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ORG.0002.1.2017.KM 

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 23 października 2017 r. 

w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

 

Obrady trzydziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący Rady 

Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00. 

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira 

Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta 

Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów 

Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta 

oraz Przedstawicieli Mławskiej Rady Seniorów. Powitał obsługę prawną, przedstawicieli 

mediów oraz mieszkańców miasta. 

W szczególny sposób powitał nauczycieli Mławskich Szkół, którzy w dniu dzisiejszym 

otrzymają nagrody w związku z Dniem Edukacji Narodowej. 

Następnie powitał Panią Katarzynę Muszyńską oraz Pana Tomasza Strzeleckiego – 

członków zarządu firmy SUEZ Polska. 

Ad pkt 2. 

MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. Oświaty 

Poinformowała, że corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Mława 

przyznaje nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. Powiedziała, że nagrody przyznano: 

 Pani Danucie Bardońskiej – nauczycielowi języka polskiego Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 1 w Mławie; 

 Pani Joannie Wyszkowskiej – dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2  

w Mławie; 

 Panu Wojciechowi Kowalskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego Zespołu 

Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie; 

 Panu Adamowi Sztolsztejnerowi – pedagogowi szkolnemu Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Mławie; 

 Pani Magdalenie Kowalewskiej – nauczycielowi języka niemieckiego Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie; 

 Panu Mirosławowi Łabanowskiemu – nauczycielowi informatyki i matematyki Szkoły 

Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  

w Mławie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował wszystkim osobom pracującym w szkołach – zarówno dyrektorom, 

nauczycielom jak i pracownikom administracji za zaangażowanie i pracę na rzecz 
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edukowania młodych obywateli, a także za poświecenie. Dodał, że o przyznanie nagrody 

Burmistrza Miasta Mława wnioskują dyrektorzy szkół bądź rada pedagogiczna. Powiedział ze 

przydziela je z przyjemnością. Uzupełnił, że nagroda ta ma motywować do dalszego wysiłku  

i pokazywać innym, że warto. Życzył obdarowanym zdrowia, wszystkiego najlepszego, 

pomyślności, wytrwałości i niesłabnącej pasji w oddawaniu się swojej pracy jaką jest zawód 

nauczyciela. Następnie razem z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli obdarowanym 

nauczycielom nagrody. 

JOANNA WYSZKOWSKA Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie 

W imieniu wszystkich osób nagrodzonych podziękowała za to, że ich wysiłki i starania 

zostały zauważone. Obiecuje, że będziemy dalej wytrwale pracować. Podziękowała swoim 

nauczycielom, ponieważ sukces jest zasługą nie jednej osoby, a całego zespołu i cieszy się, że 

może z takimi ludźmi pracować.  

Ad pkt 3. 

MAGDALENA GRZYWACZ Rzecznik Prasowy 

Poinformowała, ze w dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja dotycząca tematyki 

niepełnosprawności - RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Konferencja została zorganizowana 

przez Burmistrza Miasta Mława oraz firmę SUEZ Polska. Firma ta ma na celu integrację 

różnych środowisk – również niepełnosprawnych. Dodała, że dzięki tej konferencji 

dowiedzieliśmy się wielu przełomowych rzeczy. Firma SUEZ Polska przekazała dobre 

praktyki odnośnie tego w jaki sposób współpracować z osobami niepełnosprawnymi, a także 

poznaliśmy nowe trendy naukowe jak postrzegać niepełnosprawność. Przedstawiciele firmy 

SUEZ zapowiedzieli, że nie jest to ostania konferencja o tej tematyce i będą organizować 

podobne edycje spotkań dla mieszkańców. Dodała, że w dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta 

Mława razem z Przewodniczącym Rady Miasta wręczą podziękowania za organizację  

i osobisty wkład w konferencję Pani Katarzynie Muszyńskiej oraz Panu Tomaszowi 

Strzeleckiemu – członkom zarządu SUEZ Polska. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Zaznaczył, że jest to historyczna, ważna chwila. Podziękował Przewodniczącemu Rady 

oraz Radnym za umożliwienie dzisiejszego spotkania podczas Sesji RM. Poinformował, że 

firma SUEZ od kilkunastu lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Takie osoby 

zamieszkują również Miasto Mława. Uznaliśmy wspólnie że tego typu konferencja 

dedykowana wszystkim mieszkańcom, powinna odbyć się w Mławie, aby wszyscy zauważyli, 

że osoby niepełnosprawne zamieszkują miasto. Podziękował za realizację i organizację 

konferencji.  Przypomniał, że firma SUEZ jest partnerem w ramach realizacji zadania budowy 

oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Mława. Podziękował, że firma ta prezentuje nie tylko 

biznesowe podejście oraz również społeczne. Dzięki otwartości i zaangażowaniu członków 

zarządu firmy SUEZ powoduje, że wspólne przedsięwzięcia udają się w mieście. Poprosił  

o kontynuowanie tej dobrej passy. Następnie razem z Przewodniczącym Rady Miasta 

wręczyli podziękowania. 
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KATARZYNA MUSZYŃSKA Wiceprezes Zarządu SUEZ POLSKA 

Podziękowała za słowa uznania. Powiedziała, że organizacja tej konferencji była dla niej 

ogromną radością i wyzwaniem. Jest przeświadczona, że działania te mają sens. Dodała, ze 

konferencja była bardzo ciekawa i biorąc pod uwagę odzew, była dla społeczności istotna. 

Dodała, że ważne jest, aby zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce. Podziękowała za 

otrzymany dyplom. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację konferencji. 

Dodał, że jest przekonany, że będą efekty tej pracy.  

Ad pkt 4. 

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 oraz Jarosław Zadrożny. 

Ad pkt 5. 

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 XXXV sesji Rady Miasta został wybrany radny 

JANUSZ WOJNAROWSKI. 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowany porządek obrad.  

Ad pkt 6. 

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

odbytej w dniu 26 września 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 XXXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 września 2017 r. 
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Ad pkt 7. i 8. 

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mława oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Poinformował, że  

w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się 

następujące zmiany: 

DOCHODY (+262 715,00 zł) 

Gospodarka mieszkaniowa  (+263 915,00 zł) 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+263 915,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+263 915,00 zł) z tytułu 

wpływów odpłatnego nabycia prawa własności. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 200,00 zł) 

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (-1 200,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu 

planowanej darowizny mieszkańców na budowę przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 

46E w Mławie. 

2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+800,00 zł) z tytułu 

planowanej darowizny mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. 

Granicznej w Mławie. 

WYDATKI  (+708 866,29 zł)  

Transport i łączność (+390 000,00 zł) 

Drogi publiczne gminne (+390 000,00 zł) 

1.  Zmniejszenie planu wydatków  majątkowych Urzędu Miasta Mława z tytułu realizacji 

projektu  pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami 

transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (-15 375,00 zł), 

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  

w kwocie (-30 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa terenu osiedla 

przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie”. Zadanie 

przeniesiono do WPF. 

3.  Zwiększenie  planu wydatków  bieżących Urzędu Miasta Mława z tytułu realizacji 

projektu  pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami 

transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (+15 375,00 zł) z przeznaczeniem na promocję 

projektu tj. m.in. zakup tablic informacyjno promocyjnych oraz emisję ogłoszeń prasowych 

promujących projekt. 

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  

w kwocie (+ 420 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych; 

- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (+350 000,00 zł), 

- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap III w kwocie (+70 000,00 zł). 

