
Mława, dnia 24 maja 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

z w o ł u j ę 
 

XXXI SESJĘ  RADY  MIASTA MŁAWA 

która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 
w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza Obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława 
za 2016 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących 

na terenie Miasta Mława. 

10. Podjęcie dwóch uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Mławskiego w 2017 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

 



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia dotyczącego 

założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława do realizacji projektu  

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

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

wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Mława do roku 2022. 

16. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława 

na lata 2011 – 2018” za okres 2011 – 2015. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Mławskiego zadao w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława. 

23. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego  

w 2016r. 

24. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 

2017 r. 

25. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami. 

26. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

27. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

             

          mgr Leszek Ośliźlok 


