PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 22 sierpnia 2017 r.
w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13
Obrady trzydziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Wiceprzewodniczący
Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI o godzinie 13:00.
Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira
Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę Budzichowską, 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.
W szczególny sposób powitał Panią Longinę Fabisiak – Dyrektora Miejskiego
Przedszkola Samorządowego Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Mławie oraz Miejskiego
Żłobka, Pana Mariusza Lempka – Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3, a także
nauczycieli, którym zostaną wręczone akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanego.
Ad pkt 2.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że na dzisiejszej Sesji Rady Miasta po raz pierwszy będziemy korzystać
z systemu nagłośnieniowego. Powiedział, że podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta
pożegnamy Panią dyrektor Longinę Fabisiak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola
Samorządowego Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Mławie oraz Miejskiego Żłobka, która
odchodzi na zasłużoną emeryturę. Poinformował, że Pani Longina Fabisiak przepracowała
w zawodzie 44 lata. Dodał, że jest pełen podziwu dla jej pracy, zaangażowania jak również
budowania atmosfery wśród pracowników, jak również wszystkich klientów zespołu – dzieci
rodziców i opiekunów. Podziękował za cały wkład w rozwój i działalność placówki.
Następnie razem z Wiceprzewodniczącym Rady miasta wręczyli Pani Longinie Fabisiak
Medal Zasłużony dla Miasta Mława.
LONGINA FABISIAK Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4
z oddziałami integracyjnymi w Mławie oraz Miejskiego Żłobka
Podziękowała za dotychczasową współpracę. Dodała, że na swojej drodze spotkała
wspaniałych ludzi i do wszystkich odnosi się z sympatią. Uzupełniła, że zawsze starła się
sprostać stawianym przed nią wyzwaniach i zadaniach. Podziękowała dyrektorom placówek
oświatowych w Mławie, mieszkańcom, jak również Radnym, z którymi miała przyjemność
współdziałać.
Następnie wręczyła pamiątkowe statuetki, aby wyrazić swoje podziękowanie za
długoletnią współpracę.
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Ad pkt 3.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie wręczony akt powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 Panu Mariuszowi Lempkowi. Pan Mariusz
Lempek wystartował w konkursie na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3
w Mławie. W ocenie komisji był najlepszym kandydatem na to stanowisko. Poinformował, że
Pan Lempek będzie pełnił funkcję Dyrektora Szkoły do 2022 roku. Dodał, że na tym
stanowisku czeka bardzo dużo wyznań i nowych zadań. Dodał, że ma nadzieję na dobrą
współpracę jak również korzystną atmosferę w zespole.
MARIUSZ LEPMEK Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3
Podziękował za powierzenie mu stanowiska dyrektora oraz za zaufanie. Dodał, że czeka
go bardzo dużo nowych wyzwań i ma nadzieję, że im sprosta. Wie, że bardzo ważna jest
praca zespołowa i wierzy, że wspólnie razem uda się zrealizować wszystkie zamierzenia.
Ad pkt 4.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że w dniu dzisiejszym zostaną wręczone akty nadania stopnia awansu
zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Dodał, że podmiotem ich oddziaływań są
uczniowie – szkół, przedszkoli oraz żłobków. Podziękował Radnym Miasta Mława za to, że
zauważają, że oświata jest bardo ważnym polem do działania dla samorządu i nie szczędzimy
środków finansowych na ten cel, aby warunki w placówkach były jak najlepsze. Cieszymy się
bardzo, że mamy w placówkach oświatowych nauczycieli ambitnych, pracowitych, którzy
potrafią osiągać sukcesy. Dodał, że odnosi to bardzo dobry skutek dla mieszkańców miasta
Mława – szczególnie dla najmłodszych mieszkańców.
MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. Oświaty
Poinformowała jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać awans zawodowy. Następnie
przybliżyła sylwetki nauczycieli, którym zostaną wręczone akty nadania stopnia awansu
zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy otrzymały:







Joanna Katarzyna Chrzczon;
Lidia Gromadzka;
Katarzyna Mostek;
Milena Anna Prusik;
Katarzyna Przytulska – Chyl;
Joanna Tatuch.