Działalność usługowa (-5 000,00 zł) 

Cmentarze (-5 000,00 zł) 

Zmniejszenie 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 
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niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”. (zmiana klasyfikacji 

budżetowej – przeniesiono do działu 921 rozdział 92120). 

Administracja publiczna (+95 000,00 zł) 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+80 000,00 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych  

i niszczarek. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa 

światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok.25. 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+15 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 

000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Świąteczna kartka 

od Burmistrza”, wydruk kart i banerów świątecznych, zlecenie ogłoszeń życzeń świątecznych 

i noworocznych. 

Oświata i wychowanie (-223 000,71 zł) 

Szkoły podstawowe (-194 169,00 zł)  dotyczy: 

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych  w kwocie (-298 403,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-41 253,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-94 624,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-48 348,00 zł),  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-16 067,00 zł),  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-98 111,00 zł.  

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych  w kwocie (+36 754,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

-  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+16 292,00 zł), 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 462,00 zł) 

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie 

(+14 730,00 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do posiłków dla dzieci oraz zakup energii. 

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 

(+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na dostosowanie pracowni chemii i fizyki w związku ze 

zmianą ustroju oświatowego i wdrożeniem nowych podstaw programowych. 

5. Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 

w Mławie  w kwocie (+48 750,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej, 

podłączenie internetu do sali dydaktycznej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej oraz 

wymianę 4 muszli klozetowych. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-33 594,00 zł) 

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (- 33 890,00 zł) 

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-319,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-9 145,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-24 426,00 zł). 
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2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+296,00 zł) 

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 

Przedszkola (+76 724,29 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-41 000,00 

zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla; 

- Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-37 000,00 zł),  

- Przedszkola prowadzonego przez Gminę Kozłowo w kwocie (-4 000,00 zł). 

2. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-63 929,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 419,00 zł),  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 257,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-21 526,00 zł), 

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-29 727,00 zł). 

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-31 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu oddymiania klatki 

schodowej w budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie P.T. 

4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-5 400,00 zł) zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy 

Dworek” w Mławie. 

5. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

 (+ 33 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka 

Jezus” przy Parafii Św. Rodziny w Mławie. 

6. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) 

z tytułu  zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Kozłowie. 

7. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych  Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+31 000,00 zł) z tytułu  realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu oddymiania 

klatki schodowej w budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie. 

8. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+128 997,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+18 495,00 zł),  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+98 550,00 zł),  

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 11 952,00 zł). 

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

w kwocie (+16 056,29 zł) z przeznaczeniem na obsługę i konserwację agregatu 

prądotwórczego, zakup komputera i drukarki oraz remont instalacji monitoringu. 

10. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 

zł) z przeznaczeniem na realizacje nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn: 

„Budowa budynku MPS Nr4 w Mławie”.  

Gimnazja  ( -105 572,00 zł) dotyczy; 

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-158 630,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-157 911,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (- 719,00 zł), 
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2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+53 058,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+53 058,00 zł), 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego (-86 439,00 zł) 

1. Zmniejszenia planu wydatków w kwocie (-86 770,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz  

z pochodnymi. 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-61 333,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 614,00 zł),  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-9 146,00 zł),  

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 382,00 zł) 

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie  w kwocie (-7 295,00 zł)  

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+331,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+131,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+100,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100,00 zł),  

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 (+ 120 049,00 zł)  

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-122 512,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (- 43 496,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 529,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 1 840,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 781,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-67 866,00 zł), 

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych  w kwocie (+237 161,00 zł) 

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+237 161,00 zł), 

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 400,00 zł) 

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum”  

w Mławie. 

Edukacyjna opieka wychowawcza (+33 853,00 zł) 

Świetlice szkolne (+33 845,00 zł) 

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-29 318,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-331,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-11 238,00 zł), 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-11 126,00 zł) 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 129,00 zł) 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 494,00 zł) 
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2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+63 163,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+352,00 zł) 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+37 114,00 zł), 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+14 188,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+11 509,00 zł) 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  (+8,00 zł) 

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych  w kwocie (-3 992,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-976,00 zł), 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 622,00 zł), 

- Zespół  Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 394,00 zł) 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł)  

z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola terapeutycznego „Dobre 

Miejsce” w Mławie. 

Rodzina (+9 214,00 zł) 

Wspieranie rodziny (-11 842,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków bieżących (własnych) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mławie w kwocie (-11 842,00 zł) z tytułu otrzymania dofinansowanie na realizację 

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” 

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (+21 056,00 zł) 

1. Zmniejszenia planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-1 054,00 zł)  

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 

2. Zwiększenia planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+22 110,00 zł)  

w tym: 

 - z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+14 110,00 zł), 

- zakup mebli biurowych i sprzętu komputerowego w kwocie (+8 000,00 zł) 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (+313  800,00 zł) 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( +9 000,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu 

realizacji zadań inwestycyjnych pn: Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E 

w Mławie (rezygnacja z wykonania zadania). 

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 000,00 zł) z tytułu 

realizacji zadań inwestycyjnych pn: 

- Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie do granic posesji Nr 

46 w kwocie (+12 000,00 zł), 

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

(+2 000,00 zł) zadanie realizowane w ramach inicjatyw społecznych. 

Oczyszczanie miast i wsi (+30 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych szt.30 oraz ławek szt.22. 

Gospodarka odpadami  (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(- 700,00 zł) dotyczy podróży służbowych krajowych. 
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2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+700,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg (+134 800 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-41 200,00 

zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów  

w Mławie – etap II. 

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zakup i wymianę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na Osiedlu 

Młodych w Mławie. 

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+146 000,00 

zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych; 

- Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (+48 000,00 zł), 

- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie w kwocie (+41 000,00 zł), 

- Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie w kwocie (+31 000,00 zł), 

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

(+26 000,00 zł). 

Pozostała działalność (+140 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na remont budynków i lokali komunalnych .  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+80 000,00 zł) 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+75 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 000,00 zł)  

z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na 

wydatki bieżące (realizacja konkursu grantowego na rzecz osób niepełnosprawnych  

w kwocie (+15 000,00 zł) oraz z tytułu  dotacji celowej w kwocie (+60 000,00 zł) na zakup 

ozdób bożonarodzeniowych. 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+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”. (zmiana 

klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z działu 710 rozdział 71035). 

Kultura fizyczna (+15 000,00 zł) 

Instytucje kultury fizycznej (+15 000,00,00 zł) 

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

(+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wiaty garażowej  do przetrzymywania maszyn 

czyszczących i ciągników. 

Zarządzeniem Nr 147/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 września 2017r. zostały 

wprowadzone zmiany w planach zadań inwestycyjnych tj.; 

Drogi publiczne gminne (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn: „ Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, 

Szewska, Grzebskiego w Mławie PT”. 
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2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn: „ Poprawa  spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej”. 

Obiekty sportowe (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie”. 

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn: „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie”. 

Zmiana powoduje zmianę w załączniku  nr 3 wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok 

nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. 

Dochody budżetu na 2017 r.  wynoszą 130 522 978,17 zł 

Wydatki budżetu  na 2017 r.  wynoszą  142 672 062,95 zł  

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę (+446 151,29 zł) i wynosi 12 149 084,78 zł)  (na 

realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami  z wolnych 

środków w kwocie 12 149 084,78 zł.  

Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78  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. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Odniósł się do zadania budowy nowego obiektu przedszkola i wyraził zdanie, że warto 

pobudować nowy budynek i nie inwestować w starą infrastrukturę. Dodał, że czasami 

bardziej zasadne jest zburzenie budynku i pobudowanie nowego. Następnie zapytał o zadanie 

inwestycyjne pn: „Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, 

Szewska, Grzebskiego” i zapytał dlaczego zadanie te zostało przeniesione do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz autopoprawką została zdjęta kwota 30 tys. zł. Powiedział, że 

mieszkańcy tych ulic złożyli pismo, w którym wyrażają protest i proszą o pozostawienie 

środków finansowych na chociażby realizację  budowy parkingów. Dodał, że kompleksowe 

podejście do realizacji inwestycji wymaga procedur i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. 

Poprosił o przedstawienie harmonogramu dochodzenia do realizacji tej inwestycji i dodał, że 

Burmistrz Miasta Mława wspominał, że zostanie on przedstawiony po uzgodnieniach  

z Konserwatorem Zabytków. Wyobrażenia mieszkańców nt. realizacji tej inwestycji są 

znacznie inne. Zapytał czy jeśli nie ma przeszkód formalnych czy byłaby możliwość 
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wykonania kilku miejsc parkingowych? Uzupełnił, że podobno budowa parkingu była 

uzgadniana z Konserwatorem Zabytków. Po raz kolejny poprosił o przedstawienie 

harmonogramu dochodzenia do realizacji tej inwestycji.  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że zmiany w budżecie nie są przypadkowe – wprowadzane są one  

z inicjatywy Burmistrza Miasta Mława. Powiedział, że obszar o którym mówimy znajduje się 

pod opieką Konserwatora Zabytków. Według jego opinii należałoby odtworzyć nawierzchnię 

ul. Koziej oraz ul. Bugaj. Powiedział, że mieszkańcy nie są przychylni do tej inicjatywy. 

Dodał, że jako Burmistrz również nie jest zachwycony tą propozycją. Powiedział, że odbył 

bardzo dużo spotkań z przedstawicielami tego osiedla. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków chce odtworzyć historyczne ulice Kozia Bugaj i zmienić stan nawierzchni. 

Uzupełnił, że jest umówiony z Konserwatorem Zabytków na spotkanie w sprawie ww. 

inwestycji – być może odbędzie ono jeszcze w tym tygodniu. Poprosił wszystkich  

o cierpliwość i obiecał, że jeśli uzyska jakieś informacje na ten temat to poda je do 

wiadomości. Powiedział, że zależy mu, aby inwestycja była wykonana zgodnie  

z oczekiwaniami mieszkańców. Dodał, że zadanie budowy parkingów zostanie zrealizowane 

najszybciej jak tylko to możliwe. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zapytał, czy w związku z tym, że środki finansowe na budowę parkingu zostały zdjęte  

z budżetu czy zostaną one uzupełnione?  Jeśli tak to kiedy? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że problem ten jest mu znany od kliku lat. Poprosił o cierpliwość  

i zaufanie.  Dodał, że parking na pewno zostanie wykonany. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Powiedział, że stara się być cierpliwy i mieć wiarę. Zapytał czy parking ten zostanie 

wybudowany w tym roku? Czy jest możliwa realizacja tego zadania jeśli środki finansowe na 

ten cel zostały zdjęte z projektu uchwały budżetowej? Dodał, że jeżeli chcemy wykonać 

parking w tym roku konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Poprosił 

o wyjaśnienie.  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że w dniu dzisiejszym temat remontu parkingu omawiany był na naradzie. 

Poinformował, że na Sesji jest obecny interesant, który chciał się w dniu dzisiejszym spotkać 

i porozmawiać na ten temat, jednak ze względu na liczne, zaplanowane wcześniej spotkania,  

a co za tym idzie brak czasu było to niemożliwe. Powiedział, że widzi ten problem, chce go 

jak najszybciej rozwiązać i wykonać parking. Poprosił Pana Piotra Tomaszewskiego – 

Naczelnika WGK o udzielenie szczegółowej informacji na ten temat.  

PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 Poinformował, że zadanie budowy miejsc przy postojowych przy ul. Płocka 5/7 oraz 

Stary Rynek 14 zostało umieszczone w wieloletnim programie gospodarowania 
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mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021. Na ten cel została przeznaczona kwota 

25 tys. zł i na chwilę obecną nie uległo to zmianie. Dodał, że nie długo przystąpimy do robót.  

Radny JERZY RAKOWSKI 

Powiedział, że zrozumiał i dziękuje za udzielenie informacji. Podczas posiedzenia 

Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

otrzymał informację, że zadanie te zostanie zdjęte z budżetu. Dodał, że to co powiedział Pan 

Naczelnik jest umieszczone w planie i mamy na to dowody. Podziękował za wyjaśnienie 

informacji. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że zmiana umieszczona w projekcie uchwały budżetowej dotyczy realizacji 

zadania inwestycyjnego, natomiast zmiana ta nie dotyczy remontu. Dodał, że mamy powody, 

aby się cieszyć ze prace remontowe będą trwały. Jest przekonany, że mamy najlepsze dowody 

na to, że te  zadanie zostanie to wykonane. 

Radny JACEK SYCH 

Poinformował, że w piątek otrzymał pismo mieszkańców w tej sprawie. Zapoznali się  

z nim członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Dodał, że informacje 

przekazane przez Pana Naczelnika są tożsame z tymi przedstawionymi podczas posiedzenia 

Komisji. 

Radny Michał POL 

Odniósł się do zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

75 tys. z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie  

z przeznaczeniem na wydatki bieżące (realizacja konkursu grantowego na rzecz osób 

niepełnosprawnych w kwocie 15 tys. zł) oraz z tytułu  dotacji celowej  w kwocie 60 tys. zł na 

zakup ozdób bożonarodzeniowych. Poddał pod rozwagę fakt czy wydatek 60 tys. zł jest 

rzeczywiście jest zasadny. Może warto byłoby przeznaczyć tą kwotę na inny cel. Następnie 

przedstawił zadania, które według niego są warte realizacji: ul. Mickiewicza – zalewanie 

regularnie wodą, ul. Narutowicza - brak parkingu oraz zły stan nawierzchni, ul. Wysoka – 

brak oświetlenia, ul. Dzierzgowska – bardzo zły stan nawierzchni, ul. Jana Kochanowskiego – 

brak oświetlenia.  

Dodał, że wymienioną kwotę 60 tys. zł można by przeznaczyć na inny cel, który służyłby 

mieszkańcom. Zachęcił Radnych, Burmistrza Miasta Mława oraz osoby, które pracują nad 

budżetem, aby dokonać analizy czy ten zakup jest właściwy, a być może przeprowadzić 

konsultacje społeczne z mieszkańcami jak to zrobiono w sąsiednich miastach. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że prowadzi konsultacje społeczne codziennie, jako Burmistrz na 

spotkaniach indywidualnych, jak również organizowanych przez Przewodniczących 

Zarządów Osiedli. Dodał, że otrzymuje informacje nt. potrzeb budżetowych. Na terenie 

