania są planowane koszty na podstawie kosztów poniesionych w roku 

obrachunkowym, poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf, obejmującym kolejne  

12 miesięcy, zwanym dalej okresem obrachunkowym. Przy planowaniu uwzględnia się 

również planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryf, zmiany warunków 



16 

ekonomicznych oraz wielkości świadczonych usług. Bardzo istotną kwestią w planowaniu 

kosztów jest zawarta przez Miasto Mława w dniu 1 lipca 2016 roku umowa  

o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dotycząca wybudowania nowej oczyszczalni ścieków. 

Umowa zakłada rewaloryzację ceny usługi świadczonej przez Partnera Prywatnego  

w określonych terminach, które zostały dostosowane do dotychczasowego terminu 

obowiązywania taryf w Mławie tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca każdego roku. 

Powiedział, że Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan”  

Sp. z o. o. dokonał analizy kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym, obejmującym 

kolejne 12 miesięcy tj. okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z której wynika, że 

w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o dziewięć miesięcy 

tj. na okres  od 1 lipca 2017r. do 31 marca 2018 r. przychody uzyskane z tytułu świadczonych 

usług w całości pokryją koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania 

dotychczasowych taryf, a także spowoduje to ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych  

taryf zgodnie z obowiązującą umową o PPP, w której zakładane zmiany ceny świadczonych 

usług mają wchodzić od dnia 1 kwietnia każdego roku. Dodał, że Zakład Wodociągów, 

Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. zakłada, że wielkość sprzedaży 

usług dla odbiorców zwiększy się dzięki realizowanym i planowanym do realizacji w latach 

2017 i 2018 inwestycjom wodociągowym  i kanalizacyjnym. Dodał, że firma „Wod-Kan” Sp. 

z o.o. w Mławie, we wskazanym okresie, będzie świadczyła odbiorcom pełen zakres usług  

w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody za pomocą urządzeń wodociągowych 

oraz odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 

Spółki, w ramach uzyskanego od Burmistrza Miasta Mława zezwolenia. Zakład zapewni 

ciągłość dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków mając na uwadze  

ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także 

optymalizację kosztów. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/360/2017 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie 

Miasta Mława 
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Ad pkt 10.  

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Mławskiego. Poinformował, że zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych 

Miasto Mława udziela pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację zadania 

inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu sanitarnego z noszami”. Szczegółowe zasady 

udzielenia i rozliczania dotacji określone zostaną odrębną umową. Dodał, że pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł została wprowadzona do 

projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/361/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego 

 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Mławskiego. Poinformował, że zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 udziela się pomocy finansowej 

Powiatowi Mławskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia na wydatki 

bieżące związane z zapewnieniem bieżącej działalności palcówki w tym m.in. konsultacje 

psychiatryczne dla klientów ośrodka, superwizje, zakup niezbędnego wyposażenia, opłaty za 

media. Dodał, że Zespół Ośrodków Wsparcia jest jedyną placówką na północnym Mazowszu 

udzielającą specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających różnego rodzaju kryzysu 

jednocześnie zapewniając również pomoc w postaci całodobowego schronienia. Ze wsparcia 

placówki w różnych formach, rocznie korzysta blisko 700 osób, z czego znaczną część (ponad 

50%) stanowią mieszkańcy Mławy. Uzupełnił, że szczegółowe zasady przekazania  

i rozliczania dotacji określone zostaną odrębną umową. Pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej w kwocie 20 000,00 zł została wprowadzona do projektu uchwały w sprawie zmian 

uchwały budżetowej na 2017 r. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny nie brał 

udziału w głosowaniu) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/362/2017 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego 

 

Ad pkt 11. 

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania 

drogami krajowymi i wyrażania zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie. 

Poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1985 r. o drogach 

publicznych, zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami 

w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo 

dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego. Przepisy o finansach publicznych. w art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. stanowią, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być 

przeznaczone na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art.  19 ust. 

4 ustawy z dnia 21 grudnia 1985 r. ustawy o drogach publicznych. Przedmiotowa uchwała 

umożliwi zrealizowanie inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania – budowa sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 2313W (ul. 

