
Mława, dnia 14 sierpnia 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 

 

XXXIII SESJĘ  RADY  MIASTA MŁAWA 

która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 

w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Pożegnanie Pani Longiny Fabisiak Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego 

Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Mławie oraz Miejskiego Żłobka w związku  

z przejściem na emeryturę. 

3. Wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  

Nr 3 w Mławie. 

4. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

6. Wybór Sekretarza Obrad. 

7. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 czerwca 2017 r. 

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 

10 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla 

jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania jej statutu. 

 



13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego  

w 2017 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o. o. 

15. Podjęcie dwóch uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia 

istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława. 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021. 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie. 

24. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku. 

25. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 26 czerwca 

2017 r. 

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

27. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

28. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

 

inż. Krzysztof Wasiłowski 

 


