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PROTOKÓŁ Nr XXXVIII / 2018 

 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 6 lutego 2018r. 

w sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

 

 

 

Obrady trzydziestej ósmej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący Rady 

Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00. 

 

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych Rady Miasta, Burmistrza Miasta 

Mława Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta Janinę Budzichowską, 

Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników 

wydziałów, prezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, Przedstawicieli Rady 

Seniorów. Powitał obsługę prawną, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta. 

 

Poinformował, że w dniu 24 stycznia 2018r. wpłynęło pismo z Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Na dzisiejszą sesję przybyła Pani Joanna Balicka  

w celu przedstawienie informacji, którą powitał i poprosił o zabranie głosu. 

 

 

Pani Joanna Balicka Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Poinformowała, że za pośrednictwem Państwa Radnych chciała dotrzeć do jak najszerszego 

grona mieszkańców z informacją iż w 2018r. nastąpiły zmiany w składaniu wniosków  

o płatności bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Główna zmiana to brak możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej. Od 2018r. 100% 

wniosków zostanie złożonych przez Internet za pomocą aplikacji E wniosek w terminie od  

15 marca do 15 maja 2018r. zamiast wniosku można złożyć oświadczenie ale tylko  

w przypadku gdy powierzchnia gruntów ornych gospodarstwa jest mniejsza niż 10 ha  

i w 2018r. nie będzie zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności obszarowych 

złożonego w 2017r. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Powiatowym Agencji 

restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mławie od 15 lutego do 14 marca 2018r. 

Informacja ta jest szczególnie ważna dla mieszkańców Mławy ponieważ stanowią oni liczne 

grono osób uprawnionych do złożenia w/w oświadczenia. 

Siedziba biura Powiatowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mławie 

znajduje się na ul. Roweckiego Grota 10. 

 

Ad pkt 3. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy 

obecności, na sali jest quorum (19 radnych) władne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 
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Ad pkt 4. 

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 XXXVIII sesji Rady Miasta został wybrany radny 

JANUSZ WOJNAROWSKI. 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 

 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława 

Na ręce Przewodniczącego Rady Miasta złożył do Rady Miasta dwa wnioski: 

- w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mława, 

- w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

 

Burmistrz Miasta Mława odczytał wnioski w w/w sprawach / wnioski stanowią 

załączniki do protokolu / i poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch 

projektów uchwał . 

 

Po odczytaniu wniosków zostały rozdane radnym dwa projekty uchwał wraz  

z uzasadnieniem tj. w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionych propozycji do porządku obrad sesji przez Pana Burmistrza. 

 

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta 

Zapytał, czy Pan Burmistrz traktuje Radę poważnie, czy tylko jako maszynkę do glosowania. 

Dlaczego tak ważne projekty uchwał nie były procedowane na Komisjach Rady. Uważa, 

że jest wiele spraw w tej kwestii do wyjaśnienia, pojawiają się komentarze w prasie.                            

Rada Miasta to organ stanowiący i kontrolny, a nie teatr i prywatny folwark, a tak Radę 

Miasta Pan Burmistrz traktuje. 

 

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta 

Zwrócił uwagę, że Skarbnik Miasta złożył wniosek w dniu 10 stycznia br, sesja jest w 

miesiącu lutym, a więc uchwały powinny trafić na posiedzenia Komisji w normalnym 

trybie. Powodem były chociażby artykuły jakie pojawiały się w prasie w tej sprawie, a 

więc wyjaśnienia były powinny być przedstawiona na Komisjach. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława 

Poinformował, że wniosek w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mława jest to wniosek 

formalny i został złożony przez Pana Henryka Antczaka. Konsekwencją jest wniosek  

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Radny Rady Miasta i HENRYK KACPRZAK Radny 

Rady Miasta popierają swoich przedmówców radnych. 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 

wprowadzenie do porządku obrad sesji na podstawie wniosku Burmistrza Miasta jako punkt 5 

uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, 4 przeciw) przegłosowała 

wprowadzenie jako pkt 5 do porządku obrad sesji uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 

Miasta Mława. 

następnie 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 

wprowadzenie do porządku obrad sesji na podstawie wniosku Burmistrza Miasta jako punkt 6 

uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących) 

przegłosowała wprowadzenie jako pkt 6 do porządku obrad sesji uchwały w sprawie 

powołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 

porządek obrad sesji wraz ze zmianami. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (15 głosami za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących) 

przegłosowała porządek obrad sesji wraz ze zmianami. 

 

Ad pkt 5. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK poinformował, że protokół  

z XXXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 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. 
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W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za - 19 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez 

odczytywania  protokół  z  XXXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 2017  

 

Ad pkt 5. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym do właściwości Rady Miasta należy powołanie i odwołanie Skarbnika Miasta                           

na wniosek Burmistrza. 

W dniu 10 stycznia 2018 roku Pan Henryk Antczak Skarbnik Miasta Mława,                                 

w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, złożył do Burmistrza Miasta Mława                    

pismo o rozwiązanie stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę,                           

ze skutkiem na dzień 12 lutego 2018 roku. 