Nowowiejska) w Mławie”, a tym samym rozwiąże problem zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkownikom drogi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ul. Nowowiejską.     

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 
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UCHWAŁĘ  Nr XXXI/363/2017 

w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wyrażania 

zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie 

 

Ad pkt 12. 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest 

ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Mławie. 

W kwietniu 2017 roku 7 członków ochotniczych straży pożarnych w Mławie ukończy kurs 

podstawy dla strażaków ratowników. Po ukończeniu kursu wspólnie w Powiatową Strażą 

Pożarną w Mławie będą brali udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu 

mławskiego. Powiedział, że w związku z uchwałą ww. członkowie będą otrzymywać 

ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł za godzinę. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną 

opinię. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Zapytał czy druhowie ochotniczych straży pożarnych byli wcześniej objęci ekwiwalentem 

pieniężnym? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że dopiero teraz ma funkcjonować operacyjnie Ochotnicza Straż Pożarna  

i z chwilą podjęcia uchwały druhowie będą objęci ekwiwalentem pieniężnym.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/364/2017 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych 

 

Ad pkt 13. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Poinformowała, że powodem 

podejmowania tej uchwały jest rezygnacja z poboru opłaty targowej w drodze inkasa na  

ul. Gdyńskiej 15 w Mławie przez Pana Janusza Pszczółkowskiego. Wnioskodawca decyzję 

swoją motywuje przyczynami ekonomicznymi oraz innymi planami związanymi z tym 
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gruntem. Uzupełniła, że w projekcie uchwały uaktualniono górną stawkę dziennej opłaty 

targowej na kwotę 751,65 zł na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. 

(pozostałe stawki opłaty targowej nie uległy zmianie) oraz rachunek Urzędu Miasta Mława 

służący do odprowadzania należności z tytułu tej opłaty.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Radny HERYK KACPRZAK 

Zapytał czy dlaczego Pan Pszczółkowski zrezygnował z funkcji inkasenta oraz zapytał 

czy na terenie Miasta Mława będzie funkcjonowało targowisko? 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformowała, że w poprzedniej uchwale wskazany, jako inkasent był pan Jan 

Pszczółkowski, który złożył rezygnację. Dodała, że pojawiła się osoba zainteresowana 

prowadzeniem takiego targowiska. Uzupełniła, że realizowanie ww. działalności wiąże się  

z bardzo restrykcyjnymi wymogami narzuconymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Uzupełniła, że na chwilę obecną nie ma osoby, która byłaby zainteresowana prowadzeniem 

targowiska na terenie Miasta Mława. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/365/2017 

w sprawie opłaty targowej 

 

 

Ad pkt 14. 

ELŻBIETA BORKOWSKA Główny Specjalista ds. Oświaty i Szkolnictwa 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia 

dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego  

w Mławie. Poinformowała, że na wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Mławie  

z dnia 11 kwietnia 2017 roku zachodzi potrzeba sporządzenia aneksu nr 1/2017 do 

Porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2008 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez 

Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie na podstawie którego zostanie 
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przekazana dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego specjalnego  

w 2017 r. zgodnie z decyzją Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017 r. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną 

opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/366/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia dotyczącego założenia  

i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie 

Ad pkt 15. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława do realizacji 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 

II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach. Poinformowała, że Miasto Mława złożyło wniosek  

o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 

Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy 

oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podjęcie niniejszej uchwały jest 

niezbędne z uwagi na fakt, że uchwała o przyjęcie środków stanowi załącznik do umowy  

o dofinansowanie realizacji projektu. Dodała, że dzięki realizacji projektu na terenie 

aglomeracji Mława wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w tych częściach aglomeracji, 

które dotychczas jej nie posiadały.  

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej 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. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/367/2017 

w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona 
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środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach 

 

Ad pkt 16. 

