PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 26 września 2017 r.
w sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13

Obrady trzydziestej czwartej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący
Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00.

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira
Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę Budzichowską, Skarbnika Miasta
Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów
i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, Przedstawicieli Rady Seniorów. Powitał
obsługę prawną, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta.
W szczególny sposób powitał Panią Halinę Rzeplińską – Kierownika Ludowego Zespołu
Artystycznego „Mławiacy”.
O zabranie głosu poprosił Burmistrza Miasta Mława.
Serdecznie Pani dziękujemy za wielką, wspaniałą pracę, którą wykonała Pani na rzecz
miasta, na rzecz wielu pokoleń młodych ludzi – zwracał się do emerytowanej wieloletniej
działaczki kultury Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Podkreślił jej ogromne
zasługi w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz pielęgnowaniu tradycji, kultury i historii
regionu oraz całego kraju. Na jej ręce złożył bukiet kwiatów i pisemne podziękowania.
KATARZYNA KASZUBA Dyrektor Miejskiego Domu Kultury przybliżyła uczestnikom
obrad Sylwetkę Pani Haliny i jej najważniejsze osiągnięcia. Lidia Halina Rzeplińska jest
rodowitą mławianką. Przez ponad 50 lat pracowała jako działacz kultury, muzyk, choreograf,
instruktor i kierownik Ludowego Zespołu Artystycznego „Mławiacy". Cieszy się dużym
autorytetem jako dobry organizator, animator i propagator kultury ludowej oraz wielki
przyjaciel dzieci. W 2001 r. została odznaczona medalem Zasłużony dla Miasta Mława,
w 2015 natomiast uhonorowano ją tytułem Mławian Roku 2014.
Następnie wręczyła jej pamiątkową plakietę z podziękowaniem. Do powinszowań dołączył
się Przewodniczący Rady Miasta Mława Leszek Ośliźlok. Wszyscy zgromadzeni w sali
konferencyjnej MDK-u nagrodzili Panią Halinę brawami.
Owacją na stojąco Wszyscy zgromadzeni w sali konferencyjnej podziękowali Pani Lidii
Halinie Rzeplińskiej – Kierownikowi Ludowego Zespołu Artystycznego „Mławiacy”
za wieloletnią pracę na rzecz mławskiej kultury.
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Ad pkt 2.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK stwierdził na podstawie listy
obecności, na sali jest quorum (19 radnych) władne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Radni nieobecni usprawiedliwieni – Halina Pszczółkowska, Waldemar Łaszczych.
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
(19 głosami za) Sekretarzem Obrad XXXIV sesji Rady Miasta został wybrany radny
JANUSZ WOJNAROWSKI.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad?
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla
parku miejskiego położonego w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta,
Sienkiewicza i Wyspiańskiego).
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
Zaproponował umieszczenie tego punktu w porządku obrad jako punkt 15. Poddał pod
głosowanie zaproponowaną zmianę.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowaną zmianę.