Miasta Mława jest 36 ulic, które nie posiadają oświetlenia – jest to kwota ponad 3 mln 

złotych. Poinformował, że inne miasta również mają problemy z którymi my umiemy sobie 
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poradzić. Powiedział, że wspólnie razem z Radnymi doszliśmy do wniosku, że warto 

wprowadzić świąteczny nastrój i klimat w mieście. Dodał, że zakup ubiegłorocznych ozdób 

bożonarodzeniowych bardzo spodobał się mieszkańcom. Poinformował, że w mieście Mława 

jest ok. 30 km dróg gruntowych. Proces inwestycyjny rozpoczyna się w momencie 

projektowania oraz uzyskiwania wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę – to jest 

początek inwestycji. Zaznaczył, że potrzeb jest bardzo dużo i to Rada Miasta decyduje o tym 

jak środki finansowe są rozdysponowane. Dodał, że możliwe jest zrezygnowanie z innych 

wydatków (Organizacja Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, obchody Dni Mławy czy imprezy 

miejskie organizowane w Parku Miejskim). Dodał, że Miasto Mława udziela pomocy 

finansowej innym jednostkom (Powiat Mławski, Szpital Mławski, Straż Pożarna, Zespół 

Ośrodków Wsparcia, Gmina Iłowo – Osada, Gmina Chojnice). Zaznaczył, że nie są to zadania 

Miasta Mława. Uzupełnił, że oprócz realizacji twardych inwestycji w mieście potrzebny jest 

duch. Powinniśmy przyjąć kierunek działań i tego co chcemy wykonać w mieście. Dodał, że 

to Radni Miasta Mława wyrazili zgodę na ww. inicjatywy pomocy. Zasadnym byłoby przyjąć 

kierunek działań – czy będziemy wykonywać tylko twarde inwestycje i remonty czy może coś 

więcej. Niebawem Burmistrz Miasta Mława przygotuje projekt budżetu na 2018 rok  

i ważne, aby obrać kierunek działań. Dodał, że będziemy dążyć do tego, aby w 2018 kwota 

wolnych środków była jak najmniejsza. Tegoroczne wolne środki opiewały na kwotę ok. 12 

mln zł. Zostały uruchomione w dniu 2 czerwca 2017 r. Zaznaczył, że bardzo trudno jest 

zagospodarować taką kwotę. Powiedział, że po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że 

będzie zabiegał o to, aby kwota wolnych środków była jak najmniejsza. Dodał, że generuje to 

bardzo dużo problemów, mamy opóźnienia w realizacji inwestycji. Nie są one realizowane 

zgodnie z harmonogramem. Poprosił o dyskusję na ten temat i pomysł, jak zagospodarować 

środki finansowe. Na koniec dodał, że Mława jest to jego miasto rodzinne i zawsze myśli  

i mówi o nim z dumą. Uzupełnił, że często jesteśmy porównywani z Miastem Ciechanów. 

Należy jednak pamiętać o tym, że ponosimy konsekwencje tego, że Ciechanów został 

ustanowiony miastem wojewódzkim. Powiedział, że rozważnie i odpowiedzialnie podchodzi 

do budżetu i poddaje go wnikliwej analizie. Powiedział, że nie mamy swojego 

przedstawiciela w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, jak również w parlamencie. 

Złożył podziękowania Pani poseł Annie Cicholskiej za to, że uczestniczy w spotkaniach  

i interesuje się sprawami Miasta Mława i widać tego efekty. Podziękował Panu Radnemu za 

cenny głos w dyskusji.  

Radny MICHAŁ POL 

Odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Miasta i powiedział, że w związku z tym, że 36 

ulic w mieście nie posiada oświetlenia należy zastanowić się nad koniecznością wydatku 60 

tys. zł na ozdoby bożonarodzeniowe. Dodał, że za 1 tys. zł można ustawić jeden słup 

oświetleniowy. Podał przykład innych miast, które wydatki konsultują z mieszkańcami 

miasta.  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że w poprzedniej wypowiedzi odpowiedział na wszystkie pytania zadane 

przez Pana Radnego. Podziękował za wszystkie sugestie. Dodał, że wszystkie swoje decyzje 

konsultuje z mieszkańcami. Powiedział, że niedawno odbyły się konsultacje społeczne  
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w spawie Mławskiej Komunikacji Miejskiej i cały czas ona funkcjonuje. Pomimo tego, że 

umowa obowiązywała do października została ona przedłużona do końca bieżącego roku. 

Uzupełnił, że dla Burmistrza Miasta Mława każde spotkanie z mieszkańcami to konsultacje 

społeczne. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Powiedział, że kwota 60 tys. nie jest kwotą wysoką w stosunku do całego budżetu i nie 

pozwoli ona na wykonanie wszystkich inwestycji na terenie Miasta. Nie zgodził się z Panem 

Radnym, że za 1 tys. zł można kupić jeden słup oświetleniowy – jest to mało realne. Dodał, że 

ozdoby bożonarodzeniowe będą służyły nam latami. Zaznaczył, że warto byłoby gdyby co 

roku miejsce umieszczenia tych ozdób ulegało zmianie i chciałby, aby w tym roku bombka 

została umieszczona za „Zatorzu”. 

LESZEK OSLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Odniósł się do całej dyskusji i powiedział, że zakup ozdób bożonarodzeniowych jest 

czymś bardzo specyficznym. Jest to wydatek bardzo szczególny. Powiedział, że jego zdaniem 

mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego typu zakupu, a dzieciom szczególnie podobają się 

takie atrakcje. Jest to nasza tradycja, która wyraża się również przez symbole. Należy poddać 

pod rozwagę fakt czy warto rezygnować z tego zakupu. 

Radny JACEK SYCH 

Powiedział, że ten temat był również przedmiotem rozważań Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu. Dodał, że środki finansowe należy szanować. Podczas posiedzenia 

Komisji Sekretarz Miasta uzasadnił, że lepiej kupić droższe ozdoby, które będą lepszej 

jakości, trwalsze, a co za tym idzie, będą dłużej służyły.  

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI 

Powiedział, że przysłuchuje się całej dyskusji, przyznał, że każda kwota środków 

finansowych jest ważna. Odniósł się do inicjatywy budowania nowego budynku przedszkola. 

Powiedział, że według niego jest to bardzo dobry pomysł. Budynek ten wymaga bardzo dużo 

remontów, a za tym idzie nakładu środków finansowych i w związku z tym budowa nowego 

budynku to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.  

 

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 
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UCHWAŁĘ  Nr XXXV/420/2017 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką 

Nr 1 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu) 

podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2017 rok 

Rada Miasta w głosowaniu  (18 głosami za, przeciw – nie było, 1 Radny wstrzymał się od 

głosu) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXXV/421/2017 

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

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 15:00 

 

Ad pkt 9. 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Iłowo – Osada w 2017 roku. Poinformował, że Rada Miasta Mława  

w dniu 26 września 2017 r. pojęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Iłowo – Osada na realizację zadania pn: „Remont pomnika ku czci pomordowanych 

więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”. Pomocy 

finansowej udzielono w klasyfikacji budżetowej dział 710 Działalność usługowa, rozdział 

71035 Cmentarze - na zadanie zakwalifikowane do art. 7 ust. 1 pkt  13 ustawy o samorządzie 

gminnym na wniosek Wójta Gminy Iłowo-Osada. W związku z zakwalifikowaniem przez 

Gminę Iłowo-Osada zadania do art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym zaistniała 

potrzeba nadana zadaniu odpowiedniej klasyfikacji budżetowej tj. dz. 921 – Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.  