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Mława do roku 2022. Poinformowała, że projekt Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Mława do 2022 roku został sporządzony w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. Obowiązek wykonania gminnego Programu ochrony środowiska wynika  

z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Program ochrony 

środowiska określa zadania własne gminy, a także diagnozę problemów środowiska na terenie 

Miasta Mława. Zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie Burmistrz Miasta Mława 

zapewnił udział społeczeństwa w sporządzeniu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Mława do 2022 roku wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy dokumenty zostały 

wyłożone do wglądu. W dniu 11 kwietnia 2017 roku opublikowane zostało zawiadomienie  

o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława. Uwagi i wnioski do projektu Programu 

można było składać do dnia 11 maja 2017 roku, w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź 

za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi od mieszkańców miasta. 

Dodała, że projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie. Zarząd Powiatu nie wniósł żadnych uwag do ww. dokumentu. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

 

BARBARA WACŁAW Instytut Zrównoważonego Rozwoju w Białymstoku 

Przedstawiła Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022 w formie 

multimedialnej. (Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.) 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny JERZY RAKOWSKI  

Poinformował że podczas komisji trwała długa dyskusja na temat Programu Ochrony 

Środowiska oraz o tym, że była okazja, aby się z nim zapoznać. Dodał, że dokument jest 

bardzo szeroki i wielowątkowy. Zwrócił się do Pani Barbary Wacław i zapytał jakie widzi 
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największe zagrożenia w kontekście tego dokumentu oraz czy jest jakiś sposób, aby im 

przeciwdziałać? Jednocześnie zapytał jak ocenia w wymiarze miasta czy kraju - czy jest 

sposób, aby w krótkim okresie czasu przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza? 

BARBARA WACŁAW Instytut Zrównoważonego Rozwoju w Białymstoku 

Poinformowała, że jeśli chodzi o obszary interwencji, ustawodawca ustawił na pierwszym 

miejscu ochronę powietrza. Dodała, że jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza bardzo 

dobrze sprawdzają się programy gospodarki niskoemisyjnej. Miedzy innymi wymiana źródeł 

ciepła. Można rozważyć, także kolektory słoneczne oraz fotowoltaikę. Warto kłaść nacisk na 

poprawę jakości powietrza głównie w zimie, kiedy dymienie jest największe. W tym 

przypadku warto zainwestować w programy operacyjne. Razem z wymianą pieców oraz 

inwestowaniem w odnawialne źródła energii odnawialne może przynieść wymierne rezultaty. 

Dodała, że bardzo dużo zanieczyszczeń napływa z zewnątrz na województwo mazowieckie. 

Niestety nie mamy wpływu na położenie. Dodała, że watro też inwestować  

w termomodernizację. Uzupełniała, że jest szansa na to, że przyniesie to rezultaty  

w przyszłości. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/368/2017 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022 

 

Ad pkt 17. 

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Środowiska 

Przedstawiła raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na 

lata 2011 – 2018” za okres 2011 – 2015. (Raport zapisany na nośniku danych stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu) 

Raport omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Komisje 

nie wniosły uwag. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

ogłosił przerwę – obrady zostały wznowione o godzinie 14:30. 

Ad pkt 18. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

Poinformowała, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 

jako działka nr 1808, położona w Mławie w rejonie ul. Brackiej. Jej położenie zostało 

przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. 
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Nieruchomość jest zabudowana fundamentami budynku mieszkalnego. Dodała, że 

nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Nadaje się do samodzielnej zabudowy, 

dlatego przetarg będzie miał formę przetargu nieograniczonego. Dodała, że cena wywoławcza 

zostanie ustalona na podstawie wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego, przy czym cena wywoławcza w pierwszym przetargu powinna być nie niższa 

niż wartość nieruchomości. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/369/2017 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

Ad pkt 19. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Przedmiotem 

uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 949/2, położona 

w Mławie przy ul. Żabieniec. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy 

ewidencyjnej w skali 1:2000, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości następuje 

do zasobu nieruchomości Miasta Mława. Miasto Mława jest właścicielem sąsiednich 

nieruchomości nr nr 948 (cmentarz komunalny), 950/2, 951/2, 952/2, 953/2, 954/3. Dodała, 

że w wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem nieruchomości nr 949/2 warunki 

jej nabycia. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/370/2017 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

 