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowaną zmianą.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła
zaproponowany porządek obrad.
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Ad pkt 4.
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK poinformował, że protokół
z XXXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 sierpnia 2017 r. był wyłożony w biurze rady
w siedzibie Urzędu Miasta i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.
Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 19 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez
odczytywania protokół z XXXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 sierpnia 2017 r.
Ad pkt 5.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mława za I półrocze
2017r. (szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu).
W budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2017 Uchwałą Nr XXV/300/2016 z dnia
29 grudnia 2016r. zaplanowano:
- dochody w wysokości - 124 864 538,91 zł.,
- wydatki w wysokości -129 864 538,91zł.,
- przychody w wysokości 8 200 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych.
- rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów
wartościowych.
W toku wykonywania budżetu wprowadzane były zmiany przez Radę Miasta i Burmistrza
Miasta w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień
przyznanych Burmistrzowi przez Radę Miasta określonych w w/w uchwale.
Planowany budżet Miasta Mława po dokonanych w ciągu I półrocza zmianach wynosi:
- dochody w wysokości – 131 564 021,17 zł.,
- wydatki w wysokości - 148 266 954,66 zł.
Planowane dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2017r uległy zwiększeniu o kwotę
6 699 482,26 zł co stanowi 5,37 %.
Planowane wydatki budżetu miasta na 30 czerwca 2017r uległy zwiększeniu o kwotę
18 402 415,75 zł co stanowi 14,17%.
Deficyt budżetu w kwocie 16 702 933,49 zł. wg ostatniej Uchwały Nr XXXII/376/2017
RM Mława z dnia 26 czerwca 2017r. zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi
ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie
5 000 000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł.
Przychody budżetu w wysokości 19 902 933,49 zł pochodzące z wolnych środków oraz
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława przeznaczono
na;
- pokrycie deficytu w kwocie 16 702 933,49 zł.,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.
Wykupu papierów wartościowych nastąpi w II półroczu br. w kwocie 3 200 000,00zł.
Dochody budżetu wykonano w kwocie 67 446 448,88 zł co stanowi 51,27% planu w tym:
-dochody bieżące w kwocie 63 677 358,74 co stanowi 54,81 % planu dochodów bieżących,
-dochody majątkowe w kwocie 3 769 090,14 zł co stanowi 24,49% planu dochodów
majątkowych.
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Wydatki budżetu wykonano w kwocie 56 9954 055,19 zł co stanowi 38,41% planu w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 54 024 984,79 zł co stanowi 48,14% planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 929 070,40 zł co stanowi 8,13% planu wydatków
majątkowych.
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława
Odczytał Uchwałę nr Ci.267.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2017r. w sprawie pozytywnej opinii o
przedłożonej przez Burmistrza Miasta Mława informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Mława za I półrocze 2017r. (kopia stanowi załącznik do protokołu).
Informacja była omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miasta – uwag nie
zgłoszono.
Ad pkt 6. i 7.
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. Poinformował, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
do projektu uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława na lata 2017 – 2026.
Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zwiększono dochody Miasta Mława o kwotę (+26 468,00 zł), plan dochodów ogółem
po zmianie wynosi 128 394 677,17 zł.
Zmiana dotyczy dochodów bieżących, dochody bieżące po zmianie wynoszą 117 023 011,33
zł. Powodem zmian jest:
- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej
przeznaczonej na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej (+1 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem
Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu datacji celowej na
realizację zadań związanych z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(-16 000,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława
z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
uczniów (+18 056,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta
Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 „Rodzina” z tytułu dotacji celowej przeznaczonej
na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (+242,00 zł) zmiana
wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września
2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z tytułu
środków z Unii Sportu w ramach uczestnictwa w projekcie powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” (+23 170,00 zł)
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Zwiększono wydatki Miasta Mława o kwotę (+26 468,00 zł), plan wydatków ogółem
po zmianie wynosi 140 097 610,66 zł
Zmiana dotyczy wydatków bieżących, które po zmianie wynoszą 112 899 764,40 zł,
powodem zmiany jest:
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” dotyczących m.in. na
realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-15 000,00 zł) zmiana
wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września
2017r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” związanych
z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
(+18 056,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mław
z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” przeznaczonych na realizację zadań
związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (+242,00 zł) zmiana wprowadzona
Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chojnice
(+50 000,00 zł),
-zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” dotyczących pomocy
w zakresie dożywiania (-65 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mławie przeznaczonych m.in. na dowóz dzieci na pływalnię, przeglądy
serwisowe urządzeń wentylacyjnych w budynku fitness oraz wynagrodzenia instruktorskie
(+38 170,00 zł)
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej
1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na
lata 2010 – 2019,
 łączne nakłady finansowe wynoszą (-96 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 809 240,47 zł,
 nakłady na rok 2017 (-96 000,00 zł) po zmianie wynoszą 304 000,00 zł,
 nakłady na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 400 000,00 zł,
 limit zobowiązań (-96 000,00 zł) i wynosi 1 104 000,00 zł,
Autopoprawka nr 1
do projektu uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej
na 2017r.
DOCHODY (+23 170,00 zł)
Dział 926 – Kultura fizyczna (+23 170,00 zł)
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+23 170 zł)
Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie
(+23 170,00 zł) z tytułu otrzymanych środków z Unii Sportu w ramach uczestnictwa
w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
WYDATKI (+23 170,00 zł)
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+50 000,00 zł)
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+50 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu
udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na realizację zadania pn: „ Zakup
umundurowania bojowego dla OSP”.
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Powyższa zmiana powodują zmianę załącznika nr 5 do projektu Uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok.
Zmiany w planach wydatków w dziale 801 i 854 dotyczą przeniesień pomiędzy działami,
rozdziałami i paragrafami z tytułu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego. Zmiany poniższe nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia
planu wydatków przekształconych jednostek.
Dział 801 – Oświata i wychowanie (-53 236,00 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+882 432,89 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(+882 432,89 zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+370 954,11 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+511 478,78 zł),
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+123 971,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(+123 971,00 zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+73 305,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 666,00 zł),
Rozdział 80110 – Gimnazja (-964 119,89 zł)
Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(-964 119,89 zł) w tym:
- (Gimnazjum Nr 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 Mławie w kwocie (-370 954,11 zł),
- (Gimnazjum Nr 2 )Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-593 165,78 zł),
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+2 976,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie
(+2 976,00 zł).
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych (-98 496,00 zł).
Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie(
98 496,00zł).
Dział 852 – Pomoc społeczna (-65 000,00 zł)
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiana (-65 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie
(-65 000,00 zł) z tytułu pomocy w zakresie dożywiania ( spadek liczby rodzin zgłaszających
się do MOPS o opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+53 236,00 zł)
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+50 978,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(+50 978,00 zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 957,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+31 021,00 zł),
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+2 258,00 zł),
Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie
(+2 258,00 zł).
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Dział 926 – Kultura fizyczna (+38 170,00 zł)
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+38 170,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie
(+38 170,00 zł) z przeznaczeniem na;
- dowóz dzieci z mławskich szkół na pływalnię w ramach lekcji WF w kwocie
(+15 000,00 zł),
- przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych w budynku fitness – siłownia w kwocie
(+4 170,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z usługą instruktorską w kwocie
(+19 000,00 zł).
Do projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2017 rok wprowadza się
kolejny załącznik nr 8 : „ Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych
samorządowych jednostek budżetowych na 2017 rok”.
Ww. załączniku dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 7 000,00 zł .
Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)
„ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie”
na „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej
w Mławie”,
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)
„ Przebudowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie” na „Budowa punktów
świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie”.
Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 uległy
zmianie dochody i wydatki budżetu miasta w kwocie (+3 298,00 zł) w tym:
-zwiększenie środków w kwocie (+18 056,00 zł ) z tytułu dotacji na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych,
-zmniejszenie środków w kwocie (-14 758,00 zł) z tytułu pomocy społecznej.
Dochody budżetu na 2017 r. ulegają zwiększeniu o kwotę (+26 468,00 zł) i wynoszą
128 394 677,17 zł.
Wydatki budżetu na 2017 r. ulegają zwiększeniu o kwotę (+26 468,00 zł) i wynoszą
140 097 610,66 zł.
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 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 14 902 933,49 zł.
Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).
DOCHODY (-4 378 904,96 zł)
Dział 758 – Różne rozliczenia (+32 098,00 zł)
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
(+32 098,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+32 098,00 zł)
z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem
Nr ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów.
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-4 434 172,96 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (- 4 434 172,96 zł)
Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 434 172,96 zł ) w tym:
- z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu środków europejskich na
realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
Mława” w kwocie (-4 402 572,96 zł),
- z tytułu planowanej darowizny mieszkańców na budowę odcinka sieci wodociągowej
w kwocie (-31 600,00 zł) dotyczy: ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie
(19 600,00 zł) oraz ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (-12 000,00 zł.).
Dział 926 – Kultura fizyczna (+23 170,00 zł)
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+23 170 zł)
Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie
(+23 170,00 zł) z tytułu otrzymanych środków z Unii Sportu w ramach uczestnictwa
w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
WYDATKI (- 9 378 904,96 zł)
Dział 600 – Transport i łączność (-630 000,00 zł)
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)
- Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł)
z tytułu zakupu usług remontowych.
- Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł)
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych).
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-630 000,00 zł)
-Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego
pn: Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł),
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-642 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn:
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie
(-347 000,00 zł),
- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie (-295 000,00 zł).
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+400 000,00 zł)
Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+400 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł)
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
pieniężnego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o w Mławie.
Dział 710 – Działalność usługowa (+5 000,00 zł)
Rozdział 71035 – Cmentarze (+5 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+5 000,00 zł) z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Iłowo-Osada na realizację zadania bieżącego pn: „ Remont pomnika ku czci pomordowanych
więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+61 505,00 zł)
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+11 505,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 505,00 zł)
z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego.
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+50 000,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu
udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na realizację zadania pn: „ Zakup
umundurowania bojowego dla OSP”.
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Dział 801 – Oświata i wychowanie (-54 930,00 zł)
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (+942 432,89 zł)
1. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(+882 432,89 zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+370 954,11 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+511 478,78 zł),
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł),
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:
-„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T. w kwocie
(+30 000,00 zł),
-„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T. w kwocie
(+30 000,00 zł).
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+123 971,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(+123 971,00 zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+73 305,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 666,00 zł),
Rozdział 80110 – Gimnazja (-1 025 813,89 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie)
w kwocie (-30 847,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu pomocy
dydaktycznych.
2. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie)
w kwocie (-30 847,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu pomocy
dydaktycznych.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(-964 119,89 zł) w tym:
- (Gimnazjum Nr 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 Mławie w kwocie (-370 954,11 zł),
- (Gimnazjum Nr 2 )Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-593 165,78 zł),
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+2 976,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie
(+2 976,00 zł).
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych (-98 496,00 zł).
Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie
(-98 496,00 zł).
Dział 852 – Pomoc społeczna (-65 000,00 zł)
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiana (-65 000,00 zł)
Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
w kwocie (-65 000,00 zł) z tytułu pomocy w zakresie dożywiania ( spadek liczby rodzin
zgłaszających się do MOPS o opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+53 236,00 zł)
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+50 978,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie
(+50 978,00 zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 957,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+31 021,00 zł),
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Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+2 258,00 zł).
Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie
(+2 258,00 zł).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-9 364 285,96 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( -8 941 573,62 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-9 284 573,62 zł)
z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:
-„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie
(-8 039 792,62 w tym: środki z UE w kwocie (-4 402 572,96 zł), środki własne w kwocie
(-3 637 219,66 zł),
-„Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie
(-49 000,00 zł),
-„Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie
(-120 000,00 zł),
-„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie
(-30 000,00 zł),
-„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie
(-12 500,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie
w kwocie (-25 500,00 zł).
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach:
Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie w kwocie (-882 440,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (-44 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-74 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
- „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie
(-5 341,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+343 000,00 zł)
z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+337 700,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie
(+5 300,00 zł).
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+30 000,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(- 30 000,00 zł) dotyczy zakupu usług remontowych ( naprawa dachu i podłogi estrady
w parku miejskim oraz zamontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych).
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa
estrady w Parku Miejskim w Mławie”.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława
w kwocie (+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( wykonanie cięć
w koronach drzew (park miejski).
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-21 500,00 zł)
1.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-3 500,00 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
(-21 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Zadanie wieloletnie.
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3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława
w kwocie (+ 3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup tablic
promujących wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta
Mława).
Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-431 212,34 zł)
1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-412 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:
- Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie w kwocie
(-4 000,00 zł) Zadanie wieloletnie,
- Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca
w Mławie w kwocie (-8 500,00 zł),
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie
w kwocie (-400 000,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-18 712,34 zł) dotyczy zabezpieczonych środków na podatek VAT.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+120 000,00 zł)
Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+120 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+120 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku dawnej
„Popówki” w Parku Miejskim w Mławie.
Dział 926 – Kultura fizyczna (+95 570,00 zł)
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+47 400,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+47 400,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn:
- „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie ” w kwocie
(+17 400,00zł),
- „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie
(+30 000,00 zł).
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+38 170,00 zł)
Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie
(+38 170,00 zł) z przeznaczeniem na;
- dowóz dzieci z mławskich szkół na pływalnię w ramach lekcji WF w kwocie
(+15 000,00 zł),
- przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych w budynku fitness – siłownia w kwocie
(+4 170,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z usługą instruktorską w kwocie
(+19 000,00 zł).
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+10 000,00 zł)
Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+10 000,00 zł)
z przeznaczeniem na organizacje imprezy sportowej (dziecięca piłka sportowa) w ramach
Programu „Glinka Academy”.
Zarządzeniem Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2017r zostały
wprowadzone zmiany;
1.W zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholowym polegające
na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami tj:
- zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz szkoleń pracowników,
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty przeprowadzenia badań i wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
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2. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych polegające na;
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania
inwestycyjnego pn: „ Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka,
Szewska, Grzebskiego w Mławie P.T.
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację
zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II.
Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą 128 394 677,17 zł
Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą 140 097 610,66 zł
Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę (-5 000 000,00 zł) w związku z rezygnacją
wyemitowania obligacji komunalnych na realizację projektu pn : „ Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .
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 14 902 933,49 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 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.