Następnie odczytała rotę ślubowania:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność naucz yciela wychowawcy i opiekuna
młodzież y, dąż yć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojcz yzny, tradycji
narodowych, poszanowania Konst ytucji Rzecz ypospolitej Polskiej”.
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Następnie wyczytywała nazwiska poszczególnych nauczycieli a oni kolejno wypowiadali
słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ogłosił 5 minut przerwy – obrady zostały wznowione o godz. 13:50.
Ad pkt 5.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI stwierdził na
podstawie listy obecności, na sali jest quorum (16 radnych) władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Radni nieobecni usprawiedliwieni – Arkadiusz Dłubisz, Leszek Ośliźlok, Halina
Pszczółkowska, Joanna Tańska oraz Jarosław Zadrożny.
Ad pkt 6.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza
Wojnarowskiego.
Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI zapytał, czy są
uwagi do porządku obrad?
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie unieważnienia
Uchwały Nr XXXII/377/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia przez Miasto Mława pomocy rzeczowej Powiatowi Mławskiemu w postaci
przebudowy odcinka pasa drogowego ul Płockiej w Mławie. Dodał, że prośba ta jest
podyktowana tym, że droga ta stała się własnością Miasta Mława i nie ma potrzeby
realizowania tej uchwały.
KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Zaproponował umieszczenie tego punktu w porządku obrad jako punkt nr 24. Poddał pod
głosowanie zaproponowane zmiany.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowane zmiany.
KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowany porządek obrad.
Ad pkt 7.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XXXII sesji Rady
Miasta odbytej w dniu 26 czerwca 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 – 16 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez
odczytywania protokół z XXXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 czerwca 2017 r.
Ad pkt 8. i 9.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mława z Autopoprawką Nr 1,2 i 3 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
wraz z autopoprawką nr 1, 2 oraz 3. Poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
DOCHODY (+587 195,96 zł)
Gospodarka mieszkaniowa (+376 200,00 zł)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+376 200,00 zł)
1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+386 200,00 zł)
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
2. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00
zł) z tytułu dzierżawy terenu (nieprawidłowa klasyfikacja dochodów za umieszczenie reklam
na terenie Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą)
Różne rozliczenia (+61 694,00 zł)
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+61 694,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+61 694,00 zł) z tytułu
podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr
ST5.4750.7.2017.5g oraz ST5.4750.7.2017.6g Ministra Rozwoju i Finansów.
Pomoc społeczna (+1 000,00 zł)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (+1 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+8 101,96 zł)
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (+4 400,00 zł)
Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 400,00 zł) z tytułu
darowizny mieszkańców na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie.
Oświetlenie ulic, placów i dróg (+3 701,96 zł)
Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+3 701,96 zł) z tytułu wpływu
odszkodowania za uszkodzone słupy w ul. Targowej.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+140 200,00 zł)
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Pozostałe zadania w zakresie kultury (+140 200,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+140 200,00 zł)
z tytułu darowizny w kwocie 61 500,00 zł oraz wpłat od sponsorów w kwocie 78 700,00 zł
z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.
WYDATKI (+587 195,96 zł)
Transport i łączność (+322 400,00 zł)
Drogi publiczne gminne (+322 400,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329 000,00 zł)
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- Budowa chodnika w ul. Kolejowej w Mławie w kwocie 140 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do
działki nr 2289 w kwocie 189 000,00 zł.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 600,00 zł)
na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie”.
Gospodarka mieszkaniowa (-10 000,00 zł)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-10 000,00 zł)
Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł)
z tytułu zakupu usług pozostałych.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)
Komendy Wojewódzkie Policji (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu
wpłaty na fundusz celowy( zadanie bieżące)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu
wpłaty na fundusz celowy (współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego) dla Komendy
Powiatowej Policji w Mławie.
Obsługa długu publicznego (+111 200,00 zł)
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
(+111 200,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+111 200,00 zł) z tytułu
odsetek od wyemitowanych obligacji.
Oświata i wychowanie (+81 694,00 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+10 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł)
na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie.
Przedszkola (+10 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł)
na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie.
Gimnazja (+61 694,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 847,00 zł) dla Gimnazjum Nr 1 w Mławie
z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup pomocy dydaktycznych.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 847,00 zł) dla Gimnazjum Nr 2 w Mławie
z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup pomocy dydaktycznych.
Ochrona zdrowia (0,00 zł)
Szpitale ogólne (0,00 zł)
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Zmiana klasyfikacji budżetowej (zmiana źródła finansowania) planowanej pomocy
finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu
pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla
pacjentów”. Projekt współfinansowany ze środków europejskich.
Pomoc społeczna (+1 000,00 zł)
Domy Pomocy Społecznej (+5 291,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(+5 291,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (+1 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) zwrot do
budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
Ośrodki pomocy społecznej (-5 291,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
w kwocie (-16 178,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
w kwocie (+10 887,00 zł) z przeznaczeniem na opłatę z tytułu trwałego zarządu.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-73 298,04 zł)
Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( -264 000,00 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-275 000,00
zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie
(-140 000,00 zł),
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (-71 000,00zł),
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie
(55 000,00 zł),
- Przebudowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska
Polskiego w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 000,00
zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze
w Mławie”.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+300 000,00 zł)
1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+320 000,00 zł) z tytułu dotacji
celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach
ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00
zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Zadanie wieloletnie.
Oświetlenie ulic, placów i dróg (-64 298,04 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-68 000,00
zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:
- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł)
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- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II w kwocie (-18 000,00
zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 701,96 zł) z tytułu zakupu
usług pozostałych.
Pozostała działalność (-45 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł)
dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św.
Wojciecha w Mławie. Zadanie wprowadzono do WPF.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+140 200,00 zł)
Pozostałe zadania w zakresie kultury (+140 200,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+140 200,00 zł)
z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.
Kultura fizyczna (+14 000,00 zł)
Obiekty sportowe (+14 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 000,00 zł)
z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nawierzchni poliuretanowej na
terenie MOSiR w Mławie ”.
Zmiana załącznika Nr 5 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2017r z uwagi na wprowadzoną Zarządzeniem Nr 99/2017
Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lipca 2017r dotację celową na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych ( szkoły niepubliczne).
Zmiana załącznika Nr 7 dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2017 rok z uwagi na wprowadzony odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych Uchwałą Nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia
2017 r.
Ponadto w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte
Wieloletnią Prognozą Finansową”, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego
z: „Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Szewskiej w Mławie – etap I” na „Przebudowa
terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie
P.T.”
Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą 132 739 311,13 zł
Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą 149 442 244,62 zł
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 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 11 702 933,49 zł ( na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie
pokryty przychodami z 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)
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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 Mława 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
Odniósł się do zadania - „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR
w Mławie” w kwocie 14 000,00 zł i poprosił o więcej informacji na temat realizacji tego
zadania.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że kwota ta zostanie przeznaczona na położenie nawierzchni w miejscu
gdzie znajdują się drążki do ćwiczeń siłowych. Powiedział, że Pan Dyrektor MOSiR zwrócił
się z wnioskiem w tej sprawie. Dodał, że w tej chwili jest tam bardzo niebezpiecznie
i w związku z tym zostanie tam położona nawierzchnia.
Radny HENRYK KACPRZAK
Zapytał o zadanie zwiększenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
z przeznaczeniem na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7
z w Mławie w wysokości 10 000 zł? Dodał, że p. Dyrektor Elżbieta Bieńkowska, a potem
Pani Beata Białczak – po. Dyrektora skierowały pisma do Burmistrza Miasta Mława
w sprawie wymiany nawierzchni boiska położonego przy ZPO Nr 3. Dodał, że boisko przez
3 miesiące jest wyłączone z użytku. Zapytał kiedy będzie można z niego korzystać?
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że na jednej z poprzednich Sesji Rady Miasta zarezerwowano kwotę 140
tys. zł na remont boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3. Powiedział, że
procedury związane z procesem inwestycyjnym zostały rozpoczęte. Dodał, że na tej Sesji
Rady Miasta wnioskuje tylko o uzupełnienie tej kwoty o 10 tys. zł. Uzupełnił, że boisko te
jest bardzo intensywnie eksploatowane nie tylko przez uczniów jak również przez
mieszkańców miasta i w związku z tym nawierzchnia zużyła się. Pani Dyrektor i osoba po.
Dyrektora podjęły decyzję o wyłączeniu tego obiektu z użytku, gdyż zagraża to
bezpieczeństwu. Dodał, że wcześniej zostały już uruchomione środki finansowe na realizację
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tego zdania, a dziś wnioskujemy o uzupełnienie tej kwoty o 10 tys. zł. Powiedział, że
maksymalnie w ciągu 2 miesięcy będzie możliwe korzystanie z tego obiektu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny
wstrzymał się od głosu)
podjęła Autopoprawkę Nr 2 do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 3 do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny
wstrzymał się od głosu)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/392/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką
Nr 1, 2 i 3

Radny HENRYK KACPRZAK
Zapytał o zapis w uchwale budżetowej – Domy Pomocy Społecznej i kwoty 375 291 zł
przeznaczonej na ten cel i poprosił o więcej informacji na ten temat.
SŁAWMOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca mieszkańcom za pobyt
w domach pomocy społecznej i dlatego taka pozycja znalazła się w budżecie Miasta.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Poinformował, że zdaniem własnym gminy jest pokrywanie kosztów pobytu w domach
pomocy społecznej. Na terenie Miasta Mława nie ma domów pomocy społecznej i w związku
z tym osoby umieszczane są w ośrodkach znajdujących się na terenie innych gmin. Jeżeli
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dochody osoby kierowanej nie wystarczają na pokrycie kosztów pobytu, a także nie ma
możliwości ściągnięcia należności od rodziny, wtedy różnica ta jest pokrywana przez Miasto
Mława.
Radny HENRYK KACPRZAK
Podziękował za informację. Zapytał o kwotę 70 tys. zł zarezerwowanej na zakup pojazdu
służbowego i poprosił o więcej informacji na ten temat.
SŁAWMOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że jest zaskoczony, że Pan Rady zadał takie pytanie, ponieważ
uczestniczył w Sesji Rady miasta gdzie była dzielona nadwyżka budżetowa za 2016 i taka
kwota została przeznaczona na zakup pojazdu służbowego. Poinformował, że pojazd ten
zostanie zakupiony dla celów Straży Miejskiej.
Radny HENRYK KACPRZAK
Odniósł się do środków finansowych przewidzianych na ten cel i zapytał dlaczego nie
zostały przeznaczone środki finansowe na remont boiska przy Zespole Placówek
Oświatowych Nr 3?
SŁAWMOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Powiedział, że 2 czerwca br. na Sesji Rady dokonano podziału nadwyżki budżetowej
i kwota 70 tys. zł została przekazana na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.
Pojazd Straży Miejskiej jest już zużyty i konieczna jest jego wymiana. Samochody te pracują
w trudnych warunkach i pokonują bardzo duże odległości. Zaznaczył, że Rada Miasta na
jednej z poprzednich Sesji większością głosów podjęła decyzję, aby przeznaczyć 70 tys. zł na
zakup tego pojazdu. Odniósł się do sprawy remontu boiska i powiedział, że postępowanie
dotyczące realizacji tej inwestycji zostało już wszczęte i są zarezerwowane na ten cel środki
finansowe. W dniu dzisiejszym wnioskuje o zwiększenie kwoty na te zadanie w wysokości 10
tys. zł – jest to uzupełnienie tej kwoty. Poprosił o podjęcie uchwały budżetowej wraz z trzema
autopoprawkami. Dodał, że te trzy autopoprawki świadczą o dynamice życia i konieczności
realizacji poszczególnych zadań, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
naszego miasta.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 2 do uchwały
w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 3 do uchwały
w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok
Rada Miasta w głosowaniu (16 głosami za, jednogłośnie)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/393/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z autopoprawką Nr 1, 2 oraz 3
Ad pkt 10.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. Poinformował, że Miasto Mława
wyemituje 8.200 (słownie: osiem tysięcy dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 8.200.000 zł (słownie: osiem milionów
dwieście tysięcy złotych). Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do
indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób, obligacje będą obligacjami na
okaziciela, obligacje nie będą posiadały formy dokumentu oraz obligacje nie będą
zabezpieczone. Powiedział, że środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną
przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
(wykup obligacji) kwocie 3.200.000,00 zł. Dodał, że obligacje zostaną wyemitowane
w następujących seriach:
1) Seria A17 o wartości 3.200.000,00 zł;
2) Seria B17 o wartości 5.000.000,00 zł.
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r., cena emisyjna obligacji będzie równa
wartości nominalnej, a wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte
z dochodów własnych Miasta Mława.
Poinformował, że obligacje zostaną wykupione w następujących terminach, według
wartości nominalnej
1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2023 r.,
2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2024 r.,
Dodał, że obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa
dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę,
a oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
Uzupełnił, że wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów
własnych Miasta Mława w latach 2017-2024. Na koniec powiedział, że rozchody związane
z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Mława lub przychodów
z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2023-2024.
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/394/2017
w sprawie emisji obligacji