25 

Ad pkt 20. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej. Poinformowała, że przedmiotem nabycia jest prawo użytkowania 

wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 1576/95, położonej w Mławie przy 

ul. Dworcowej. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, 

załączonym do uzasadnienia. Na nieruchomości znajduje się d. park rekreacyjny przy dworcu 

kolejowym. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Dodała, że nabycie następuje 

do zasobu nieruchomości Miasta Mława. W wyniku negocjacji z użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości uzgodniono warunki nabycia. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/371/2017 

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

Ad pkt 21. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Przedmiotem 

zamiany będą: 

- nieruchomości nr nr 4235/2, 4259/8, 4204/6, 914/1, 915/13, 4405/2, 4303/1, 4303/4, 

4303/13, 4303/14, 747/6  zabudowane częściami ulic Gabriela Narutowicza, Nowowiejskiej, 

Dalekiej, Ronda Solidarności, Ronda ks. Jerzego Popiełuszki, stanowiące własność Miasta 

Mława, 

- udział wynoszący 150/192 w nieruchomości nr 911/1, zabudowanej częścią Ronda 

Solidarności, stanowiący własność Miasta Mława, 

- nieruchomości nr nr 663/1, 4261/6 zabudowane częściami ulic Płockiej i Nowowiejskiej, 

stanowiące własność Powiatu Mławskiego. 

Położenie nieruchomości zostało przedstawione na wyrysach z mapy ewidencyjnej w skali 

1:2000, załączonych do uzasadnienia. Powiedziała, że zamiana nieruchomości nastąpi  

w związku ze zmianą kategorii dróg publicznych, dokonaną na podstawie: 

- uchwały Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie miasta Mławy, które 

dotychczas miały kategorię dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu, 
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- uchwały Nr X/62/2007 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 6 września 2007r. w sprawie 

pozbawienia kategorii dróg powiatowych. Dodała, że wartości zamienianych nieruchomości 

zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego. Zamiana nieruchomości nastąpi bez 

dopłat z tytułu różnej wartości zamienianych nieruchomości. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/372/2017 

w sprawie zamiany nieruchomości 

Ad pkt 22. 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Mławskiego zadań  

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Poinformował, że Miasto Mława 

przyjmuje do wykonania zadania Powiatu Mławskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

Dodał, że przyjęcie zadań nastąpi na podstawie zawartego porozumienia zawartego przez 

Burmistrza Miasta Mława z Zarządem Powiatu Mławskiego. Zadania te będą realizowane 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. B. Prusa w Mławie. Na prowadzenie zadań biblioteki 

powiatowej Miasto będzie otrzymywało z budżetu Powiatu Mławskiego dotację celową. 

Dodał, że porozumienie w sprawie realizacji zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej będzie obowiązywało w terminie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną 

opinię. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Odniósł się do terminu obowiązywania porozumienia - do końca 2017 roku. Zapytał czy 

w roku 2018 te porozumienie będzie dalej kontynuowane? 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Poinformował, że porozumienie zostało zawarte na czas określony do końca 2017 roku  

i środki finansowe na ten cel zabezpieczone w budżecie powiatu to 20 000 zł. W przypadku 

kontynuacji współpracy w 2018 roku, konieczne będzie zabezpieczenie przez Powiat Mławski 

większej puli środków finansowych na ten cel. 
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Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/373/2017 

w sprawie przyjęcia od Powiatu Mławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej 

 

Ad pkt 23. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Odczytał treść rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego znak: LEX-O.4131.12.2017.LP 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Mława 

nr XXIX/342/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Mława. (kopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Przedstawił uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława. 

Odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława wraz  

z uzasadnieniem.  

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXI/374/2017 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława 

 

 

Ad pkt 24. 

AGNIESZKA PUZIO – DĘBSKA Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 

Przedstawiła Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Mława  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016r. (Oryginał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.) 

Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji 

ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu- Komisje nie wniosły 

uwag. 
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Radny HENRYK KAPCRZAK 

Podziękował za dotychczasową współpracę z Klubem Seniora. Odniósł się do 

otrzymanych materiałów i zapytał dlaczego Stowarzyszenie Aktywny Senior nie podpisało 

umowy o współpracę? 

AGNIESZKA PUZIO – DĘBSKA Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 

Poinformowała, że Stowarzyszenie Aktywny Senior złożyło ofertę, jednak w trakcie roku 

członkowie stwierdzili, że inne aktywności będą bardziej absorbujące i nie będą realizować 

wnioskowanych zadań. 