MARIAN WILAMOWSKI Radny Rady Miasta
Wspólnie z mieszkańcami Zatorza wyraził radość, będzie kibicował Burmistrzowi
i Skarbnikowi Miasta, aby środki z nadwyżki jakie pozostały po przeprowadzonych
przetargach na zadaniu budowa kanalizacji były spożytkowane na budowę nowych odcinków
kanalizacji w dzielnicy Zatorze. Mieszkańcy chcieliby również jak mieszkańcy innych
dzielnic miasta płacić mniej za ścieki.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Podzielił radość Pana Radnego. Przypomniał, że Rada Miasta wyraziła zgodę na to żeby
projektować kolejne odcinki kolektorów sanitarnych na terenie naszego miasta, czyli Osiedla
Andersa i Dzielnicy tzw.Zatorze. Przewidywane jest podłączenie po wykonaniu pierwszego
projektu przez kolektory sanitarne do oczyszczalni ścieków do ok.2,5 mieszkańców,
natomiast drugi projekt przewiduje ok.2tys. mieszkańców. Wyraził zadowolenie, że jesteśmy
tak skuteczni w swoim działaniu, że tak pomyślnie zostały rozstrzygnięte przetargi w
pierwszym etapie.
Przypomniał , że w osiemu obszarach miasta prace zostały rozpoczęte , w części już
zakończone. Zakończenie pierwszego i drugiego etapu przewidziane jest na m-c październik
2018r. Zaapelował do mieszkańców, aby podłączali się do kanalizacji. Wyjaśnił , że umowa
została podpisana nie z bankiem , a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Wartość
całego projektu to kw.27.200tys.zł. z czego 14 mln.zł mamy przyrzeczone w ramach
podpisanej umowy jako dofinansowanie. Prowadzone są rozmowy, aby miasto otrzymało
dofinansowanie na kolejny etap.
JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Poruszył sprawę planowanej inwestycji, której wykonanie jest zagrożone tj. przebudowa
terenu osiedla przyległego do ul. Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego.
Prawdopodobnie były problemy z uzyskaniem wstępnych uzgodnień warunków z
konserwatorem zabytków niezbędnych do rozpoczęcia projektowania.
Ponoć ta przeszkoda została już usunięta, warunki zostały przez konserwatora zabytków
przedstawione.
Poprosił o przedstawienie harmonogramu rozpoczęcia prac związanych z przebudową tego
terenu. Bardzo interesują się tą inwestycją mieszkańcy tego osiedla. Zakres prac był
rozszerzany, a w budżecie mamy zmniejszenie środków o kw.10tys.zł.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Problem polega na rozbieżności jeśli chodzi o pomysły miasta i Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Centrum miasta jest pod ochroną konserwatora zabytków
i jakiekolwiek inwestycje, remonty a nawet wycinanie drzew wymaga konsultacji i wydania
opinii konserwatora zabytków. Miasto wspólnie z mieszkańcami wystąpiło o wybudowanie
parkingów na tym obszarze. Niestety pomysł konserwatora jest inny i jest duże zagrożenie
wykonania tej inwestycji, ale gdyby tak się stało środki przeznaczone na ten cel na pewno nie
przepadną. Burmistrz Miasta i Rada Miasta uznali, że zadanie to jest bardzo potrzebne
i niezbędne. Poprosił o cierpliwość, na kolejną sesję bądź posiedzenia komisji zostanie
przedstawiony szczegółowy harmonogram ostatecznej koncepcji zatwierdzonej przez
konserwatora zabytków.
MICHAŁ POL Radny Rady Miasta
Zapytał o zadanie inwestycyjne pn.przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z droga krajową nr 7
kw.12tys.zł. Kiedy planowana jest ta inwestycja ponieważ docierają sygnały od rolników, że
w dalszym ciągu ustawiony jest tam znak „zakaz wjazdu”. Jest to utrudnienie dla rolników,
którzy nie mają jak poruszać się ze sprzętem do pobliskich łąk i pól.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że problem jest znany i dlatego Burmistrz Miasta poprosił Radnych o
przeznaczenie środków na rozwiązanie problemu. Kilka miesięcy temu w tej sprawie
interweniował również , w trosce o rolników Radny Janusz Wiśniewski. Jak się okazało
rolnicy poradzili sobie. Układ komunikacyjny po wybudowaniu ul.Polnej jest taki jaki został
zatwierdzony przez właściciela drogi, czyli przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Rada
Miasta na wniosek Burmistrza wyraziła zgodę, żeby móc w dalszej części po otrzymaniu
projektu wraz z kosztorysem inwestorskim projektować przebudowę skrzyżowania. Jest
zgoda na włączenie ul. Polnej, potrzebny jest na to niestety czas i projektanci. Zwrócił się do
Rady o wyrażenie zgody na zaproponowane zmiany w budżecie, żeby można to zadanie
zaprojektować, a w przyszłym roku przebudować tak, aby mieszkańcy byli zadowoleni,
a rolnicy bezpiecznie mogli dojeżdżać do swoich pól i domów.
HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Dział 926 „Kultura fizyczna” kw. 30tys.zł
wyjaśnienie.