Ad pkt 11.
RYSZARD STANISZEWSKI Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/7/2010 Rady Miejskiej
w Mławie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków
dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/333/2017 Rady
Miasta Mława z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego od 01.09.2017r. działać będą nowe jednostki
budżetowe, tj.:
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1;
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie,
ul. Pogorzelskiego 4.
Fakt ten powoduje konieczność wydzielenia rachunku dochodów dla w/w jednostek
budżetowych i uaktualnienia wykazu jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym
rachunku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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 oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/395/2017
zmieniającą Uchwałę Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
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Ad pkt 12.
RYSZARD STANISZEWSKI Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania
jej statutu. Centrum Usług Wspólnych w Mławie prowadzi obsługę jednostek
organizacyjnych Miasta Mława wymienionych w uchwale Nr XXII/282/2016 Rady Miasta
Mława z dnia 25 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu. Poinformował,
że wśród wymienionych jednostek jest Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Mławie i Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie. Dodał, że w związku
z wdrażaniem reformy oświaty została podjęta Uchwała Nr XXVIII/333/2017 Rady Miasta
Mława z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na mocy tej Uchwały gimnazja jako jednostki
organizacyjne Miasta Mława zaprzestaną funkcjonować. Natomiast rozpoczną działalność
nowe jednostki oświatowe, tj.:
1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, adres:
06-500 Mława, ul. Sportowa 1,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, adres:
06-500 Mława, ul. Pogorzelskiego 4.
W celu uaktualnienia zadań realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych
w Mławie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych.

Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/396/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu
Ad pkt 13.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik 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: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem
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e-usług dla pacjentów”. Powiedział, że szczegółowe zasady przekazania i rozliczania dotacji
określone zostaną odrębną umową. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie
200 000,00 zł została wprowadzona do uchwały budżetowej na 2017 rok.
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 i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/397/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego

KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ogłosił 10 minut przerwy – obrady zostały wznowione o godz. 15:15.

Ad pkt 14.
URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Środowiska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o. Poinformowała, że
Miasto Mława jako wspólnik w ramach swoich kompetencji i możliwości może podwyższyć
kapitał zakładowy spółki w której posiada 100% udziałów. Na wniosek Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Styczniowych 3,
wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 568 650,00 zł wkładem
niepieniężnym (aportem) w postaci:
1. nieruchomości zabudowanej działka o nr 1924/7 o pow. 236,0 m2, budynkiem
produkcyjno-usługowym (kotłownia) przy ul. Napoleońskiej 21A w Mławie o wartości
210 160,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100);
2. nieruchomości gruntowej działka o nr 1924/21 o pow. 20 m2 przy ul. Napoleońskiej 21A
w Mławie o wartości 2 880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych
00/100;
3. nieruchomości gruntowej działka o nr 1928/3 o pow. 3 m2 przy ul. Napoleońskiej 21A
w Mławie o wartości 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 00/100);
4. sieci niskoparametrowej - ciepłej wody użytkowej przy ul. Napoleońskiej 21A
w Mławie o wartości 51 072,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt
dwa złote 00/100);
5.
nieruchomości zabudowanej działka o nr 193/102 o pow. 413 m2, budynkiem
produkcyjno-usługowym na terenie Os. Książąt Mazowieckich 11A o wartości 304 117,00
zł (słownie: trzysta cztery tysiące sto siedemnaście złotych 00/100).
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Powiedziała, że w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki nastąpi utworzenie
nowych 11 373 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy i wartości łącznej 568 650,00
zł. Wartość udziałów spółki z kwoty 3 182 400,00 zł wzrośnie o kwotę 568 650,00 do kwoty
3 751 050,00 zł. Łączna ilość udziałów wyniesie 75 021 szt.
Uzupełniła, że Uchwała Nr XXXII/379/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o. wykazała błędną wartość nieruchomości
zabudowanej na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich 11A oraz przy ul. Napoleońskiej 21A
w Mławie. Uzupełniła, że w związku z powyższym wartość rynkowa nieruchomości została
określona na podstawie operatów szacunkowych określających szacunkową wartość rynkową.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

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 (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/398/2017
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o.
Ad pkt 15.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych –
ul. Altera i ul. Pużaka. Poinformował, że przedmiotem uchwały są niezabudowane
nieruchomości oznaczone jako działki:


nr 4601, położona przy ul. Wiktora Altera;



nr 4609, położona przy ul. Kazimierza Pużaka.

Powiedział, że ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej
w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Uzupełnił, że nieruchomości zostaną sprzedane
w drodze przetargu. Nadają się do samodzielnej zabudowy, dlatego przetargi będą miały
formę przetargu nieograniczonego. Dodał, że ceny wywoławcze zostaną ustalone na
podstawie wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy
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czym ceny wywoławcze w pierwszych przetargach powinny być nie niższe niż wartości
nieruchomości.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/399/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych –
ul. Misjonarska. Poinformował, że przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości
oznaczone jako działki nr nr 4175/30, 4175/31, 4175/32, 4175/33, położone przy
ul. Misjonarskiej. Ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej
w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia. Dla nieruchomości została wydana decyzja
Nr 6/10 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 22.01.2010r. o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie zespołu czterech segmentów garażowych (dobudowa do istniejącego
zespołu garaży). Powiedział, że nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu.
Nadają się do samodzielnej zabudowy, dlatego przetargi będą miały formę przetargu
nieograniczonego. Uzupełnił, że ceny wywoławcze zostaną ustalone na podstawie wartości
nieruchomości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym ceny wywoławcze
w pierwszych przetargach powinny być nie niższe niż wartości nieruchomości.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/400/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
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Ad pkt 16.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona jako
działka nr 2683/9, położona w Mławie przy ul. Różanej. Jej położenie zostało przedstawione
na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że
nieruchomość nie może zostać zagospodarowana jako odrębna. Wniosek o jej sprzedaż złożył
właściciel przyległej nieruchomości nr 2681. Dodał, że nieruchomość będąca przedmiotem
niniejszej uchwały może być sprzedana na poprawienie warunków zagospodarowania
zarówno nieruchomości wnioskodawcy, jak i innych przyległych. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z dnia 5 lipca 2006r. (sygn. IV CSK 98/06) w takiej sytuacji nie jest możliwa
sprzedaż bezprzetargowa. Uzupełnił, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu
ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Dodał, że w przetargu będą mogli uczestniczyć właściciele tych nieruchomości. Cena
wywoławcza zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż wartość, określona przez
rzeczoznawcę majątkowego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/401/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
Ad pkt 17.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości.
Poinformował, że przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości położone
w Mławie przy ul. Banku Miast:


nr 534/1 stanowiąca własność Miasta Mława;



nr 537/18 stanowiąca własność osoby fizycznej.

