
.                                        Mława, dnia 19 czerwca 2017r. 
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 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  / Dz. U. z 2016r. poz.446 z póź.zm. / 

 
 

 
z w o ł u j ę 

 
 

XXXII  SESJĘ RADY MIASTA MŁAWA 
 

która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r. ( poniedziałek ) 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 Elżbiety Bieńkowskiej Dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 3 w Mławie w związku z przejściem na emeryturę. 
3. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017. 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
5. Wybór Sekretarza Obrad. 
6. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Mława z dnia                                          

2 czerwca 2017r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mława. 

 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy rzeczowej 

Powiatowi Mławskiemu w postaci wykonania przebudowy odcinka pasa 
drogowego ul. Płockiej w Mławie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej 
emisji na terenie Miasta Mława. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego P.E.C. w Mławie Sp. z o.o. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz 
wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w 
komunikacji miejskiej Miasta Mława. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Mława na lata 2016-2025. 

14. Podjęcie czterech uchwał w sprawie nabycia nieruchomości.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu                          

2 czerwca 2017r. 
18. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami. 
19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta Mława. 

 
 
 
 
 
                                                  Przewodniczący Rady Miasta 
 
                            mgr Leszek Ośliźlok 
 