przebudowa MOSiR etap drugi, prosi o

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Są to środki przeznaczone na dokonanie zmian w dokumentacji projektowane,j którą już
posiadamy na przebudowę obiektów na terenie MOSiR. Ma to związku z tym, że powstaje
szkółka dla dziewcząt w skoku o tycze i należy dokonać przeprojektowania dokumentacji.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przypomniał, że pierwszy etap to budowanie nowoczesnego boiska, Sali fitness, siłowni
i zaplecza. Drugi etap to przebudowa płyty głównej boiska wraz z trybunami, bieżnia okrężna
i urządzenia lekkoatletyczne. Ponieważ powstał Klub Lekkoatletyczny, którego Prezesem jest
Pan Janusz Żbikowski, jest duża liczba dzieci i młodzieży i trwają rozmowy jak stworzyć
warunki, aby ci tyczkarze i lekkoatleci mogli uprawiać swoją dyscyplinę. Współpracujemy
z Ministerstwem Sportu na rzecz tego, żeby uzyskać dofinansowanie na wybudowanie
kolejnego etapu w drugim zakresie tj. urządzeń, które będą umożliwiały uprawianie tej
dyscypliny.
HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Środki w kw. 18tys.zł. przeznaczone na wykonanie ogrodzenia na terenie ogródków
działkowych zostały przeniesione, co dalej z realizacją tego przedsięwzięcia.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że były ogłaszane dwa przetargi, nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie
ogłoszony kolejny przetarg, poprosił o cierpliwość.
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JACEK SYCH Radny Rady Miasta
Zapytał w sprawie środków w budżecie przeznaczonych na dokumentacje techniczne placów
zabaw przy mowo powstałych szkołach podstawowych. Czy będą one projektowane w takim
standardzie i wyglądzie jeśli chodzi o wyposażenie, jak przy Szkole Podstawowej Nr 6.
Drugie pytanie, czy dzieci mogą spodziewać się w przyszłym roku kalendarzowym, a jeszcze
tym roku szkolnym finalnego oddania tych inwestycji.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Powstały nowe szkoły podstawowe na bazie gimnazjów i jeśli będzie wiadomo w jakim
kształcie organizacyjnym są wszystkie placówki w naszym mieście wówczas będziemy
wnioskowali do Rady Miasta o przeznaczenie środków na bardzo potrzebne przy szkołach
podstawowych place zabaw. Zgodnie z moją deklaracja pojawił się wniosek o przeznaczenie
kw.60tys.zł. Chcemy, aby tak jak dotychczas te place były nowoczesne i atrakcyjne dla
dzieci, ale i przede wszystkim bezpieczne. Jest propozycja, aby były to place środowiskowe
tzn. lokalizacja tych placów przy ogrodzeniu zewnętrznym, ale ogrodzenie wewnętrzne
również, które będzie umożliwiało korzystanie podczas godzin pracy placówki oświatowej
dzieciom pod nadzorem nauczycieli. Po godzinach pracy wewnętrzne wejście byłoby
zamknięte, a otwarta furtka zewnętrzna umożliwi rodzicom z dziećmi korzystanie z placów
zabaw. Jeśli dokumentacja techniczna zostanie opracowana w roku bieżącym, to fizyczne
wykonanie placów zabaw planowane będzie w przyszłym roku.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie))
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/410/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką
Nr 1
następnie
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie)
podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały
w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok
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Rada Miasta w głosowaniu (19 głosami za, jednogłośnie)
podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/411/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok z autopoprawką Nr 1
Ad pkt 8.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.
1. Miasto Mława wyemituje 3 200 (słownie: trzy tysięcy dwieście) obligacji o wartości
nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda na łączną kwotę
3 200 000,00 zł (słownie: trzy milionów dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych
adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 200 000,00 zł.
Obligacje zostaną wyemitowane w następującej serii:
- Seria A17 o wartości 3 200 000,00 zł.
- Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2017 r.
- Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych
Miasta Mława.
Obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2023 r.
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach
półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może
trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa
dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym
przypadającym po tym dniu.
Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych
Miasta Mława w latach 2017-2023.
Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta
Mława lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w 2023 roku.
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Traci moc Uchwała Nr XXXIII/394/2017 RM Mława z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie
emisji obligacji.
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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/412/2017
w sprawie emisji obligacji
Ad pkt 9.
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice w
2017r.
Zgodnie z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
z późn. zm.) Miasto Mława udziela pomocy finansowej Gminie Chojnice na realizację
zadania pn: „Zakup umundurowania bojowego”. Udzielnie pomocy finansowej następuje
w związku z kataklizmem, jaki nawiedził z 11 na 12 sierpnia 2017 r. miejscowości leżące
w zachodniej i północno - zachodniej części Polski. Nawałnica pociągnęła za sobą duże straty
gospodarcze też na terenie Chojnic. Starosta Chojnicki wystąpił z pismem o pomoc finansową
dla Gminy Chojnice na usuwanie skutków nawałnicy.
Szczegółowe zasady przekazania i rozliczania dotacji określone zostaną odrębną umową.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały był 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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/413/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice w 2017r.
Ad pkt 10.
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MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława
Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo Osada w 2017r.
Zgodnie z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
z późn. zm.) Miasto Mława udziela pomocy finansowej Gminie Iłowo – Osada na realizację
zadania pn: „Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”.
Szczegółowe zasady przekazania i rozliczania dotacji określone zostaną odrębną umową.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.
Projekt uchwały był 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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/414/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo - Osada w 2017r.
Ad pkt 11.
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
Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako
drogi publicznej:
1) części drogi gminnej ul. Stefana Żeromskiego położonej na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów m. Mława numerem 683/2 w obrębie nr 10, której położenie
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym część wyłączona oznaczona
jest kolorem czerwonym w celu wydzielenia z pasa drogowego działki zabudowanej
schodami przyległymi do budynku wielorodzinnego nr 2a zgodnie z postanowieniem
Nr GPP.6831.36.2017.MP z dnia 04.09.2017r..
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Mławskiego.
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.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/415/2017
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnej poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
Ad pkt 12.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Mławie.
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
jest zadaniem własnym gminy, sformułowanym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.
Miasto na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i
lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich
dochodach.
Na realizację inwestycji, jaką będzie budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Abp. A.
Nowowiejskiego w Mławie zostaną przekazane w roku 2017 środki finansowe z budżetu
Miasta Mława w wysokości 400 tys. zł w formie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału
Spółki.
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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/416/2017
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie
Ad pkt 13.
PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów
oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji
miejskiej Miasta Mława.
Podjęcie uchwały związane jest ze zmianą ceny usług przewozowych komunikacją
miejską w Mławie. Zmienione ceny biletów, będą dotyczyły osób nie posiadających prawa do
bezpłatnego przejazdu pojazdami Mławskiej Komunikacji Miejskiej.
W Uchwale Nr XLI/401/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie:
ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
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w komunikacji miejskiej Miasta Mława załącznik Nr 1 – ceny usług przewozowych
komunikacji miejskiej Miasta Mława otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
CENY
usług przewozowych komunikacji miejskiej Miasta Mława
Rodzaj biletu
Bilet jednorazowy w obrębie
jednej linii
Bilet miesięczny w obrębie
wszystkich linii