 

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 
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UCHWAŁĘ  Nr XXXV/422/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Iłowo – Osada w 2017 roku 

 

Ad pkt 10., 11, 12 i 13 

MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. Oświaty 

Przedstawiła projekty uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie, w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Haliny 

Rudnickiej w Mławie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Haliny Rudnickiej  

w Mławie, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela 

Makuszyńskiego w Mławie oraz uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie. Poinformowała, 

że obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową, wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60  

i 949). Dodała, że zgodnie z art. 117 w/w ustawy z dniem 1 września 2017 r. każda 

dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I – VI staje się ośmioletnią 

szkołą podstawową obejmującą klasy I – VIII. Na mocy ustawy organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkolę podstawową,  

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie  

w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta jest tzw. uchwałą deklaratoryjną i stanowi 

jednocześnie akt założycielski szkoły powstałej w wyniku ustawowego przekształcenia  

w rozumieniu prawa oświatowego. Poinformowała, że w związku z wymienionymi wyżej 

uwarunkowaniami podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie ww. uchwał. 

Projekty uchwały omawiane był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zaznaczył, że w opisach obwodów szkół, w miejscach gdzie wymianie są ulice, występują 

również nazwy rond. Z uwagi na to, że nikt tam nie jest zameldowany zapytał czy jest to 

zasadne? 

MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. Oświaty 

Poinformowała, że projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego 

ustroju szkolnego nie zwierał nazwy rond, a projekt ten był konsultowany z radcą prawnym. 
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W poprzednich uchwałach nie było to zgłaszane. Powiedziała, że zostanie to powtórnie 

przeanalizowane. 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Zaznaczył, że ronda wyznaczają granice obszarów i umieszczenie ich w uchwale jest 

według niego jak najbardziej zasadne.  

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zgodził się, że w opisach obszarów jest zasadne, jednak gdy wymieniamy poszczególne 

ulice, należałoby przeanalizować tę kwestię. 

JACEK NIEŚCIOR Radca Prawny 

Poinformował, że forma przedstawiona w uchwale jest poprawna. Jednak jeśli Państwo 

Radni zdecydują o usunięciu nazw rond, również jest taka możliwość. 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Podziękował, za Panu Burmistrzowi oraz wszystkim Radnym Miasta Mława za bardzo 

odpowiedzialną postawę wobec powoływania nowej sieci szkół w Mlawie. Dodał, że Pan 

Burmistrz uczestniczył obchodach Dnia Edukacji Narodowej i podczas uroczystości dzieci 

osobiście podziękowały za utworzenie nowych  szkół podstawowych. Uzupełnił, że podczas 

spotkań z rodzicami, podkreślali oni, że również dziękują i cenią sobie gest Rady Miasta  

i Burmistrza Miasta za powstanie nowych szkół podstawowych. Rodzice podkreślają ze nie 

wyobrażają sobie innego podziału. Na koniec powiedział, że zdaje sobie sprawę, że decyzje  

w tej sprawie były bardzo trudne i wierzy że szkoły będą nam długo służyły. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXV/423/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie 

 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXV/424/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXV/425/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela 

Makuszyńskiego w Mławie 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXV/426/2017 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie 

 

Ad pkt 14. 

PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021. Powiedział, 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. W budżecie Miasta Mława zostały zwiększone środki 

finansowe na wymianę pojedynczych okien o kwotę 21 000 zł – poz. 12 załącznika do 

uchwały. Dodał, że 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. 12 budynki gminne – 

remonty lokali m. in. po zmarłych i eksmisjach - wartość zwiększy się o kwotę 109 000,00 zł. 

Uzupełnił, że ogółem wartość środków finansowych przeznaczona na wykonanie remontów 

zasobu komunalnego w roku 2017 wyniesie 785 000,00 zł. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 
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UCHWAŁĘ  Nr XXXV/427/2017 

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021 

 

Ad pkt 15. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość składająca się  

z działek nr nr 271/7, 272/3, 272/4, położona w Mławie przy ul. Działdowskiej. Jej położenie 

przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że 

nieruchomość jest położona na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz W-MSSE S.A., która 

złożyła wniosek w tej sprawie. Dodał, że cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona 

w wysokości nie niższej niż jej 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 (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXV/428/2017 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych 

 

Ad pkt 16.  

RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 11 października br. 

Powiedział, że Komisja po wnikliwej analizie uznała skargę na Burmistrza Miasta Mława za 

bezzasadną i została podjęta uchwała w tej sprawie – 5 głosów za, jednogłośnie. 

JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad  

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

Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że jako członek Komisji Rewizyjnej zgłosił, że chciałby aby na posiedzenia 

komisji rewizyjnej zapraszane były osoby skarżące.  
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Radny JERZY RAKOWSKI 

Poprosił o wyjaśnienie kwestii – czy najpierw została wydana decyzja odmowna,  

a następnie w nowej procedurze została wydana koncesja? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI  Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że tak. W momencie, gdy przedsiębiorca spełnił ustawowe warunki 

niezbędne dotyczące otrzymania koncesji, została ona wydana.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XXXV/429/2017 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława 

Ad pkt 17. 

DOROTA KACZOREK – MAGDALIŃSKA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie 

Przedstawiła informację o działaniach zmierzających do poprawy warunków 

życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Mława. (Informacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Informacja omawiana była na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zauważył tendencję spadkową – w roku 2014 Kart Dużej Rodziny zostało wydanych 

znacznie więcej.  

DOROTA KACZOREK – MAGDALIŃSKA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie 

Poinformowała, że rok 2014 był pierwszym rokiem, gdzie można było z Kart Dużej 

Rodziny korzystać. Powiedziała, że program cały czas jest kontynuowany i umożliwiamy 

rodzinom korzystanie z niego.  

Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI 

Odniósł się do informacji ilości ulg udzielonych przez Miejski Dom Kultury. Z materiału 

wynika, że 740 osób skorzystało z ulg - zapytał czy są to dane z 3 lat funkcjonowania 

programu czy za poprzedni rok? 

DOROTA KACZOREK – MAGDALIŃSKA – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie 

Poinformowała, że to są dane za 2016 rok. Dodała, że są to ulgi na zakup biletów do kina 

z 50 % zniżką. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 
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LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 16:30. 

Ad pkt 18. 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta Mława 

Przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych za 2016 rok. Kserokopie pism 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 19. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 26 września 

2017 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 20. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację z okresu działalności między sesjami. Poinformował, że 

Burmistrz Miasta Mława w okresie sprawozdawczym wydał 13 zarządzeń, które zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Powiedział, że w Wydziale Spraw 

Obywatelskich prowadzona jest akcja wymiany dowodów osobistych. Poprosił o sprawdzenie 

aktualności dowodów osobistych. Dodał, że czas oczekiwania na nowy dowód to ok. 3 

tygodnie. Zwrócił uwagę na problem bezdomności zwierząt. Koszty utrzymania zwierząt są 

bardzo duże. Zaapelował o rozwagę i odpowiedzialność. Potępił działalność związaną  

z porzucaniem zwierząt.  

Następnie odniósł się do zadania budowy kolektorów sanitarnych na terenie miasta 

Mława. Poinformował, że w ostatnim czasie sąsiednie gminy mają problem z wodą pitną. Jest 

to efekt zanieczyszczania wody pitnej przez ścieki. Powiedział, że na terenie Miasta Mława 

jest dużo gospodarstw, które posiadają zbiorniki bezodpływowe. Często są one nieszczelne. 

