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                                        Mława, dnia 20 listopada 2017r.  

 

 

  

 

 

 

                          

      

   
       Pan/i  

        …………………………………. 

 

        ………………………………… 

 

 

             

 

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

( Dz. U. z 2017r. poz.1875) 

 

z w o ł u j ę 

 

 

XXXVI  SESJĘ RADY MIASTA MŁAWA 

 

która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. ( 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. Wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta Mława”. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Wybór Sekretarza Obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017r. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta  

w Mławie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Mławie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa 

Ostaszewskiego w Mławie. 

 



11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania drogami 

powiatowymi w obrębie granic miasta Mława w roku 2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mława, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Klemensa Henryka 

Sokalskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

19. Podjęcie uchwał  w sprawie nadania nazw ulic / 3 uchwały /. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych. 

22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Mława w roku szkolnym 

2016/2017. 

23. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu  

23 października 2017r. 

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

25. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

26. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta Mława. 

 

 

 

 

 

                                                       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                              mgr Leszek Ośliźlok 

 

 