Normalny

Ulgowy

4,00 zł

2,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

Ceny biletów są cenami brutto i zawierają obowiązujący podatek VAT.
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 Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną
opinię.
JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta
Jest propozycja dwukrotnej podwyżki, kto był wnioskodawcą, czy były wykonane analizy
ekonomiczne działalności Mławskiej Komunikacji Miejskiej.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Kartę Mławiaka posiada już prawie 12 tysięcy mieszkańców miasta, samorząd płaci Firmie
Mobilis, która prowadzi M.K.M. - 650tys.zł rocznie. Umowa kończy się 9 października br.
i została przedłużona do końca roku. Zgodnie z umową wpływy ze sprzedaży biletów
jednorazowych i miesięcznych przekazywane były na konto Mobilis i wg. szacunków
wynoszą od 150 do 200 tys.zł rocznie. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na 2018r.
Po konsultacjach z mieszkańcami planowane jest wydłużenie trasy autobusów, zwiększenie
częstotliwości ich kursowania, a także wcześniejsze rozpoczynanie kurów i późniejsze
kończenie przejazdów.
Oznacza to, że będą większe koszty i dlatego podjęto decyzję o podwyżce cen biletów
jednorazowych i miesięcznych. Wpływy z tego tytułu mają trafić od przyszłego roku do
budżetu miasta, a dystrybucją biletów najprawdopodobniej zajmie się Urząd Miasta.
Nadmienił, że zostanie wynajęta firma z zewnątrz do kontroli biletów i Kart Mławiaka.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXIV/417/2017
w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów
bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława
Ad pkt 14.
MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego
Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona jako działka nr 1262/1, położona
w Mławie przy ul. Piaskowej. Na nieruchomości znajdują się urządzenia ENERGAOPERATOR SA. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej
w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia.
Nieruchomość nie może zostać zagospodarowana jako odrębna.
Wniosek o jej sprzedaż złożył złożyła ENERGA-OPERATOR SA, użytkownik wieczysty
przyległej nieruchomości nr 1263. 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. Dlatego nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu będą
mogli uczestniczyć właściciele oraz użytkownicy wieczyści 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 XXXIV/418/2017
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej
Ad pkt 15.
URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Środowiska
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego położonego
w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Wyspiańskiego).
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej zwrócił się z wnioskiem o nadanie dla
parku miejskiego w Mławie, między ulicami: Reymonta, Żeromskiego, Wyspiańskiego
i Sienkiewicza, położonego na działkach o nr ewid. 233/7, 233/8 i 233/10, nazwę: Park
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Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działki są własnością Miasta Mława. Park
wpisany jest w księdze rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego pod nr A- 309.
Położenie Parku Miejskiego obrazuje załącznik graficzny do uchwały.
Na posiedzeniu Magistratu Miasta Mławy w dniu 15 czerwca 1935 roku, na wniosek
Powiatowego Zarządu Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny rozpatrzony został
pozytywnie wniosek o nadanie parkowi miejskiemu nazwy "Imienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego". Wniosek przyjęto bez dyskusji i jednomyślnie. Po II wojnie światowej park
nazwano im. J. Stalina, którą to nazwę zmieniono w 1956 roku na park im. Dąbrowszczaków.
W dokumentach znajdujących się w Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział
w Mławie odnaleziono protokół z posiedzenia prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Mławie nr XXXXIV/151/56 z dnia 15 października 1956r. na którym podjęto uchwałę
zmieniającą nazwę parku Stalina na park Dąbrowszczaków.
Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32
poz. 191 z dnia 1990.05.22), akty prawa miejscowego nie zamieszczone w ogłoszonych
wykazach aktów prawa miejscowego przez Rady Gminy do dnia 31 grudnia 1990r. tracą moc
z dniem ogłoszenia wykazu.
Z uwagi na fakt, że uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Mławie o zmianie nazwy parku
nie została objęta wyżej wymienionym wykazem, straciła moc z dniem ogłoszenia Uchwały
Nr X/73/90 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie wykazu aktów
prawa miejscowego, wydanych przez Miejską Radę Narodową w Mławie i Naczelnika Miasta
Mławy przed dniem 27 maja 1990r. i nadal obowiązujących na terenie Miasta Mławy.
Konieczne zatem jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego
położonego w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza
i Wyspiańskiego).
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