Poprosił i zaapelował o podłączanie do kanalizacji sanitarnej. Dodał, że pracownicy prowadzą 

kontrole bilansu ściekowego w poszczególnych gospodarstwach. Działania te mają na celu 

ochronę naszego dobra wspólnego jakim jest środowisko. Ma nadzieję, że nigdy nie będzie 

mieć problemu z jakim zmagają się sąsiednie gminy. Podziękował  mieszkańcom, którzy  

z własnej inicjatywy podłączają się do kanalizacji. Dodał, że zawsze stara się zrozumieć 

indywidualne sytuacje mieszkańców i w związku z tym istnieje możliwość rozłożenia 

płatności za wykonanie przyłącza na raty. 

Straż Miejska: 

 w okresie sprawozdawczym przyjęto 113 zgłoszeń od mieszkańców Mławy.  

 z Centrum Monitoringu Miejskiego: 

 przekazano do Policji i Straży Miejskiej 43 powiadomień o popełnionych wykroczeniach,  

 na wniosek Policji do 8 spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego,  

 przeprowadzono 2 wspólne służby patrolowe z Policją; 

 asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Mieszkaniowej oraz 5 razy asystowano podczas przeprowadzania 

czynności przez pracowników urzędu miasta; 

 25 razy konwojowano wartości pieniężne; 
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 zabezpieczano 2 imprezy publiczne; 

 11 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych; 

 przeprowadzono jedną interwencję wobec osoby bezdomnej; 

 15 razy interweniowano w sprawie bezpańskich zwierząt; 

 w okresie sprawozdawczym rozliczono 134 wykroczenia. 

W dalszym ciągu wspólnie z pracownikami urzędu miasta prowadzone są kontrole posesji pod kątem 

możliwość podłączenia ich do kanalizacji sanitarnej – przeprowadzono 130 kontroli oraz prowadzone są 

kontrole posesji, których właściciele ubiegają się o udzielenie dotacji na wymianę pieca – przeprowadzono 9 

takich kontroli. 

Jednostka Realizująca Projekt: 

 Zakończono roboty budowlane na obszarze A 8;Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Górnej, 

Wetmańskiego, Ciechanowskiej, Kryszkiewicza, Cmentarnej, 20 DP WP, Podgórnej, Pużaka, Jasińskiego, 

Altera; Po dokonaniu odbioru i uzyskaniu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Decyzji na 

użytkowanie sieci, mieszkańcy będą mogli rozpocząć procedurę podłączenia budynków do miejskiej 

kanalizacji. Na obszarze A8 wykonano ok. 5 km sieci; 

 Na obszarze A5 wykonano 60 % robót. Wykonano kanalizację sanitarną w ulicach, Anyszki, 

Leszczyńskiego, Grota Roweckiego, Granicznej, Cichej i częściowo w ulicach Kościuszki i Pogorzelskiego. 

 Trwają prace na obszarze A1.  Roboty rozpoczęto na ulicy Olesin; 

 Na obszarze A3 wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Poziomkowa, Malinowa. i Wiśniowa.  

Trwają prace w zakresie odbudowy nawierzchni ulic. Roboty zakończone zostaną do dnia 31.10.2017r. Na 

obszarze A3 wykonano ok. 1 km sieci; 

 Zakończono prace na obszarze A7. Wykonano 1 km sieci w ulicach Nowa i Jasna; 

 Prowadzone są działania promocyjne projektu. 

Wydział Inwestycji: 

I. Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne: 

 W dniu 06.10.2017r. ogłoszono postępowanie na budowę punktów świetlnych w podziale na części:  

I część – Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie,  

II część – Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie,  

III część – Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie,  

IV część – Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie. 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.10.2017r.  

 W dniu 12.10.2017r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej 

dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T.” Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 19.10.2017r. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PLAYTIME Sp.  

z o.o. z siedzibą w Babicach Starych, przy ul. Pocztowej 1 lok. 7 na kwotę 5 965,50 zł brutto. Termin 

wykonania projektu został określony na dzień 20.12.2017r. 

 W dniu 12.10.2017r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej dla 

zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T.” Otwarcie ofert nastąpiło 

w dniu 19.10.2017r. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PLAYTIME Sp. z o. o.  

z siedzibą w Babicach Starych, przy ul. Pocztowej 1 lok. 7 na kwotę 5 965,50 zł brutto. Termin wykonania 

projektu został określony na dzień 20.12.2017r. 

 W dniu 16.10.2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe na nadzór inwestycyjny nad realizacją 

zadania pod nazwą: „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie”. Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 20.10.2017r. Wpłynęła 1 oferta, na kwotę 4 797,00 zł brutto.  

 

II. Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej – etap I: 

a) W dniu 29.09.2017r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Zakładem Instalacji Sieci 

Gazowych, Wodno-Kanalizacyjnych, Energetycznych, Handlu i Usług, M. M. Młyńscy, ul. Śmiecińska 8, 

06-400 Ciechanów na kwotę 622 042,30 zł brutto. Termin realizacji zadania – 22.12.2017r. 

b) W dniu 29.09.2017r zawarto umowę na nadzór inwestorski z p. Tadeuszem Zasadzkim, działającym 

pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „INSTALEX” za kwotę 4 305,00 zł brutto. 

2. W dniu 29 września 2017r. podpisano z Mławskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MPDM 

Sp. z o.o. w Mławie Polecenie wykonania na kwotę 83 722,00 zł brutto, na realizację zadania pn.: 
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Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie, Termin realizacji robót budowlanych wyznaczono 

do dnia 30.11.2017r. 

3. W dniu 10.10.2017r. zawarto umowę na pełnienie stałego nadzoru archeologicznego nad rewitalizacją 

obszaru Placu 3 Maja w Mławie - Etap I. Wykonawca usługi p. Jakub Affelski, zamieszkały Grabówiec 93b, 

06-100 Pułtusk pędzie sprawował swą funkcję za kwotę 22 017,00 zł brutto. Termin świadczenia usługi 

określono do dnia 26.10.2018r.  

4. W dniu 11 października 2017r. podpisano z Mławskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym 

MPDM Sp. z o.o. w Mławie Polecenie wykonania na kwotę 572 079,00 zł brutto na realizację zadania pn.: 

Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie, polegającego na budowie zatoki postojowej dla 

samochodów osobowych oraz parkingu dla samochodów ciężarowych. 

5. W dniu 18.10.2017r. podpisano umowę na Budowę nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR  

w Mławie”. Wykonawcą robót budowlanych będzie p. Dariusz Cieślak, zamieszkały przy ul. Pasymskiej 

27/18, 12-100 Szczytno za kwotę 37 900,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 17.11.2017 r. 

 

III. Dokonane odbiory techniczne zadań inwestycyjnych: 
 W dniu 10.10.2017r dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa 

odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej”. Całkowity koszt wykonania zadnia - 173 869,50 zł brutto. 

 W dniu 16.10.2017r. dokonano odbioru dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji sanitarnej 

w ul. Granicznej w Mławie”. Koszt opracowanej dokumentacji projektowej wyniósł 5 535,00 zł brutto. 

 W dniu 18.10.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Budowa armatury systemu 

oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie”. Całkowity koszt wykonania zadania to 9 993,75 zł brutto. 

 W dniu 19.10.2017r. zgłoszono zakończenie robót na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Remont 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie”. Trwają czynności odbiorowe. 

 Zgłoszenia odbioru robót budowlanych, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-

Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie:  

a) Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Mławie (Polecenie wykonania na kwotę 139 876,00 zł brutto), 

b) Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki nr 2289  

(Polecenie wykonania na kwotę 189 000,00 zł brutto), 

c) Przebudowa chodnika w ul. Stefana Roweckiego „Grota” w Mławie (Polecenie wykonania na kwotę 

59 953,00 zł brutto). 