Ad pkt 25. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Miasta w dniu  

25 kwietnia 2017 r. (Oryginał stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Ad pkt 26. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. Poinformował, że  

w okresie sprawozdawczym BMM wydał 16 zarządzeń. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 Decyzje o warunkach zabudowy - wydano 8 decyzji 

 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydano 7 decyzji 

 Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości  w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego - wydano 22 zaświadczenia 

 Dzierżawa nieruchomości – podpisano 6 umów 

 Przeniesienie prawa samoistnego posiadania – podpisano 1 akt notarialny 

 Przetargi na sprzedaż nieruchomości – ogłoszono 1 przetarg 

 Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi - wypłacono 1 odszkodowanie, wypłacono 2 

waloryzacje 

 Nabycie nieruchomości - podpisano 1 akt notarialny 

 Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian nieruchomości - przeprowadzono 1 spotkanie 

 Podziały nieruchomości - wydano  3 postanowienia, wydano 2 decyzje 

 Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic - wydano 9 zawiadomień 

 Projekty uchwał Rady Miasta - przygotowano 4 projekty uchwał 

 

Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 25.04.2017r. w trakcie wykonania: 

1. UCHWAŁA Nr XXX/350/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Targowa” – 17.05.2017r. ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

   

2. UCHWAŁA Nr XXX/351/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3076/4, 

położonej w Mławie w rejonie ul. Nowoleśnej – zlecono wycenę nieruchomości, 

 

3. UCHWAŁA Nr XXX/352/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 
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698/68 na rzecz właściciela przyległej nieruchomości składającej się z działek nr nr 700/3, 700/6. 

Nieruchomości są położone przy ul. Grzebskiego - wykonano wycenę nieruchomości. 

 

Wydział Inwestycji 

 

I. Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne: 

 

1. Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T. 

a) Po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym powyżej progu 30 000 Euro, 

wyłoniono wykonawcę zadania - konsorcjum firm:  

- KRUSZ-BET  PLUS  Sp. z o. o.,  Sp. komandytowa  -  Lider Konsorcjum Uniszki Zawadzkie 

128, 06 - 513 Wieczfnia Kościelna  

     - KRUSZ-BET   S.C.  -  Partner Konsorcjum 

       Zakład Inżynieryjno-Budowlany,  Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława  

      Cena ofertowa brutto 5 959 289,24 zł. 

      W postępowaniu przetargowym złożono łącznie 6 ofert, najdroższa oferta opiewała na  

      6 978 831,28 zł brutto.  

b) W dniu 25.05.2017r. ogłoszono postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

tego zadania.  Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.06.2017r. Obecnie trwa proces 

badania złożonych ofert.  

Zadanie inwestycyjne jest zadaniem wieloletnim, z terminem zakończenia robót budowlanych, 

określonym na dzień 31.08.2018r.  

 

2. W dniu 26.05.2017r. ogłoszono postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, 

Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.06.2017r. 

3. Budowa ul. Dźwigowej w Mławie 

Po ogłoszonym i rozstrzygniętym postępowaniu konkurencyjnym poniżej progu 30 000 Euro, wyłoniono 

wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania, firmę Adam Stypik AS-PROJEKT, ul. 

Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy to kwota 13 899,00 zł brutto. Termin 

realizacji umowy wyznaczono na dzień 31 maja 2017r. Obecnie dokumentacja techniczna została już 

wykonana a także dokonano formalnego zgłoszenia robót budowlanych. 

Trwa proces zlecania robót budowlanych, w tym celu przygotowywane jest polecenie wykonania dla 

MPDM Sp. z o.o. w Mławie. 

 

4. Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie. 

Po ogłoszonym i rozstrzygniętym postępowaniu konkurencyjnym poniżej progu 30 000 Euro, wyłoniono 

wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania, firmę Adam Stypik AS-PROJEKT, ul. 

Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy to kwota 27 921,00 zł brutto. Termin 

realizacji przedmiotu umowy określono na dzień  29 września 2017r. Obecnie dokonano już weryfikacji 

przedstawionych koncepcji projektowych i wybrano wariant przeznaczony do ostatecznego opracowania.   