JANUSZ WIŚNIEWSKI Radny Rady Miasta
Skierował słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się, że nazwa parku
została przywrócona. Należy te nazwę wyeksponować.
LECH PREJS Radny Rady Miasta
Powiedział, że Stowarzyszenie chciałoby, aby podczas tegorocznego święta
11 Listopada uczcić nazwanie parku. Dlatego jak dodał nieco przyśpieszony tryb podjęcia
uchwały. Zamierzaliśmy zrobić to 11 listopada przyszłego roku na 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, ale wtedy będzie zamieszanie wyborcze, polityczne i możliwe, że nie
będzie odpowiedniej atmosfery do takiej spokojnej uroczystości.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XXXIV/419/2017
w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego położonego
w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza
i Wyspiańskiego)
Ad pkt 16.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 22 sierpnia 2017 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad pkt 17.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. Poinformował,
że w okresie sprawozdawczym BMM wydał 21 zarządzeń, które są publikowane na stronie
internetowej BIP.
W dniu 21 września 2017r. w Urzędzie Miasta Mława Burmistrz Sławomir Kowalewski
oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę na
dofinansowanie budowy Alei Świętego Wojciecha. Projekt otrzymał dofinansowanie w
kwocie ponad 4.5 mln zł po ponownej weryfikacji wniosku wskutek uwzględnienia protestu
Miasta Mława złożonego w ramach przysługującej procedury odwoławczej.
Tytuł projektu: Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami
transportowymi sieci TEN-T
Całkowita wartość projektu: 9 402 920,32 zł
Kwota dofinansowania: 4 586 790,40 zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,
Działanie:7.1Infrastruktura drogowa
Z uwagi na termin podpisania umowy zmiany do budżetu związane z pozyskanie
dofinansowania zostaną przygotowane na kolejną sesję.
W dniu 12.09.2017r. Miasto Mława złożyło wniosek do Wojewody Mazowieckiego o
udzielenie wsparcia w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019 „Aktywna tablica” . Wniosek dotyczy wyposażenia w tablice interaktywne
czterech szkół podstawowych: nr 1, nr 3, nr 4 i nr 7.
Całkowita wartość projektu: 70 000,00zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 56 000,00 zł.
Jednostka Realizująca Projekt
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
1. Zakończono roboty budowlane na obszarze A 8. Wykonano kanalizację sanitarną
w ulicach: Górnej, Wetmańskiego, Ciechanowskiej, Kryszkiewicza, Cmentarnej,
20 DP WP, Podgórnej, Pużaka, Jasińskiego, Altera. Obecnie trwają prace odbiorowe.
Po dokonaniu odbioru końcowego, JRP wystąpi do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Mławie o wydanie Decyzji na użytkowanie sieci, następnie
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2.

3.

4.

5.

po przekazaniu sieci do spółki WOD-KAN i otrzymaniu z Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, zostanie wysłana do mieszkańców informacja o procedurze
podłączenia budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na obszarze A5 wykonano 60 % robót. Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach,
Anyszki, Leszczyńskiego, Grota Roweckiego, Granicznej, Cichej i częściowo
w ulicach Kościuszki i Pogorzelskiego.
Na obszarze A3 wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Poziomkowa i Wiśniowa,
częściowo do wykonania pozostała sieć w ulicy Malinowej.
Do wykonania pozostała odbudowa podbudowy i nawierzchni jezdni.
Zgodnie z Umową termin zakończenia robót to 15.10.2017r,
Na obszarze A7 wykonano kanalizację sanitarną w ulicach Nowa i Jasna.
Odtworzono nawierzchnie jezdni w ulicy Nowej.
Planowany termin zakończenia robot 17 października 2017r.
Prowadzone są działania promocyjne projektu.

Wydział Środowiska
Decyzje na wycinkę drzew i krzewów - 6 szt.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
oddziaływania na środowisko - 1 szt.
Decyzje o tymczasowym odebraniu zwierzęcia (psa)
i przekazaniu rodzinie tymczasowej - 1 szt.
Decyzje o przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej (nakazujące przyłączenie) - 7 szt.
Kontrole nieskanalizowanych posesji przez zespół powołany
Zarządzeniem Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Mława - 127 szt.
Mieszkańcy Miasta Mława złożyli łącznie 82 szt. wniosków o dotację celową na wymianę
źródła ciepła, w tym:
- podpisano z mieszkańcami miasta Mława umowy na wymianę źródła ciepła w ilości 46 szt.,
- rezygnacja mieszkańców - 17 szt.,
- wnioski w rozpatrywaniu - 15 szt.,
- odmowa przyznania dotacji, wnioski nie spełniające kryteriów - 4 szt.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Opis czynności

Liczba

Decyzje o warunkach zabudowy

wydano 10 decyzji

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

wydano 4 decyzje
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Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

wydano 43 zaświadczenia

Dzierżawa nieruchomości

podpisano 4 umowy

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

ogłoszono 1 przetarg

Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi

wypłacono 1 odszkodowanie

Zamiana nieruchomości

podpisano 1 akt notarialny

Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian
nieruchomości

przeprowadzono 2 spotkania

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

1 decyzja

Podziały nieruchomości

wydano: - 6 postanowień
- 7 decyzji

Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw
ulic

wydano 2 zawiadomienia

Zawiadomienia o zmianie numerów porządkowych
budynku

wysłano 43 zawiadomienia

Projekty uchwał Rady Miasta

przygotowano 1 projekt uchwały

Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzono:
akty małżeństwa
25 szt.