Rozpoczęto czynności odbiorowe, które zostaną zakończone do końca października. 

Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 Decyzje na zajęcie pasa drogowego - 13 szt. 

 Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 8 szt. 

 Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 13 szt. 

 Decyzje na lokalizację zjazdu - 1 szt. 

 

Poprosił mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie podczas realizacji inwestycji. Czasami 

spotyka się z reakcjami mieszkańców, którzy są rozczarowani uciążliwościami związanym  

z pracami inwestycyjnymi. Dodał, ze działania te są podejmowane w celu poprawy warunków 

życia mieszkańców i poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa. Podziękował Radnym za 

możliwość realizacji inwestycji. 

Powiedział, że na pewno da się zauważyć, że sezon smogowy już się rozpoczął. Część 

osób, którzy nie stać na opalanie gazem, wykorzystuje węgiel. Powiedział, że mimo to cieszy 

się, że został przyjęty przez Radę Miasta projekt uchwały w sprawie dotacji na wymianę 

źródeł ciepła. Złożono 87 wniosków. Poinformował, że podpisano 62 umowy  

z mieszkańcami. Wypłaty dotacji już trwają. Dodał, że 18 osób wycofało swoje wnioski  

w związku z tym, że posiadają opał na przyszły rok. Dodał, że w przyszłym roku otrzymanie 

dotacji również będzie możliwe. Zaapelował o rozwagę do mieszkańców, którzy ogrzewają 

swoje domy piecami węglowymi, w których można spalić niemal wszystko. Zaapelował  

o niepalenie mebli, odzieży, plastiku, śmieci itp. Powiedział, że te działania bardzo szkodliwe 

wpływają na układ oddechowy. Przypomniał o obowiązku uaktualniania deklaracji 

śmieciowych i bycie uczciwym wobec pozostałych mieszkańców Miasta Mława.  
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Na koniec podziękował Radzie za możliwość udzielenia pomocy finansowej innym 

jednostkom i instytucjom: cyfryzacja szpitala – 200 tys. zł, zakup karetki pogotowia – 150 

tys. zł, pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 200 tys. zł, pomoc dla Komendy Powiatowej 

Policji w Mławie – 50 tys. zł, pomoc dla Powiatu Mławskiego w związku z budową 

sygnalizacji świetlnej – 240 tys. zł, pomoc dla Zespołu Ośrodków Wsparcia – 20 tys. zł, 

pomoc dla Gminy Iłowo -5 tys. zł, pomoc dla Gminy Chojnice – 50 tys. zł. Powiedział, że nie 

musieliśmy tego robić, ale chcieliśmy i cieszy się, że mogliśmy to zrobić. Na koniec odczytał 

pismo z Gminy Chojnice z podziękowaniem za udzielanie pomocy finansowej.  

Ad pkt 21. 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że do Rady Miasta Mława wpłynęły następujące pisma: 

 pismo z Gminy Chojnice z podziękowaniem za udzielenie pomocy finansowej; 

 pismo mieszkańców osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przyległych do 

pasa drogowego ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w sprawie 

realizowania inwestycji; 

 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 

2017 r. w sprawie skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. 

(Kserokopie pism stanowią załącznik do niniejszego protokołu.) 

Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że w informacji zawarto dane o zgłoszeniach mieszkańców przyjętych 

przez Straż Miejską i wynosi ona 113. Zapytał czy posiadamy dane co do tego ile interwencji 

podjęła Straż Miejska samodzielnie (bez zgłoszenia) w okresie sprawozdawczym? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że liczba ta informuje o zgłoszeniach ze strony mieszkańców Miasta 

Mława. Jest to dowód na to, że ta formacja jest potrzebna. Dodał, że liczba patroli jest 

ograniczona. Posiadamy jeden samochód i w związku z tym nie możemy reagować tak 

szybko jak to możliwe – nie ma takiej fizycznej możliwości. Powiedział, że czasami 

spotkamy się z sygnałami, że Strażnicy nie reagują tak szybko jak powinni. Dodał, że ilość 

zgłoszeń świadczy o tym, że Straż Miejska jest potrzebna na terenie Miasta Mława. 

Uzupełnił, że jest bardzo duże zaufanie mieszkańców do Straży Miejskiej.  

MAREK WYSOCKI Komendant Straży Miejskiej w Mławie 

Poinformował, że statystyka dotycząca służb patrolowych jest ujęta każdorazowo  

w zestawieniu półrocznym oraz rocznym. Powiedział, że w przestawionym przez Pana 

Burmistrza sprawozdaniu widnieje informacja o tym, że w okresie sprawozdawczym 

rozliczono 134 wykroczenia i są to działania podejmowane wskutek interwencji patroli 

działających w terenie. Dodał, że zestawienie o którym mówi Pan Radny może zostać 

sporządzone.  
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Radny JERZY RAKOWSKI 

Odniósł się do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego i zapytał jakiej sprawy 

dotyczy to postępowanie? 

JACEK NIEŚCIOR Radca Prawny 

Poinformował, że postępowanie dotyczy Uchwały Nr XVIII/218/2016 Rady Miasta 

Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Mława. 

Dodał, że w dniu 19 września br. oddalono skargę kasacyjną.  

Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI 

Nawiązał do posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej i poinformował, że otrzymał słowne zapewnienie Komendanta Straży 

Miejskiej oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej o bezkolizyjnym przejeździe  

w otoczeniu cmentarzy. Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji odbyła się dyskusja 

nt. utrudnień w ruchu przy Szkole Podstawowej Nr 7, a co za tym idzie bezpieczeństwem 

dzieci w drodze do szkoły. Poinformował, że odbył spotkanie z Komendantem Powiatowym 

Policji w Mławie. Podczas spotkania zaproponowano zmianę organizacji ruchu od ul. 

Sportowej. Dodał, że wniosek ten trafił do Komisji ds. opiniowania zmian w organizacji 

ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Powiedział, że chciałby zapytać za 

pośrednictwem dyrektorów szkół czy dzieci zauważają jeszcze jakieś zagrożenia na drodze do 

szkoły. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Odniósł się do tematu udzielania dotacji dla jednostek oraz instytucji i zapytał co dzieje 

się z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK nr 7? Poprosił o więcej 

informacji na ten temat. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że mieszkańcy ul. Nowowiejskiej składali wniosek o to, aby wykonać 

sygnalizację świetlną w tym rejonie. Starosta Mławski wystąpił do nas z prośbą o pomoc 

finansową. Przewidzieliśmy środki finansowe na ten cel. Dodał, że jest to miejsce 

newralgiczne – jest tam bardzo niebezpiecznie. Na chwilę obecną nie wiemy na jakim stopniu 

zaawansowania są prace nad tą inwestycją. Czekamy na realizację tego przedsięwzięcia.  

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Poinformował, że budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Nowowiejskiej to nie tylko 

inicjatywy mieszkańców, ale również poparcie Burmistrza Miasta Mława oraz Rady Miasta 

Mława. To był pierwszy krok do realizacji tej inwestycji. Powiedział, że w GDDKiA zostały 

złożone odpowiednie dokumenty. Otrzymaliśmy deklarację, że zadanie te zostanie wykonane. 

Cała procedura trwała bardzo długo. Podał informację, że na dzień dzisiejszy został 

ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania, a przewidywany termin realizacji to koniec 

listopada br. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował za informację. Powiedział, że jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic 

Studzieniec, Abpa. Nowowiejskiego Aleję Marszałkowską to powstała tam sygnalizacja 

świetlna i na pewno wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni z tego powodu. Dodał, że środki 

finansowe na budowę sygnalizacji świetlnej w ul. Nowowiejskiej są w gotowości.  