Poinformował, że ich położenie przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali
1:500, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że wniosek o sprzedaż nieruchomości nr
534/1 złożył właściciel przyległej nieruchomości nr nr 537/19, 538/3, który obecnie
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bezumownie korzysta z działki nr 534/1. Ponieważ nieruchomość nr 534/1 nie może być
zagospodarowana jako odrębna, dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na
rzecz właściciela nieruchomości przyległej składającej się z działek nr nr 537/19, 538/3
w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. Uzupełnił, że cena sprzedaży
nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona przez
rzeczoznawcę majątkowego. Dodał, że działka nr 537/18 jest wykorzystywana jako część
pasa drogowego gminnej drogi publicznej ul. Banku Miast. Nabycie nastąpi do zasobu
nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie tej drogi.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/402/2017
w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości
Ad pkt 18.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Poinformował, że ulica
położona jest na działkach nr nr 11-342/4, 11-342/7, 11-342/8 stanowiących własność Miasta
Mława, na nowym osiedlu budownictwa mieszkaniowego na północny zachód od ul.
Błękitnej. Powiedział, że położenie ulic zostało przestawione na wyrysie z mapy w skali
1:2000, stanowiącym załącznik do uchwały. Dodał, że z propozycją nadania takiej nazwy
wystąpił Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława w związku z zaliczeniem
działek nr nr 11-342/4, 11-342/7, 11-342/8 na odcinku od ul. Błękitnej w kierunku północno –
zachodnim do dz. nr 11-341/28 na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
Uzupełnił, że nazwa będzie dobrze komponować się z istniejącymi nazwani ulic takimi jak
Lazurowa, Błękitna, Kryształowa.
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 oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXIII/403/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy
Ad pkt 19.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta
Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Poinformował, że zgodnie
z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zaliczenie do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje
w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Uzupełnił,
że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczane do innych
kategorii. Powiedział, że ul. Diamentowa ujęta w wykazie dróg gminnych Miasta Mława,
będąca przedmiotem uchwały, położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową - jednorodzinną. Dodał, że projekt uchwały przekazano do zaopiniowania
przez Zarząd Powiatu Mławskiego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/404/2017
w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Ad pkt 20.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu
i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych. Zmiana
Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie
ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii
dróg gminnych jest konieczna ze względu na:
1. Pozycja wg wykazu nr 1) : od ulicy bez nazwy odpisuje się działkę nr 10-1897 w celu
wydzielenia drogi gminnej o nazwie ul. Hanny Rudzkiej - Cybisowej dz. nr 10-1897 na
odcinku od ul. Adama Mickiewicza do ul. Granicznej”.
2. Pozycja wg wykazu nr 2) : ul. bez nazwy dz. nr 10-1897 otrzymuję nazwę ul. Hanny
Rudzkiej – Cybisowej. Przebieg ulicy na terenie miasta – od ul. Adama Mickiewicza do
ul. Granicznej.
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3. Pozycja wg wykazu nr 3, 4, 5, 6, 7) oraz w: na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia
2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Uchwałą Nr XXXII/388/2017
Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017r. zostały zmienione dotychczasowe nazwy
ulic na nowe nazwy tj.
 ul. Związku Walki Młodych otrzymuję nazwę ul. Ppłk. Stanisława Ślesickiego
dz. nr 10-3963. Przebieg ulicy na terenie miasta – od Al. J. Piłsudskiego do ul.
Z. Morawskiej określa załącznik nr 2;
 ul. Janka Krasickiego otrzymuje nazwę ul. Danuty Siedzikówny „Inki” - dz. nr 103951. Przebieg ulicy na terenie miasta – od ul. Ppłk. Stanisława Ślesickiego
w kierunku północnym do dz. nr 10-3927 i nr.10-3926” określa załącznik nr 2;
 ul. Hanki Sawickiej otrzymuje nazwę ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - dz. nr 103935. Przebieg ulicy na terenie miasta – ul. Ppłk. Stanisława Ślesickiego
w kierunku północnym do dz. nr 10-3929” określa załącznik nr 2;
 ul. Wincentego Rzymowskiego otrzymuję nazwę ul. Sary Lipskiej - dz. nr 10-1965.
Przebieg ulicy na terenie miasta – od ul. Napoleońskiej w kierunku południowym do
dz. nr 10-1964” określa załącznik nr 3;
 ul. 30-lecia LWP otrzymuję nazwę ul. Mechaników - dz. nr 10-1991.
Przebieg ulicy na terenie miasta – od ul. Napoleońskiej do ul. Nowej” określa załącznik nr 4.
Zmiana Uchwały Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31 sierpnia 2007r.
w sprawie zaliczenia istniejących do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie
miasta Mławy, które dotychczas miały kategorię dróg powiatowych oraz ustalenia ich
przebiegu, dokonuje się następujących zmian:
 18-Stycznia otrzymuje nazwę ul. 18 Stycznia dz. nr 10-4430/1 - od drogi
wojewódzkiej nr 544 (od ul. Stary Rynek) do skrzyżowania ul. Nowowiejskiej i ul.
Browarnej” przebieg ulicy określa załącznik nr 5.
Dodał, że projekt uchwały przekazano do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu
Mławskiego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/405/2017
zmieniającą Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na
obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
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Ad pkt 21.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława.
Poinformował, że pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania:
1) części drogi gminnej ul. Grzebskiego położonej na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów m. Mława numerem 747/12 i numerem 747/13 w obrębie nr 10 o łącznej
powierzchni 101 m2, której położenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na
którym część wyłączona oznaczona jest kolorem czerwonym z przeznaczeniem na
powiększenie przyległej nieruchomości na podstawie zatwierdzonego podziału
nieruchomości zgodni z decyzją nr GPP.6831.40.2016.MP z dnia 21.10.2016 r.
Uzupełnił, że projekt uchwały przekazano do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu
Mławskiego.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/406/2017
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
Ad pkt 22.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021. Poinformował, że
w Uchwale Nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021
zmienia się brzmienie Załącznika nr 4. Powiedział, że w budżecie Miasta Mława zostały
zwiększone środki finansowe na wykonanie docieplenia budynku przy ul. Napoleońskiej 21
o kwotę 15 000 zł – poz. 12 załącznika do uchwały. W wyniku dokonywanego remontu
budynków zachodzi konieczność wykonania remontów dodatkowych, żeby budynki nie
ulegały dekapitalizacji, jak również w wyniku prowadzonych robót nastąpi poprawa estetyki.
W poz. 11 budynki gminne – remonty lokali m. in. po zmarłych i eksmisjach wartość
zwiększy się o kwotę 155 000,00 zł. Dodał, że z uwagi na realizację programu ograniczenia
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niskiej emisji w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Granicznej 84/1 oraz budynku
przy ul. Napoleońskiej 25/1 w Mławie zachodzi konieczność przesunięcia części środków na
realizację powyższego zadania z zaplanowanych środków na remonty budynków
komunalnych. Uzupełnił, że ogółem wartość środków finansowych przeznaczona na
wykonanie remontów zasobu komunalnego w roku 2017 wyniesie 645 000,00 zł.
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 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 (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/407/2017
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021
Ad pkt 23.
MARIA ŚWITOŃ Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie. Poinformowała, że w związku
z podpisaniem przez Burmistrza Miasta Mława i Starostę Powiatu Mławskiego porozumienia
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie zadań
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej konieczna jest zmiana Statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjętego uchwałą Nr XVIII/229/2016 Rady Miasta Mława
z dnia 31 maja 2016r. Statut w nowej wersji uwzględnia m.in.:
 nowe zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 powiększony teren działania Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 poszerzenie źródeł finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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 oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
i uzyskał pozytywną opinię.
Głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXIII/408/2017
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Bolesława Prusa w Mławie

Ad pkt 24.
KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Inwestycji
Przedstawił projekt uchwały w sprawie unieważnienia Uchwały Nr XXXII/377/2017
Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Mława
pomocy rzeczowej Powiatowi Mławskiemu w postaci przebudowy odcinka pasa drogowego
ul. Płockiej w Mławie. Poinformował, że uchyla sie Uchwałę Nr XXXII/377/2017 Rady
Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy
rzeczowej Powiatowi Mławskiemu w postaci wykonania przebudowy odcinka pasa
drogowego ul. Płockiej w Mławie. Uzupełnił, że powiat Mławski reprezentowany przez
Włodzimierza Adama Wojnarowskiego i Barbarę Gutowską umową zamiany, spisaną Aktem
Notarialnym REP. A Nr 2008/2017 w dniu 13.07.2017r., dokonał przekazania na rzecz
Miasta Mława, reprezentowanego przez Janinę Budzichowska, Zastępcę Burmistrza Miasta
Mława, działkę oznaczona nr 663/1 stanowiącą część ulicy Płockiej w Mławie. Dodał, że
nieruchomość jest objęta prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie księgą wieczystą Kw
Nr PL1M/00060323/0.
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 i uzyskał pozytywną opinię.