W tym :
ślub cywilny – 7
ślub konkordatowy – 17
umiejscowione - 1
50 szt.
44 szt.
11 szt.

akty urodzenia
akty zgonu
oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Przyjęto:
zapewnienia do ślubu cywilnego
oświadczenie o powrocie do nazwiska

8 szt.
2 szt.
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małżonka rozwiedzionego
Wydano:
zaświadczenia do ślubu konkordatowego
decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk
zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia związku małżeńskiego za granicą
odpisy aktów stanu cywilnego

594 szt.

Wydział Spraw Obywatelskich
Przyjęto:
wnioski o wydanie dowodu osobistego
zgłoszenia o utracie dowodu osobistego

444 szt.
35 szt.

11 szt.
2 szt.
0 szt.

Wydano:
505 szt.

dowody osobiste
decyzje i postanowienia w sprawach o
wymeldowanie

2 szt.
30 mieszkańców
51 mieszkańców
67 mieszkańców
45 mieszkańców innych miejscowości
12 osoby

wymeldowania z pobytu stałego
zameldowania na pobyt stały
przemeldowania w obrębie miasta
zameldowania na pobyt czasowy
zameldowanie cudzoziemców
udostępnione informacja adresowoosobowe
zweryfikowane wnioski o wydanie Karty
Mławiaka

44 szt.
78 szt.