 

5. Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie. 

W dniu 16 maja 2017r. Sąd Konkursowy przeanalizował trzy złożone wnioski o dopuszczenie do udziału  

w konkursie na opracowanie rewitalizacji/przekształcenia wyodrębnionego obszaru miejskiego przy ul. 

Dworcowej w Mławie w miejsce przyjazne mieszkańcom. W wyniku oceny oraz procesu uzupełnienia 

dokumentacji jednego ze złożonych wniosków,  ostatecznie zaproszono wszystkich wnioskodawców  

do składania prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych wyznaczono na dzień 6 czerwca 

2017r. do godz. 12.00. 

 

II. Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

 

1. W dniu 27.04.2017r. podpisano polecenie wykonania robót z MPDM Sp. z o.o. w Mławie  na budowę 

kolejnego etapu chodników w obszarach kwater grzebalnych na terenie cmentarza komunalnego  
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w Mławie. Wartość realizowanego zadania to 200 000 zł brutto. Przewidywany czas zakończenia robót 

budowlanych to koniec czerwca br.   

 

2. Po ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym powyżej progu 30 000 Euro, wyłoniono 

wykonawcę zadania: „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, 

Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”, tj. Zakładem Hydraulicznym „INSMONT” s. c. z siedzibą 

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława. W konsekwencji tych działań, w dniu 26.05.2017r. została podpisana 

umowa z wykonawcą  na kwotę 1 044 778,57 zł brutto. Jest to zadanie wieloletnie z terminem realizacji 

do końca sierpnia 2018r. 

 

3. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie:  

a) W dniu 05.05.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, firmą: „INSBUD” 

Sylwia Olszewska z siedzibą przy ul. Kazańskiej 17/43, 18-400 Łomża. Wartość umowy to 196 800,00 

zł brutto. Termin realizacji przewidziano do dnia 30.06.2017r.  

b) W tym samym dniu - 05.05.2017r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

budową tej sygnalizacji świetlnej z firmą: Usługi Projektowe Leonard Witkowski, 06-500 Mława, ul. 

Republiki Pińczowskiej 4. Kwota za nadzór inwestorski: 2 200,00 zł brutto. 

 

4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie. 

a) W dniu 05.05.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych: Zakładem Usług 

WOD-KAN C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Wiesław Kuczalski, 06-500 Mława, ul. 

Storczykowa 2. Wartość umowy to 24 007,48 zł brutto. Termin realizacji przewidziano do dnia 31 

maja 2017r. Zadanie jest obecnie w fazie odbiorów technicznych. 

b) W dniu 10.05.2017r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową 

tego odcinka kanalizacji z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Instalex”, Tadeusz 

Zasadzki, ul. Płocka 5/7 m 5. Kwota za pełnienie nadzoru wynosi 369,00 zł brutto. 

 

5. Po ogłoszonym i rozstrzygniętym postępowaniu konkurencyjnym poniżej progu 30 000 Euro, 

wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: „Przebudowa ul. Gdyńskiej w 

Mławie – etap I” , firmę Adam Stypik AS-PROJEKT, ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk. 

Wartość podpisanej umowy to kwota 50 061,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy 

określono na dzień  15 grudnia 2017r. 

 Zakres opracowywanej dokumentacji technicznej dotyczy projektu chodnika dla pieszych po prawej 

stronie drogi w kierunku Działdowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Żuromińską do wysokości 

skrzyżowania z ul. Ligi Obrony Kraju, z projektem odwodnienia i usunięcia występujących kolizji,  

a także budowy punktów świetlnych w technologii LED.  

 

 

III. Dokonane odbiory techniczne zadań inwestycyjnych:  

 

1. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie. Odbiór zadania miał miejsce w dniu 

24.05.2017r. Wartość zrealizowanych robót budowlanych to kwota 2 426 860,98 zł brutto. 

2. Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów – etap II (w ul. Nowej na odcinku  od ul. XXX lecia 

LWP do ul. Instalatorów). Odbiór zadania miał miejsce w dniu 30 maja 2017r. Instalacja jest 

podłączona pod istniejący licznik poboru energii elektrycznej i już funkcjonuje, podwyższając znacznie 

komfort komunikacji na tym odcinku drogi powiatowej.  Wartość zrealizowanych robót budowlanych 

to kwota 87 763,55 zł brutto. 

3. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie. Czynności odbiorowe rozpoczęto  

w dniu 01.06.2017r. Wartość zrealizowanych robót budowlanych to kwota  24 376,48 zł. brutto. 

 

Poinformował, że cieszy się, że został złożony projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 



31 

odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Mława i stawki pozostają na tym 

samym poziomie. Podziękował Wysokiej Radzie za podjęcie odważnej decyzji dotyczącej 

budowania oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Dużo 

przedsiębiorców i samorządowców interesuje się Mławą, jest to pionierskie rozwiązanie. 

Poinformował, że w dniu 14 czerwca br. odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego na 

terenie oczyszczalni ścieków z udziałem Ambasadora Francji. Dodał, że w dniu 13 czerwca 

br. w Sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbędzie się ogólnopolska konferencja dot. 

partnerstwa publiczno – prywatnego. Swój udział potwierdziło ok. 200 osób. Konferencja 

cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Uzupełnił, że mławskie studium przypadku jest 

przedmiotem zainteresowania NFOSiGW. Powiedział, że zostanie przygotowane 

opracowanie, które pozwoli na upowszechnianie realizacji przedsięwzięć budowy 

oczyszczalni na przykładzie Miasta Mława. Dodał, że jako Burmistrz Miasta Mława jest 

bardzo często zapraszany na różnego rodzaju spotkania dotyczące formuły partnerstwa 

publiczno – prywatnego. Poinformował, że został zakwalifikowany jako ekspert od 

partnerstwa publiczno – prywatnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Zwrócił uwagę na uchwały podęte podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta, a mianowicie 

wyrażenie zgody  na zakup karetki pogotowia dla SPZOZ w Mławie w wysokości 150 tys. zł, 

pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wysokości  50 tys. zł oraz pomoc dla 

Zespołu Ośrodków Wsparcia w wysokości 20 000 zł. Podziękował Radnym za przyjęcie tej 

propozycji. Podziękował również za przyjecie propozycji przeznaczenia środków 

finansowych na funkcjonowanie Mławskiej Komunikacji Miejskiej.  

Ad pkt 27. 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI 

Poinformował, że został już rozstrzygnięty przetarg na budowę trasy S7 na odcinku 

Napierki Mława. Dodał, że wygrała firma STRABAG. Powiedział, że na pewno ta informacja 

ucieszy mieszkańców. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Odniósł się do ogólnego zebrania z mieszkańcami i powiedział, że była tam poruszana 

kwestia związana z zamkniętym przejściem w ciągu ul. Kościuszki. Zapytał czy mamy jakieś 

informacje w tej sprawie? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że w dniu 8 czerwca br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa być 

może odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Dodał, że czeka na potwierdzenie terminu 

spotkania. Dodał, że w ostatnim czasie rozmawiał z panem radnym Zadrożnym na temat 

sortowni węgla. Powiedział, że otrzymał informację z PKP, że nie długo zostanie sporządzone 

oficjalne stanowisko PKP w tej sprawie. Ma nadzieję, że umowa na eksploatację tego terenu 

nie zostanie przedłużona. Poinformował, że w dniu 28 kwietnia br. był na spotkaniu  

z przedstawicielami firmy PKP oraz PKP CARGO SERVICE i podczas spotkania wyraził 

zdanie, że nie zgadza się na działanie tej firmy na terenie miasta, ponieważ nie jest ona  

w stanie zatrzymać uciążliwości swojej działalności w granicach działki. Dodał, że jest 
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zdegustowany tym, że przedstawiciele firmy prowadzącej działalność na terenie Miasta 

Mława nie pojawili się na ww. spotkaniu.  

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Podziękował za odpowiedź. Dodał, że ma nadzieje, że w nie długim czasie będziemy znać 

więcej szczegółów. Następnie odniósł się do posiedzenia Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska gdzie była mowa o promocji miasta  

w szerokim znaczeniu. Uzupełnił, że dyskusja dotyczyła zwiększenia skomunikowania miasta 

Mława z Warszawą poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Dodał, że być może 

wpłynie to pozytywnie na chęć osiedlania się ludzi w Mławie.  