Głosów w dyskusji nie było.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/409/2017
w sprawie unieważnienia Uchwały Nr XXXII/377/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26
czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Mlawa pomocy rzeczowej Powiatowi
Mławskiemu w postaci przebudowy odcinka pasa drogowego ul Płockiej w Mławie

Ad pkt 25.
KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Poinformował, że raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku
wszyscy Radni otrzymali w materiałach na sesję. Powiedział, że jest to informacja dla Rady
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Miasta i nie podlega on głosowaniu. Dodał, że raport był przedstawiany na wszystkich
komisjach Rady przez Zastępcę Burmistrza - p. Janinę Budzichowską i p. Lidię Gniadek –
inspektora ds. rozwoju i rewitalizacji, a podczas komisji odbyła się dyskusja nad dokumentem
Głosów w dyskusji nie było.
Ad pkt 26.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 26 czerwca
2017 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad pkt 27.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. Poinformował, że
w okresie sprawozdawczym BMM wydał 37 zarządzeń, które są publikowane na stronie
internetowej BIP.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
















Decyzje o warunkach zabudowy - wydano 31 decyzji
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydano 8 decyzji
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego - wydano 49 zaświadczeń
Dzierżawa nieruchomości - podpisano 4 umowy
Sprzedaż nieruchomości - przeprowadzono 2 przetargi, podpisano 3 akty notarialne
Ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz obciążenie prawem użytkowania - podpisano 1 akt
notarialny
Decyzje o waloryzacji odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji Starosty
Mławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydano 2 decyzje
Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi - wypłacono 7 odszkodowań
Nabycie nieruchomości - podpisano 5 aktów notarialnych
Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian nieruchomości - przeprowadzono 1 spotkanie
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wydano 1 decyzję
Podziały nieruchomości wydano: - 8 postanowień i 8 decyzji
Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic - wydano 4 zawiadomienia
Zamówienia publiczne – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Targowa” - 1 postępowanie
Projekty uchwał Rady Miasta - przygotowano 6 projektów uchwał

Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 26.06.2017r. w trakcie wykonania:




UCHWAŁA Nr XXXII/383/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie
nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1622/2, położonej
przy ul. Hm Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej - przekazano dokumenty do kancelarii notarialnej w celu
przygotowania umowy w formie aktu notarialnego
UCHWAŁA Nr XXXII/386/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie
nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1346/4. Nabycie
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następuje z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej ul. Poziomkowej - przekazano
dokumenty do kancelarii notarialnej w celu przygotowania umowy w formie aktu notarialnego
UCHWAŁA Nr XXXII/387/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie
nabycia części nieruchomości nr 1345, stanowiącej działkę nr 1345/1, oraz części nieruchomości nr
1351, stanowiącej działkę nr 1351/1. Nabycie następuje z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi
publicznej ul. Poziomkowej – trwa przygotowanie dokumentacji podziałowej
UCHWAŁA Nr XXXII/388/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie
zmiany nazw ulic - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 7 lipca
2017r.
UCHWAŁA Nr XXXII/389/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie
zamiany niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami 377/12, 379/18, położonej w Mławie przy ul. Kryształowej, stanowiącej własność Miasta
Mława na udział w wysokości 1/6 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 1622/4, położonej w Mławie przy ul. LG Electronics – przekazano
dokumenty do kancelarii notarialnej w celu przygotowania umowy w formie aktu notarialnego

Wydział Środowiska




decyzje na wycinkę drzew i krzewów - 3 szt.
zgłoszenia osób fizycznych dotyczące zamiaru usunięcia drzew – 5 szt.
wystąpienie Miasta do Konserwatora Zabytków dot. usunięcia drzew na terenie Miasta – 1 szt.
przy ul. Żwirki.
 wystąpienie Miasta do Starostwa Powiatowego dot. usunięcia drzew na terenie Miasta – 2 szt.
przy ul Dalekiej i ul. Zacisze
 zapytanie ofertowe na zakup koszy – 39 szt. i zakup ławek – 23 szt., oraz przygotowanie zakresu
zamówienia do ogłoszenia przetargu na Opracowanie dokumentacji oraz wniosków do
ustanowienia stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody na terenie Miasta.
 przeprowadzana jest inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu jej likwidacji ze
względu na zły stan techniczny nieczynnych, starych i zlikwidowanych sieci.
 od 1 sierpnia do końca sierpnia tego roku są przyjmowane wnioski mieszkańców w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- II tura.
 do Burmistrza wpłynęło łącznie 75 szt. (ostatni w piątek 18.08.2017r) wniosków mieszkańców
o dotację celową na wymianę źródła ciepła, które są rozpatrywane i weryfikowane. Większość
wniosków rozpatrywana jest pozytywnie. Pozytywnie już zweryfikowano wnioski dla których
sfinansowania wystarczało środków zarezerwowanych w budżecie.
rezygnacja mieszkańców – 7 osób
wnioski wymagające nadal uzupełnienia – 5 osób
wnioski rodzące wątpliwości podczas weryfikacji – 3 osoby
wczoraj wpłynęło jedno odwołanie mieszkańca
 Mieszkańcy Miasta złożyli łącznie 67 szt. wniosków na demontaż, transport, i utylizację
zawierających azbest z terenu Miasta Mława.
Ruszyły prace w terenie komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława w sprawie
nieskanalizowanych nieruchomości między innymi w ulicach Wymyślin i Wójtostwo.
Straż Miejska





w okresie sprawozdawczym przyjęto 273 zgłoszeń od mieszkańców Mławy.
z Centrum Monitoringu Miejskiego:
 przekazano do Policji i Straży Miejskiej 49 powiadomień o popełnionych wykroczeniach;
 na wniosek Policji do 6 spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego;
 do 6 zdarzeń wysłano patrole działające w terenie.
przeprowadzono 5 wspólnych służb patrolowych z Policją;
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3 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników innych wydziałów
urzędu miasta;
62 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb urzędu miasta i jednostek podległych;
19 razy zabezpieczano przebieg miejskich uroczystości publicznych;
55 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych;
przeprowadzono 2 interwencje wobec osób nietrzeźwych oraz 8 interwencji wobec osób bezdomnych;
przeprowadzono 6 kontroli porządkowych posesji, jednocześnie z Wydziałem Środowiska rozpoczęto
kontrole nieskanalizowanych posesji, które mają możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej;
przekazano do lecznicy dla zwierząt 25 bezpańskich psów i 23 koty;
w okresie sprawozdawczym ujawniono 193 wykroczeń.

Wydział spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego:
Sporządzono:
 akty małżeństwa 52 w tym : ślub cywilny – 18, ślub konkordatowy – 33, umiejscowione – 1,
akty urodzenia 118 , akty zgonu 76, oświadczenia o uznaniu ojcostwa 28
Przyjęto:
 zapewnienia do ślubu cywilnego 13
 oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego 1
Wydano:
 zaświadczenia do ślubu konkordatowego 21
 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk 1
 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2
 odpisy aktów stanu cywilnego 1016
Wydział Spraw obywatelskich:
Przyjęto:
 wnioski o wydanie dowodu osobistego 1033
 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 63
Wydano:
 dowody osobiste 984
 decyzje i postanowienia w sprawach o wymeldowanie 2
 wymeldowania z pobytu stałego 27 mieszkańców
 zameldowania na pobyt stały 67 mieszkańców
 przemeldowania w obrębie miasta 86 mieszkańców
 zameldowania na pobyt czasowy 35 mieszkańców innych miejscowości
 zameldowanie cudzoziemców 6 osób
 udostępnione informacja adresowo-osobowe 121
 zweryfikowane wnioski o wydanie Karty Mławiaka 186
Wydział Gospodarki Komunalnej
 decyzje na zajęcie pasa drogowego - 29 szt.
 decyzje na umieszczenie urządzenia
 infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 18 szt.
 decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 32 szt.
 decyzje na lokalizację zjazdu - 7 szt.
7 sierpnia 2017r. została wprowadzona organizacja ruchu obszaru pomiędzy ulicami 18 Stycznia
i Narutowicza. Zmiana organizacji przebiegła sprawnie, trwała około 2 godzin.
Podziękowania dla Policji za pomoc poprzez kierowania ruchem przy odsłanianiu nowego oznakowania
i usuwania starego.
Podjęte działania remontowe:
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- trwa remont ul. 18 Stycznia (wymiana nawierzchni asfaltowej oraz okrawężnikowania)
- trwa remont ul. Dudzińskiego (wymiana nawierzchni asfaltowej, okrawężnikowania oraz części chodnika)
- trwa remont ul. Spółdzielczej (wymiana nawierzchni asfaltowej)
- trwa remont ulicy od ul. Sienkiewicza do bloku „BATORY” (wymiana nawierzchni asfaltowej)
- kończymy remont odcinka chodnika ul. Ordona (od. ul. Kościuszki do wysokości SP7)
Jednostka Realizująca Projekt