Radna ELŻBIETA RZODKIEWICZ 

Podziękowała Burmistrzowi oraz Radnym Miasta Mława za umieszczenie dwóch ulic  

w budżecie – ul. Spółdzielcza oraz ul. od ul. Sienkiewicza przy sklepie Tabak do bloku nr 

9/13. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej odbyła się dyskusja nt. bezpieczeństwa w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 7. Zwrócił się z wnioskiem o wybudowanie na terenie szkoły parkingu 

wyłącznie dla nauczycieli oraz pracowników. Powiedział, że gdy odbywają się lekcje bardzo 

trudno jest zaparkować. Dodał, że Dyrektor szkoły wyraził pozytywną opinię nt. budowy ww. 

parkingu. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że w ubiegłym roku otwarta została nowo pobudowana ulica łącząca ul. 

Mariacką z ul. Sportową. Powiedział, że była to ważna inwestycja i podziękował za jej 

realizację. Wnioski Radnych są zasadne, jednak podobnych próśb jest bardzo dużo. 

Zrealizowanie wszystkich wniosków jest niemożliwe ze względu na ograniczone środki 

finansowe. Dodał, że priorytety są bardzo zróżnicowane i należy ustalić co jest najważniejsze 

w mieście. Poprosił o zrozumienie, że żaden burmistrz nigdy nie będzie tyle środków 

finansowych, aby zrealizować wszystkie wnioski mieszkańców.  

Radny JACEK SYCH 

Podziękował za realizację inwestycji budowy chodnika przy ul. Tuwima. Następnie 

odniósł się do akcji prowadzonej przez harcerzy – zbiórka pieniędzy dla potrzebującego 

kolegi, który walczy z chorobą. Wyraził zdanie, że są to godni kontynuatorzy tradycji 

harcerzy, którzy byli Szarych Szeregach. Walczą o przywrócenie kolegi do życia i rodziny. 

Zaznaczył, że warto o tym mówić, ponieważ etos harcerski cały czas trwa. Jest on dla nich 

bardzo ważny, pozostali oni wierni tradycji i przekazują nadzieję, że warto takie działania 

podejmować.  

Radny LECH PREJS 

Odniósł się do głosu Pana Radnego Henryka Kacprzaka i powiedział, że w pełni popiera 

jego wniosek dotyczący budowy parkingu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 i uważa, że 

rozwiąże to problem. Powiedział, że bezpieczeństwo dzieci jest to dobro najważniejsze. Jeśli 

ul. Ordona zostałaby przebudowana i dodatkowo zostałby wybudowany parking dla personelu 

szkoły, wtedy parkowanie będzie swobodniejsze i częściowo rozwiąże problem. 
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Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI 

Wyraził zdanie, że według niego parking dla 10-12 samochodów nie rozwiąże tego 

problemu. Jeśli zdecydujemy się na zainwestowanie środków finansowych niech prowadzi to 

do polepszenia sytuacji. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że miesiąc temu sortownia węgla na Wólce zakończyła swoją działalność. 

Podziękował za wsparcie w tej sprawie. Poinformował, że z otrzymanej korespondencji 

wynika, że Burmistrz Miasta Mława miał rację i działalność ta nie powinna być 

kontynuowana. Podziękował Radnym za to, ze zawsze są otwarci na działania. Podziękował 

wszystkim pracownikom za działania prowadzące do zaprzestania działalności sortowania 

węgla.   

Radny LECH PREJS 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Dariusza Dużmańskiego i wyraził zdanie, że 

według niego 10 miejsc parkingowych jest to sporo i na pewno to rozwiąże częściowo 

problem. 

……………………………... Mieszkanka Miasta Mława 

Zapytała o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2017 r. na 

uchwałę Nr XVIII/218/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

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

obowiązujących na terenie Miasta Mława – co dalej z tą sprawą, kiedy uchwała została 

unieważniona? 

JACEK NIEŚCIOR Radca Prawny 

Poinformował, że uchwała nie została uchylona, nie stwierdzono również rażącego 

naruszenia prawa. Nie zarzucono zasadności wprowadzania podwyżki, jak również jej 

wysokości. Uchwała jest ważna, została uznana za niezgodną z prawem. Pojawiła się tam 

uwaga sądu, że uzasadnienie podwyżki mogłoby być mocniejsze. Dodał, że celować  

i zasadność nie została naruszona przez Radę Miasta Mława. 

JACEK KWIATKOWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 

Pogratulował wnioskodawcom, których projekt zwyciężył w ramach Mławskiego 

Budżetu Obywatelskiego. Zapytał o kwestię związaną z realizacją projektu – w którym 

miejscu zostaną umieszczone tężnie oraz jak odnosi się do tego pomysłu Konserwator 

Zabytków? Odniósł się do projektu „Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - ścieżki 

zdrowia wraz z toaletą parkową” i zapytał czy jest szansa na pobudowanie toalety w Parku 

Miejskim? Dodał, że ma nadzieję na powstanie takiego obiektu, mieszkańcy bardzo na to 

liczą. Cieszy się, że wnioski składane do budżetu na 2018 rok zostaną zrealizowane. 

SZYMON WYROSTEK Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 15 

Odniósł się do realizacji zadania budowy chodnika na Osiedlu Młodych – zapytał kiedy 

zostanie on zrealizowany? Następnie poinformował, że złoży pismo o nadanie nazwy ulicy 
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Gustawa Morcinka rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic Polnej, Dzierzgowskiej oraz 

Handlowej. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Odniósł się do zadania budowy chodnika na OM chodnika – obszar ten został objęty 

opracowaniem projektowym, aby zrealizować inwestycję przyszłości. Powiedział, że nie 

obiecuje, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Uzupełnił, ze wie  

o problemie który tam występuje. Dodał, że w roku ubiegłym został wykonany chodnik, aby 

poprawić bezpieczeństwo.   

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

 Odniósł się do propozycji nadania nazwy ronda i poinformował, że bank propozycji jest 

bardzo obszerny. Dodał, że wszystkie wnioski będą dokładnie analizowane. 

KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący zarządu Osiedla Nr 8 

Odniósł się do tematu niskiej emisji i zaproponował dofinansowanie elektrofiltrów na 

kominy dla osób mniej zamożnych, które używają pieców węglowych. Podziękował 

wszystkim, którzy oddali swój głos w Mławskim Budżecie Obywatelskim. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Odniosła się do projektu, który zwyciężył w tej edycji Mławskiego Budżetu 

Obywatelskiego – mini tężnie. Poinformowała, że tak jak wynika z wniosku mini tężnie są to 

obiekty, które w obwodzie mają 32 m. Powiedziała, jeden z tych obiektów będzie znajdował 

się w strefie konserwatorskiej i na etapie projektowania konieczne będzie uzgodnienie 

projektu z Konserwatorem Zabytków. Na koniec podziękowała wszystkim za zaangażowanie 

w tegoroczną edycję Mławskiego Budżetu Obywatelskiego, pogratulowała zwycięzcom jak 

również pozostałym wnioskodawcom. 

Ad pkt 22. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

zakończył obrady XXXV sesji  o godz. 18:00 słowami: 

„ZAMYKAM   OBRADY   XXXV SESJI  RADY  MIASTA” 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr Leszek Ośliźlok 

Protokolant: 

 

Klaudia Mączewska 