Liczba stałych mieszkańców na dzień 25.09.2017 r. - 29 871
RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE
W okresie sprawozdawczym przyjęto 151 zgłoszeń od mieszkańców Mławy.
Z Centrum Monitoringu Miejskiego:
-przekazano do Policji i Straży Miejskiej 63 powiadomienia o popełnionych wykroczeniach,
-na wniosek Policji do 6 spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego,
-przeprowadzono 5 wspólnych służb patrolowych z Policją.
-2 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników
innych wydziałów urzędu miasta.
-25 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb urzędu miasta i jednostek podległych.
-5 razy zabezpieczano przebieg miejskich uroczystości publicznych.
-23 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych.
-przeprowadzono jedną interwencję wobec osoby nietrzeźwej i jedną wobec osoby
bezdomnej.
Wspólnie z pracownikami urzędu miasta przeprowadzono około 60 kontroli
nieskanalizowanych posesji pod kątem możliwość podłączenia ich do kanalizacji sanitarnej.
Przeprowadzono też 38 kontroli posesji, których właściciele ubiegają się o udzielenie
dotacji na wymianę pieca.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzono kontrole w sąsiedztwie gminnych
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placówek oświatowych. Kontrole dotyczyły zachowania warunków bezpiecznego dojścia
uczniów do szkoły.
Przekazano do lecznicy dla zwierząt 8 bezpańskich psów, 9 szczeniąt oraz 12 kotów.
W okresie sprawozdawczym rozliczono 158 wykroczeń.
Ad pkt 18.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:
Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK
Poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 Skarga na Burmistrza Miasta Mława złożona przez Wspólnotę Mieszkaniową przy
ul. Padlewskiego 22 w Mławie.
Zgodnie z paragrafem 73 Statutu Miasta Mława , powyższa skargę skierował do zbadania
przez komisję rewizyjna Rady Miasta.
 Pismo 9 właścicieli lokali prowadzących działalność gospodarczą, dotyczące
planowanej przez Starostę Mławskiego przebudowy drogi powiatowej przy
ul. Lelewela, na odcinku pomiędzy poprzecznymi ulicami tj. ul. Piłsudskiego
i ul. Krasickiego, prowadzącymi działalność w budynku sąsiadującym bezpośrednio
z w/w drogą. Zainteresowani zwracają się z prośbą o skorygowanie ze Starosta
przebudowy w sposób, który nie spowoduje wyeliminowania lub ograniczenia
możliwości korzystania z miejsc postojowych znajdujących się aktualnie wzdłuż w/w
odcinka ulicy Lelewela.
 Pismo Pani Małgorzaty Retkowskiej dotyczące spraw pracowniczych byłej pani
Dyrektor MDK w Mławie. Została przygotowana odpowiedź na powyższe pismo, do
której można wnosić uwagi, które w odpowiednim czasie i trybie zostaną rozpatrzone.
Pisma są w całości do wglądu w biurze rady.
MICHAŁ POL Radny Rady Miasta
Zapytał o realizację inwestycji, a mianowicie budowy punktów świetlnych w ul. Poświętnej.
Jest to szczególna okolica, często podejmowane są interwencje przez Policję.
Drugie pytanie dotyczy ul. Wysokiej, brak oświetlenia. Według relacji mieszkańców
dochodzi tam często do chuligańskich zachowań klientów pasażu znajdującego się po jednej
ze stron tego osiedla.
Podziękował Panu Naczelnikowi Piotrowi Tomaszewskiemu za realizacje wniosku mającego
na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Batalionów Chłopskich.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Przedstawi Radnym wykaz ulic które nie mają oświetlenia. Jest to problem znany
Burmistrzowi Miasta i zapozna z nim również dokładnie radnych. W roku bieżącym zostało
przeznaczonych dużo pieniędzy na wykonanie oświetlenia ulicznego – kw.900tys.zł.
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Budowane jest nowe, bardzo oszczędne oświetlenie. Jest ta inwestycja w budżecie,
a o wyjaśnienie szczegółów poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji.
KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Inwestycji
Wyjaśnił, że nowoczesne oświetlenie w ulicy Poświętnej będzie niebawem wykonane.
Inwestycja weszła do budżetu miasta w dniu 2 czerwca br. podobnie jak trzy pozostałe ulice.
W tym czasie dokonano wyboru podmiotu projektującego, uzyskaliśmy wszelkie pozwolenia,
decyzje lokalizacyjne. Dokonywane są korekty w dokumentacji, opracowywana jest
specyfikacja do warunków zamówienia na budowę czterech oświetleń ulicznych, w tym ul.
Poświętnej. Powinno być wykonane do połowy m-ca listopada br.
RYSZARD PRUSINOWSKI Radny Rady Miasta
Zapytał, czy jest możliwość zmniejszenia decybeli sygnału dźwiękowego przy zmianie
świateł ul. Studzieniec z ul. Marszałkowską ponieważ jest to uciążliwe dla rodzin, które
blisko zamieszkują. Podziękował za wykonanie kanalizacji w ul. Cmentarnej i Nowej oraz
punktów świetlnych w ul. Cmentarnej.
JANUSZ WIŚNIEWSKI Radny Rady Miasta
Przekazał prośbę mieszkańców ul. Warszawskiej i ulic przyległych w kwestii organizacji
przystanków. Zdaje sobie sprawę, że prośba ta jest trudna do realizacji i powinno się ją
kierować do Mazowieckiego Zarządu Dróg. Wiemy jakie jest podejście zarządców tych dróg,
ale być może głos mieszkańców dotrze do M.Z.D., które pozwoli na inne rozwiązanie kwestii
przystanków na ul. Warszawskiej.
LECH PREJS Radny Rady Miasta
Na posiedzeniu Komisji Oświaty przedstawiana była informacja dotycząca przygotowania
szkól do rozpoczęcie roku szkolnego również pod kątem bezpiecznej drogi do szkoły.
W imieniu mieszkańców OKM podzielił się refleksją, a mianowicie droga do szkoły na tym
osiedlu jest średnio bezpieczna. Zrobiona jest strefa zamieszkania, a kierowcy nie
przestrzegają przepisów. Uważa, że w co najmniej trzech miejscach powinny być
namalowane pasy zamykające ciąg komunikacyjny drogi do Szkoły Nr 7.
Druga sprawa dotyczy braku placu zabaw dla dzieci tego osiedla. Głównie dotyczy to
Spółdzielni Mieszkaniowej, ale mieszkańcy osiedla są również mieszkańcami Mławy.
HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta
Popiera wypowiedź radnego Lecha Prejsa. Poruszył również sprawę dotyczącą ogólnie
Bezpieczeństwa w naszym mieście, które jest bardzo źle oceniają mieszkańcy.
Komisja z UM badała przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego i nie zauważyła , że na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 7 rosły chwasty,
które zostały usunięte przez opryski szkodliwe dla dzieci i młodzieży. Podkreślił, że nie
powinno się stosować takiej metody, która szkodzi dzieciom.
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Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK odnosząc się do wypowiedzi Pana
Radnego Kacprzaka uważa, że stosowanie dozwolonych oprysków do usuwania chwastów
jest dopuszczalne i nie jest szkodliwe dla ludzi jeśli stosowane są odpowiednie środki , a jest
przekonany że takie właśnie były stosowane.
KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8
Zapytał czy wobec wyroku , który został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
który jeszcze nie dotarł do Urzędu Miasta, czy Rada Miasta zobowiąże się do wykonania tego
wyroku, czyli zwrócenia mieszkańcom pieniędzy, ale nie z budżetu miasta, a z pieniędzy
radnych. Przypomniał, że tylko trzech radnych nie głosowało nad przyjęciem uchwały
w sprawie opłat za wodę i ścieki. Dlaczego nikogo z kancelarii nie było w sądzie.
Drugie pytanie dotyczy zniknięcia baneru przy ul. Kolejowej, mieszkańcy chcieliby wiedzieć
co się z nim stało i proszą o jego zwrot. Gdzie mogą się zgłosić żeby baner odebrać.
LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta
poinformował, że nie dotarł jeszcze ani wyrok, ani uzasadnieniem a więc nie ma
jakichkolwiek podstaw z jego strony do wypowiadania się na ten temat, a już na pewno co
dalej.
PIOTR TOMASZEWSKI naczelnik Wydziału Godp9odarki Komunalnej
Poinformował, że baner który został zdjęty z tablicy na ul. Kolejowej jest do odbioru
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta pokój nr 16. Baner stał za blisko ulicy,
co jest niezgodne z przepisami. Tego typu konstrukcje mogą być stawiane w odległości
6 metrów od krawędzi drogi i na ich zamontowanie trzeba uzyskać stosowne zezwolenia.
JACEK NIEŚCIOR Radca Prawny UM
Poinformował, że wyrok był wydany w piątek, sędzia w dwóch zdaniach przedstawił
uzasadnienie do wyroku. Proceduralnie czekamy na uzasadnienie wyroku i wówczas
zastanowimy się, czy kierować skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W tej chwili nie można mówić o jakichkolwiek odszkodowaniach, a szczególnie
z pieniędzy radnych ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Uchwała ta jest w tej chwili
bezprzedmiotowa i jeśli zostanie złożona skarga kasacyjna to skargą dotyczyć będzie
uchwały, która już nie obowiązuje. Podkreślił, że nadzór Wojewody nie uchylił tej uchwały
w związku z czym weszła ona w życie i musiała obowiązywać, a stawki Rada Miasta
zatwierdza na podstawie wniosku Spółki.
Poinformował, że wezwanie z Sądu jest wezwaniem nieobowiązkowym. Kancelaria
przekazuje do sądu uzasadnienie i nie ma obowiązku jeździć na rozprawy, jeśli nie pojawiły
się nowe okoliczności.
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URSZULA SASIAK Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 9
Powiedziała, że ul. Dworowa, Batorego stały się obwodnicą Mławy. Czy nie byłoby
możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości, ponieważ jest ogromne niebezpieczeństw
dla naszych dzieci. Zwróciła się również o oświetlenie na ul. Dworcowej i możliwość
przyśpieszenia wykonania z uwagi na szybko zapadający zmrok.
SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Na temat bezpieczeństwa rozmawiamy wówczas kiedy ktoś zginie, przykładów
nieprzestrzegania przepisów przez kierowców jest w naszym mieście wiele. Często bywało
tak, że nikt z mieszkańców nie wspierał mnie kiedy reagowałem na nieodpowiedzialne
zachowania kierowców. Wideoradar został zgodnie z decyzją rządu przekazany Policji
i często zwracamy się do Policji z prośbą, że częściej powinna nadzorować miasto Mława,
a nie trasę nr 7. Zakupiony dla Policji samochodów z wiedeorejestratorem że środków
z budżetu zarabia miesięcznie ok.100tys.zł, a środki te trafiają do budżetu państwa.
Podkreślił, że należy rozważyć, czy w przyszłości odpowiadać na takie wnioski. Nie mamy
narzędzia w tej chwili żeby wpłynąć na kierowców jeżdżących z nadmierną prędkością
i stwarzają zagrożenia dla mieszkańców miasta. Myśli, że właściwym będzie zaproszenie na
sesję Rady Komendanta Policji i rozmawiać w tej sprawie. Rozumie, że mieszkańcy Mławy
nie czują się bezpieczni, rządzący zmienili prawo, nie ma rejestratorów prędkości i gminy
tego nie mogą robić. Jedynym narzędziem jest tylko budowanie progów zwalniających.
Ustawienie znaków i malowanie pasów nie rozwiąże tego problemu, a tylko generuje koszty.
Proponuje zaprosić Komendanta Policji na robocze spotkanie na Komisję Bezpieczeństwa
i liczy na to, że zaproponuje skuteczne rozwiązanie tego problemu.

Ad pkt 19.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta
LESZEK OŚLIŹLOK zakończył obrady XXXIV sesji o godz. 17:40 słowami:
„ZAMYKAM OBRADY XXXIV SESJI RADY MIASTA”

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