wykonawca kończy prace na obszarze A8.Wybudowane zostanie ponad 5, 5 km sieci ks. Po dokonaniu
odbioru robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie mieszkańcy ulic:20 Dywizji Piechoty WP,
Wetmańskiego, Pużaka, Górna, Grudkowskiego, Kryszkiewicza, Jasińskiego, Altera, Ciechanowska,
Podgórna, Cmentarna - będą mogli podłączać się do sieci;
na obszarach A 3 i A7 roboty są zaawansowane w 80 %, planowany termin zakończenia robót to połowa
października; br. (A7: Jasna i Nowa – sieć o dł. ok.1 km; A3: Wiśniowa, Malinowa, Poziomkowa i
Piaskowa - o dł. ok. 1 km);
z dniem 1 sierpnia rozpoczęto prace na obszarze A5 . Obecnie trwają prace na ul. Pogorzelskiego i St.
Roweckiego Grota.

Na dzień dzisiejszy wykonano ponad 6 km sieci wraz z przykanalikami. Łącznie w ramach projektu
zostanie wybudowane prawie 20 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Wydział Inwestycji
I.

Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:

 W dniu 14.07.2017r. otwarto oferty na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli
Andersa i Wólka w Mławie P.T. Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład
Techniki Sanitarnej INSTECH, ul. Letnia 27, Cekanowo, 09-472 Słupno na kwotę: 265 065,00zł. Trwa
procedura wyboru i ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 W dniu 19.07.2017r. unieważniono postępowanie na realizację zadania pn.: Rewitalizacja obszaru
Placu 3 Maja w Mławie – Etap I w Mławie. Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma
GUTKOWSKI, Gutkowski Jan z siedzibą ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 4 120 490,73zł.
Powodem unieważnienia był fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 4 098 026,00zł.
 W dniu 19.07.2017r. ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ulicę Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.07.2017r. Postępowanie zostało unieważnione
z powodu braku ofert oraz ogłoszone ponownie. W drugim postępowaniu, ogłoszonym w dniu
4.08.2017r. najkorzystniejszą ofertę złożył
p. Adam Stypik, z Gdańska z którym w dniu 18.08.2017
r. została zawarta umowa. Rozpoczęto prace projektowe.
 W dniu 21.07.2017r. ogłoszono postępowanie nr 2 na realizację zadania pn.: Rewitalizacja obszaru
Placu 3 Maja w Mławie – Etap I w Mławie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.08.2017 r.
Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski, Kaki Mroczki
18, 06-316 Krzynowłoga Mała na kwotę 3 531 293,42zł. Trwa badanie ofert.
 W dniu 28.07.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Budowa przykanalików do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”. Termin składania ofert wyznaczono na 14.08.2017r.
Postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia w postępowaniu żadnej oferty. W dniu
18.08.2017r. postępowanie ogłoszono powtórnie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień
05.09.2017r.
 W dniu 02.08.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej
w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.08.2017 r.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 15 990,00 zł brutto. Postępowanie unieważniono gdyż
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kwota oferty prawie trzykrotnie przewyższała wartość nakładów budżetowych. Pozstępowanie zostało
ogłoszone ponownie.
 W dniu 3.08.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ul.
Polnej z DK 7 w Mławie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11.08.2017r. Postępowanie
unieważniono gdyż kwoty dwóch złożonych ofert znacznie przewyższały wartość nakładów
budżetowych. Pozstępowanie zostało ogłoszone ponownie.
 W dniu 10.08.2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Budowa
armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia
17.08.2017r. Wpłynęła jedna oferta, na kwotę brutto 9 993,75 zł. Termin podpisania umowy
z oferentem: Zakładem Produkcyjno Usługowo-Handlowym, „KOW-KOT” S.C. Kowalski
W., Kotkowski T., 06-500 Mława, ul. Napoleońska 74 wyznaczono na dzień 22.08.2017r.
 W dniu 11.08.2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Remont boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie” z terminem otwarcia ofert w dniu
18.08.2017r. Wpłynęła 1 oferta firmy FMG Realizacje Techniczne, Grzegorz Galatowicz, ul.
Powstańców Wielkopolskich 4/50, 06-400 Ciechanów na kwotę: 151 290,00 zł. Trwa procedura
przetargowa, prowadząca do wyłonienia wykonawcy robót.
 W dniu 11.08.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej
w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie (postępowanie 2) Termin składania ofert wyznaczono na
dzień 21.08.2017r. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
 W dniu 18.08.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ul.
Polnej z DK 7 w Mławie (postępowanie 2). Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.08.2017 r.
 W dniu 18.08.2017r. dokonano otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
pn.: Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie. Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Usługi Projektowe Andrzej Dusiński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1 lok. 19 w Mławie, na
kwotę 14 760,00 zł. Obecnie trwa jeszcze procedura wyboru i publikacji ogłoszenia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
II.








Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych:
W dniu 05.07.2017 r. zawarto umowę na budowę ul. M. Dąbrowskiej w Mławie. Wykonawca robót to
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o. o. w Mławie. Wartość robót
budowlanych określono na kwotę 830 000,00 zł brutto.
Zadanie realizowane będzie w latach 2017 - 2018. Termin zakończenia inwestycji określono do dnia 30
listopada 2018 r. Zakres robót obejmuje: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do
wpustów deszczowych, budowę sieci wodociągowej, budowę nawierzchni jezdni, obustronnych
chodników, ukształtowanie terenów zieleni oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Nadzór inwestorski na tym zadaniu sprawować będzie firma Usługi Projektowe Andrzej Dusiński, ul.
Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława za na kwotę brutto 12 177,00 zł.
W dniu 12.07.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie”.
Usługę projektową będzie świadczyła p. Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława, za kwotę:
7 995,00 zł. Termin wykonania projektu określony został na dzień 30.09.2017r.
W dniu 12.07.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie”.
Usługę projektową będzie świadczyła p. Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława, za kwotę: 5
535,00 zł. Termin wykonania projektu określony został na dzień 27.10.2017r.
W dniu 12.07.2017r. zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Zduńskiej w Mławie”. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył: Zakład Instalacji Sieci Gazowych
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Wod.-Kan.., Energetycznych, Handlu i Usług, M. M. Młyńscy, Spółka jawna, ul. Śmiecińska 8, 06-400
Ciechanów na kwotę: 169 823,70 zł. Termin realizacji zadania 31.10.2017r.
Nadzór inwestorski na tym zadaniu sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INSTALEX”,
Tadeusz Zasadzki, ul. Płocka 5/7 m5, 06-500 Mława. Umowa na kwotę 1 230,00 zł została podpisana
w dniu 25.07.2017r.
Nadzór archeologiczny na zadaniu sprawuje Pracownia Archeologiczna, Katarzyna Chmielewska, ul.
Targowa 41, 09-300 Żuromin. Umowa na kwotę 2 800,00 zł została podpisana w dniu 26.07.2017r.


W dniu 12.07.2017r. zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Nowej w Mławie”. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Zakład Projektowo-Wykonawczy WodKan. C.O. Gazu „ART.-HAUS” ul. Okólna 33, 06-500 Mława w kwocie brutto 216 240,00 zł. Termin
wykonania zadania określono na dzień 31.10.2017r. Nadzór inwestorski na tym zadaniu sprawuje
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INSTALEX”, Tadeusz Zasadzki, ul. Płocka 5/7 m5, 06-500
Mława. Umowa na kwotę 1 476,00 zł została podpisana w dniu 25.07.2017r.