Radna JOANNA TAŃSKA 

Podziękowała za wsparcie dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w wysokości 20 000 zł. 

Podziękowała, Burmistrzowi Miasta Mława za przygotowanie projektu uchwały, a radnym za 

przyjęcie ww. uchwały i za to, że od wielu lat rozumieją problemy tej placówki oraz to jak 

ważna ona jest. Dodała, że te wsparcie ułatwi pracę oraz pozwoli na rozszerzenie działalności. 

Radny MICHAŁ POL 

Poinformował, że mieszkańcy sygnalizują problemy z dojazdem do kąpieliska Zalew 

Ruda – przejazd utrudniają gałęzie oraz drzewa które rosną bardzo blisko drogi. Zapytał czy 

miasto planuje jakieś działania w tej sprawie. Zapytał czy miasto planuje modernizację tego 

kąpieliska oraz zaznaczył, że molo jest w złym stanie i wymaga wymiany desek. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że zastanawialiśmy się nad wycięciem, drzew które niszczą nawierzchnię. 

Dodał też, że ten ciąg jest bardzo intensywnie wykorzystywany szczególnie latem. Nie było 

wniosku w trakcie podziału wolnych środków, aby dokonać remontu tej nawierzchni. 

Poinformował, że prowadził rozmowy na temat pogłębiania tego zbiornika. Powiedział, że 

rządowych pieniędzy na ten cel nie będzie. Uzupełnił, że jeżeli chodzi o molo to Pan dyrektor 

MOSiR stara się remontować je na bieżąco. Dodał, że zbiornik o którym mowa nie jest 

położony na terenie miasta Mława. Powiedział, że staramy się nadzorować to kąpielisko przez 

ratowników, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zaznaczył, że staramy się odpowiedzialnie 

dysponować środkami finansowymi. Podziękował za złożony wniosek. Na koniec powiedział, 

że bardzo często mieszkańcy ulic, które zostały dopiero co wyremontowane, zwracają się  

z prośbą o umieszczenie progów zwalniających, gdyż nieodpowiedzialni kierowcy jeżdżą tam 

bardzo szybko. Powiedział, że posłowie nie dawno zdecydowali się, że nie będzie przy 

drogach fotoradarów. Fachowcy już zastanawiają się nad tym, aby uaktywnić fotoradary oraz 

odcinkowe pomiary prędkości. Dodał, że jako Burmistrz oczekuje, że Policja będzie 

przeprowadzała kontrole prędkości i karała „piratów drogowych”.  

URSZULA SASIAK Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 9 

Odniosła się do sprawy sortowni węgla na wólce i poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

około godziny 9:00 zapadła decyzja o zamknięciu sortowni węgla, jednak dopiero z końcem 

września br. Dodała, że pozyskała tę informację od pana Czaplickiego – kierownika 

delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Poprosiła o to, aby podczas 
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spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odnośnie przejazdu kolejowego 

mógł towarzyszyć Burmistrzowi Miasta Mława mieszkaniec Miasta Mława - przedstawiciel 

„Zatorza”. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że czeka na konkretne stanowisko w tej sprawie. Powiedział, że żałuje, że 

Pani Przewodnicząca dopiero teraz o tym mówi, to jest bardzo dobra wiadomość. Dodał, że 

zarówno on jak i mieszkańcy tego ternu zdaje sobie sprawę z tego, że na tym terenie ma 

odbywać się działalność zarobkowa. Poinformował, że wyrażamy zgodę na działalność która 

nie będzie powodowała uciążliwości. Uzupełnił, że cały czas czeka na oficjalne stanowisko  

w tej sprawie. Powiedział, że jeżeli umowa na dzierżawę tego terenu zostanie przedłużona, 

będzie interweniował. 

Ad pkt 28. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

zakończył obrady XXXI sesji  o godz. 16:00 słowami: 

„ZAMYKAM   OBRADY   XXXI SESJI  RADY  MIASTA” 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr LESZEK OŚLIŹLOK 

P r o t o k o l a n t:  

 

Klaudia Mączewska 