W dniu 13.07.2017r. podpisano porozumienie w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa sieci wodociągowej do działki nr 7072/2 na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej
w Mławie. Wpłata środków własnych trojga inicjatorów to 25 000,00 zł W dniu 31.07.2017r. zawarto
również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji powyższego zadania
inwestycyjnego. Usługę projektową będzie świadczyła Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500
Mława, za kwotę: 3 936,00 zł. Termin wykonania projektu technicznego określony został na dzień
30.09.2017r.



W dniu 24.07.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. dr Anny
Dobrskiej w Mławie. Usługę projektową będzie świadczyła firma Usługi Projektowe Andrzej Dusiński
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1 lok. 19 w Mławie, za kwotę 14 391,00 zł brutto. Termin wykonania
projektu określony został na dzień 30.11.2017r.



W dniu 24.07.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci
wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie. Usługę projektową będzie świadczyła firma „ROMEX"
Roman Garwacki Usługi Instalacyjno-Sanitarne Projektowanie i Nadzór Techniczny, z siedzibą przy ul.
Batalionów Chłopskich 3 m 34 w Płocku za kwotę 5 600,00 zł brutto. Termin wykonania projektu
określono na dzień 30.11.2017r.



W dniu 26.07.2017r. zawarto umowę na realizację zadania pn.: Budowa ul. Złotej w Mławie.
Wykonawcą inwestycji będzie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana
Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława.
Cena ofertowa brutto to 539 635,30 zł. Zadanie inwestycyjne jest zadaniem wieloletnim, z terminem
zakończenia robót budowlanych, określonym na dzień 28.09.2018r.
 W dniu 26.07.2017r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Budowa ul. Złotej w Mławie. Usługę nadzoru będzie świadczyła Firma Usługi Projektowe Andrzej
Dusiński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1 lok. 19 w Mławie.
Umowę zawarto na kwotę brutto 11 070,00 zł.
 W dniu 27.07.2017r. zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie.
Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę,
Wiesław Kuczalski ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława w kwocie brutto 282 900,00 zł. Termin
wykonania zadania określono na dzień 30.10.2017r.
 W dniu 27.07.2017r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji
sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie. Usługę będzie świadczyło Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „INSTALEX” ul. Płocka 5/7 m5, 06-500 Mława za kwotę 1722 zł. Termin wykonania usługi
do dnia 30.10.2017r.
 W dniu 28.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego Dworca Zintegrowanego
w Mławie. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Archmondo Piotr Kowalczyk, ul. Myśliwska
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17/11, 80-126 Gdańsk w kwocie brutto 79 950,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień
15.12.2017r.


W dniu 31.07.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej
w Mławie”. Usługę
projektową będzie świadczyła p. Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława, za kwotę:
7 995,00 zł. Termin wykonania projektu określony został na dzień 30.09.2017r.

 W dniu 2.08.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25”. Usługę
projektową będzie świadczyła firma ERGO-PROJEKT Sebastian Kujawa z siedzibą przy Al. Armii
Krajowej 5/61 w Płocku za kwotę 7 995,00 zł brutto. Termin wykonania projektu określony został na
dzień 30.11.2017r.








W dniu 16.08.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
przebudowy nawierzchni i infrastruktury technicznej ul. Misia Puchatka w Mławie. Wykonawca prac
projektowych to firma p. Beaty Kozłowskiej z siedzibą przy ul. Zachodniej 16 w Mławie. Wartość
podpisanej umowy to kwota 29 520,00 zł brutto. Termin wykonania umowy określono do dnia 30
listopada 2017r.
W dniu 16.08.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy
sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. Wykonawca prac projektowych to firma p. Beaty
Kozłowskiej z siedzibą przy ul. Zachodniej 16 w Mławie. Wartość podpisanej umowy to kwota
4 672,00 zł brutto. Termin wykonania umowy określono do dnia 30 listopada 2017r.
W dniu 16.08.2017r. zawarto umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie.
Wykonawca robót budowlanych to KRUSZ-BET PLUS Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Uniszki
Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna. Wartość robót brutto 44 953,06 zł, termin wykonania
określono do dnia 30 listopada 2017r. Nadzór inwestorski na zadaniu będzie sprawować firma p. Beaty
Kozłowskiej z Mławy za kwotę 1 230 zł. brutto.
W dniu 18.08.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy
osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ulicę Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie P.T.
Usługę projektową będzie świadczyła firma AS-PROJEKT Adam Stypik z siedzibą przy ul.
Kołobrzeskiej 50G/15 w Gdańsku za kwotę 38 991,00 zł brutto. Termin wykonania projektu określony
został na dzień 30.11.2017r.

Dokonane odbiory techniczne zadań inwestycyjnych:
 W dniu 22.06.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie”. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wynosi:
149 036,12 zł brutto.
 W dniu 31.07.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Budowa punktów świetlnych
na terenie MOSiR w Mławie. Wartość zrealizowanych robót budowlanych wynosi: 158 677,09 zł
brutto.
 W dniu 17.07.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Budowa ul. Lawicz-Liszki –
etap II” w Mławie. Wartość zrealizowanych w 2017r. robót budowlanych wynosi 695 536,76 zł.

Zaznaczył, że bardzo ważne jest podłączanie się do kolektorów sanitarnych. Zaapelował
do mieszkańców o przyłączanie się do kanalizacji sanitarnej. Wielu mieszkańców czekało na
to, aby korzystać z tej infrastruktury. Dodał, że będą przeprowadzane kontrole w tej sprawie
i będziemy zachęcać do przyłączania się do kanalizacji sanitarnej. Dodał, że wynika to
z troski o wszystkich mieszkańców. Poinformował, że będzie sprawdzana szczelność
zbiorników bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków do gleby jest niedopuszczalne
i zabronione przez prawo. Naganną praktyką jest to, że szamba są nieszczelnie bądź ścieki
celowo odprowadzanie są do miejsc do tego nie przeznaczonych. Podkreślił, że takie praktyki
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są zakazane. Powiedział, że spółka WOD - KAN daje możliwość rozłożenia na raty płatności
za kolektor sanitarny. Następnie odniósł się do sprawy bezpańskich zwierząt na terenie Miasta
Mława. Powiedział, że bardzo ubolewa na tym, że w Polsce nie ma systemowych rozwiązań
tego problemu i nie ma obowiązku kontrolowania rozrodu zwierząt i ich czipowania. Jeżeli
nie będzie ustawowego obowiązku dotyczącego rozrodu i czipowania zwierząt, samorządy
nie rozwiążą same tego problemu. Podziękował wrażliwym ludziom, którzy troszczą się
o swoje zwierzęta. Następnie poprosił o nie dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Mława.
W ten sposób dokarmiane są gryzonie (szczury i myszy). Informacje o bezpańskich
zwierzętach należy przekazać do Straży Miejskiej.
Na koniec dodał, że wszystkie tytuły inwestycyjne, na które Rada Miasta wyraziła zgodę
są uruchamiane. Dodał, że w związku z realizacją projektu „Budowy kanalizacji sanitarnej na
terenie aglomeracji Mława” brakuje firm, które mogły wykonywać zadania związane
z budową kolektorów sanitarnych. Poprosił mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.
Ad pkt 28.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:
KRZYSZTOF WASIŁOWSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Poinformował, że w ostatnim czasie do Rady Miasta wpłynęły pisma:
 pismo Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Hm. Wandy Szczęsnej – Lesiowskiej z dnia
6 lipca br. w sprawie uhonorowania druha Stefana Nowotczyńskiego przez
wywieszenie tabliczki epitafijnej;
 2 wnioski mieszkańców w sprawie nadania nazw ulic (ul. Jana Brody oraz ks.
Sławomira Aleksandra Malinowskiego) z dnia 17 lipca br. oraz wniosek w sprawie
ustanowienia roku 2018 rokiem Jana Brody z dnia 17 lipca br.;
 pismo mieszkańców ul. Janka Krasickiego z dnia 31 lipca br. w sprawie cofnięcia
decyzji dotyczącej zmiany nazwy ul. na Danuty Siedzikówny „Inki”;
 pismo mieszkańca Miasta Mława z dnia 1 sierpnia br. w sprawie nadania nazwy ulicy
Pawła Rachockiego PS. „Jurand”.
Poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła wniosek formalny, aby
zorganizować spotkanie z wnioskodawcami w tej sprawie – (za – 4 głosy, przeciw – 1 głos)
Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych podjęła wniosek formalny tej samej treści (za – 3
głosy, przeciw – 1 głos).
 postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca
2017 r. w sprawie skargi na działanie Rady Miasta.
JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad
Odczytał treść postanowienia.
Radny JACEK SYCH
Odniósł się do zbliżającej się Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą i do dokumentu, który
nazywa to wydarzenie fenomenem. Mowa o dokumencie Konferencji Episkopatu Polski –
Chrześcijański Kształt Patriotyzmu. Powiedział, że Miasto Mława zdecydowało się na takie
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przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w politykę historyczną i jest jednym
z elementów kształtowania postaw patriotycznych. Zachęcił wszystkich do zapoznania się
z ww. publikacją - szczególnie z fragmentem dotyczącym bezpośrednio rekonstrukcji
i przyznał, że naprawdę warto. Skierował słowa podziękowania dla rekonstruktorów
biorących udział w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.
Radny RYSZARD PRUSINOWSKI
Podziękował Burmistrzowi Miasta Mława, a za jego pośrednictwem pracownikom
Miejskiego Domu Kultury za organizację rodzinnego festynu na Wólce. Następnie odniósł się
do zmiany organizacji ruchu na ul. 1 Maja – powiedział, że warto zastanowić się nad
systemem parkowania samochodów i rozważyć możliwość parkowania skośnego. Następnie
przyznał, że bardzo cieszy go wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący
odrzucenia skargi.
Radny MARIAN WILAMOWSKI
Zwrócił się z zapytaniem do Pana Burmistrza czy to prawda, że Dyrektor Generalny
Ochrony Środowiska uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o zamknięciu sortowni węgla? Czy coś wiadomo w tej sprawie? Następnie zapytał na jakim
etapie jest realizacja zadania, które zajęło I miejsce w poprzedniej edycji Mławskiego
Budżetu Obywatelskiego?
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Odniósł się do sprawy sortowni węgla i poinformował, że otrzymał deklarację od firmy
PKP, że umowa dzierżawy z użytkownikiem tego terenu kolejowego nie zostanie
przedłużona. Dodał, że podczas rozmów na temat działalności sortowni węgla nie wspominał
o procedurze środowiskowej. Uzupełnił, że Miasto Mława nie jest stroną
w tej procedurze. Przyznał, że ta sytuacja jest bardzo trudna dla mieszkańców, którzy są
bezpośrednio narażeni na uciążliwości, jak również dla władz miasta, które zabiegają
o zaprzestanie tej działalności na tym terenie. Powiedział, że czekamy na decyzję PKP w tej
sprawie.
Następnie odniósł się do zadania realizowanego w ramach Mławskiego Budżetu
Obywatelskiego i powiedział, że proces inwestycyjny rozpoczyna się od uzyskania wszelkich
niezbędnych pozwoleń oraz projektowania inwestycji. Powiedział, że etap projektowania jest
na bardzo zaawansowanym poziomie i jest przekonany, że inwestycja zostanie zrealizowana
zgodnie z oczekiwaniami.
Następnie podziękował Panu Ryszardowi Prusinowskiemu za miłe słowa kierowane pod
adresem swoim jak również pracowników Miejskiego Domu Kultury związane z organizacją
pikniku na Wólce. Dodał, że cieszy się, że w ocenie mieszkańców to była to jedna z lepszych
imprez. Uzupełnił, że w przyszłym roku planowane jest zorganizowanie tego festynu.
Następnie odniósł się do wypowiedzi Radnego Jacka Sycha i podziękował za to że
wyeksponował publicznie wartość Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Podziękował wszystkim
osobom, które są zaangażowane w realizację tego przedsięwzięcia. Powiedział, że głównym
celem rekonstrukcji jest upamiętnienie wybuch II wojny światowej. Poinformował, że miasto
Mława zawiązało współpracę z niemieckim miastem Viernheim. Dodał, że otrzymał
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deklarację, że są oni otwarci na trudne rozmowy, także historyczne. Uzupełnił, że ważne jest
bazowanie na prawdzie historycznej. Powiedział, że wyjątkowość Rekonstrukcji polega na
tym, że każdy mieszkaniec może wziąć udział w tym projekcie i wystąpić podczas
Rekonstrukcji. Powiedział, że stworzyli to mieszkańcy Mławy. Dodał, że jeśli zostaną
zaangażowane w środki finansowe na wynagrodzenie dla mieszkańców Mławy to będzie
oznaczać, że wyczerpała się idea zrywu społecznego. Obchody X Rekonstrukcja pokażą czy
będzie zorganizowana XI Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą. Poinformował, że w tym roku
podczas obchodów po raz pierwszy nie będzie obecny żaden weteran Bitwy pod Mławą.
Powiedział, że jednym z celów organizowania rekonstrukcji jest uświadomienie jak
przerażająca jest wojna. Wyobrażenie jest takie, że wojna to żołnierze oraz że podczas wojny
ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa – niestety nie, obie strony są przegrane. Zawsze są ofiary.
Dzięki rekonstruktorom możliwe jest pokazanie dramatu wojny. Następnie podziękował,
radnym, przedsiębiorcom oraz sponsorom za zaangażowanie w organizację Rekonstrukcji.
Radny JERZY RAKOWSKI
Przyznał, że p. Stefan Nowotczyński – uhonorowany tablicą epitafijną był wielkim
patriotą i jest wzorem do naśladowania dla mławskiej młodzieży. Cieszy się, że potrafimy
pamiętać o skromnych, aczkolwiek wielkich ludziach. Następnie odniósł się do kolejnej
edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego i poinformował, że zostały złożone 4 projekty.
Jedna wnioskodawczyni wycofała swój projekt. Krótko scharakteryzował poszczególne
projekty. W imieniu wszystkich inicjatorów poprosił o zagłosowanie na najlepszy projekt,
aby dalej budować inicjatywę obywatelską. Następnie poprosił o to, aby zastanowić się nad
uchwałą w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego i na bazie trzech lat doświadczeń
dokonać jej zmiany, aby ją uatrakcyjnić i zwiększyć zainteresowanie tą inicjatywą społeczną.
Na koniec powiedział, że cieszy go postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
dotyczące skargi na Burmistrza Miasta Mława. Dodał jednak, że nie jest to koniec działań
wnioskodawczyni w tej sprawie.
Radny HENRYK KACPRZAK
Odniósł się do przedsięwzięcia Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą i powiedział, że już
dziesiąty raz będzie brał udział w Rekonstrukcji bitwy pod Mławą i nie można dopuścić, aby
ta inicjatywa upadła. Następnie poinformował, że stan estrady w parku miejskim jest bardzo
zły i należałoby ją wyremontować. Następnie powiedział, że ptaki zdominowały park miejski
i z tym problemem również należałoby się zająć.
MARIA ŚWITOŃ Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie
Zaprosiła wszystkich na narodowe czytanie – wesele Stanisława Wyspiańskiego w dniu
2 września br. o godzinie 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie. Dodała, że
akcja odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej.
URSZULA SASIAK Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 9
Powiedziała, że otrzymała informację, że decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w sprawie zaprzestania działalności związanej z sortowaniem węgla została
uchylona. Prawdopodobnie do 30 września br. firma KTK ma możliwość sortowania węgla.
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Następnie powiedziała, że mieszkańcy cały czas czekają na informacje w sprawie kładki
w ciągu ul. Kościuszki.
Ad pkt 29.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji
Wiceprzewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
zakończył obrady XXXIII sesji o godz. 17:40 słowami:
„ZAMYKAM OBRADY XXXIII SESJI RADY MIASTA”

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
inż. Krzysztof Wasiłowski
P r o t o k o l a n t:
Klaudia Mączewska
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