Do formalnego odwołania Pana Henryka Antczaka z zajmowanego stanowiska 

wymagane jest podjęcie stosownej uchwały. Realizując treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

samorządzie gminnym złożył wniosek do Rady Miasta Mława o odwołanie Pana Henryka 

Antczaka ze stanowiska Skarbnika Miasta Mława. 

Niniejsza uchwała stanowi konieczną przesłankę do zakończenia stosunku pracy 

pomiędzy Urzędem Miasta Mława, a Skarbnikiem Miasta Mława Henrykiem Antczakiem. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta 

Podkreślił, że nie wyraża zgodny na tryb procedowania, uważa, że jest to kpina . 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mława 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, 1 przeciw, 4 wstrzymujących)  

podjęła 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/462/2018 

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mława 
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LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta w imieniu Rady Miasta 

Mława podziękował Panu Skarbnikowi Henrykowi Antczakowi za prawie 25 lat pracy  

w mławskim samorządzie. Najpierw jako Burmistrz, a później Skarbnik Pan Henryk 

Antczak odcisnął trwałe ślady w krajobrazie społeczno-gospodarczym i politycznym 

naszego miasta. Za te lata aktywności i pracy na rzecz Mławy i jej mieszkańców bardzo 

serdecznie podziękował. Życzył jednocześnie na ten nowy etap życia, choć jak wiemy 

pozostaje Pan czynnym samorządowcem dużo zdrowia i sił, żeby mógł Pan realizować 

swoje pasje i zainteresowania, cieszyć się Bliskimi i w pełni korzystać z uroków bycia 

emerytem. 

 

      Pan HENRYK ANTCZAK 

      Podziękował samorządowcom za wieloletnią współpracę. Podkreślił, że nadal pozostaje 

aktywnym samorządowcem, jest Przewodniczącym Rady Powiatu. Współpracę z 

Burmistrzem i jego pamiętliwość ocenił negatywnie. Okazało się, że w Mławie łatwiej 

zmienić skarbnika , który nie zgadzał się na dalsze zadłużenie miasta o kw.17 mln.zł., niż 

budżet na 2018r.  

 

      SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława 

      Podziękował Henrykowi Antczakowi za wiele lat pracy i podkreślił, że ma inne zdanie na 

temat wydarzeń jakie miały miejsce w urzędzie miasta. Negatywnie ocenił zachowanie 

Skarbnika Miasta , który nie rozmawiał z nim bezpośrednio o budżecie tylko krytykę 

swoją wyraził za pomocą pism wysłanych min. do radnych.  

 

     Ad pkt 6. 

 

     SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrza Miasta Mława 

     Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mława. 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

do właściwości Rady Miasta należy powołanie i odwołanie Skarbnika Miasta                           

na wniosek Burmistrza. 

Realizując treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym złożył wniosek do 

Rady Miasta Mława o powołanie Pani Justyny Ewy Lewandowskiej na stanowisko 

Skarbnika Miasta Mława, która posiada kwalifikacje i doświadczenie wymagane art. 54 

ust 2 ustawy o finansach publicznych . Pani Justyna Ewa Lewandowska spełnia wymogi 

formalne określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie 

uzyskała tytuł magistra. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe  w zakresie ekonomia 

– rachunkowość budżetowa. Ważne jest również doświadczenie, które zdobyła  w ciągu 

13 lat pracy w Urzędzie Miasta Mława w Wydziale Budżetu i Finansów. Jej obowiązki 

związane były m.in. z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i tworzeniem Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. Zajmowała się także pełną obsługą finansową projektów przy 

współudziale środków europejskich. swoje kwalifikacje na bieżąco i systematycznie 

uzupełniała  uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z zakresu finansów 
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publicznych, rachunkowości oraz analiz finansowych. Profesjonalizm, doświadczenie                      

i zaangażowanie we wszystko co do tej pory robiła na rzecz Miasta pozwala przedstawić 

Jej kandydaturę na stanowisko Skarbnika Miasta. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 

  uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mława 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, 2 wstrzymujących) podjęła 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/463/2018 

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mława 

 

              LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

      Pogratulował nowo wybranej Pani Skarbnik Miasta zadowolenia i sukcesów w pracy, 

która jest bardzo odpowiedzialna i liczy na dobra współpracę. 

 

      Ad pkt 7. 

  

      MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa 

      Przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława 

osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej  

      dotacji . 

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

      publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania  

     przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto 

Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji wynika z wejścia 

w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która 

reguluje kwestie związane z m.in. z dotacją dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie danej gminy 

przez inne osoby prawne i osoby fizyczne.  

Wprowadzone art. 38 ww. ustawy przepisy zobowiązują organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego do ustalenia w drodze uchwały: 

 trybu udzielenia i rozliczeni dotacji, o których mowa w art. 15 – 21, art. 25, art. 26, 

art. 28 – 30 i art. 32,  

 trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,  

 zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji  

i w rozliczeniu jej wykorzystania,  
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 termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2,  

 termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.  

 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,                

Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta i Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu uzyskał pozytywną opinię. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXVI/464/2018 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także 

trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

udzielonej dotacji 

 

 

Ad pkt 8. 

 

MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej  

wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na  

terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne 

 

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  

w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  

prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i 

fizyczne wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu  

zadań oświatowych, która reguluje kwestie związane z m.in. z dotacją dla publicznych i  

niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych  

na terenie danej gminy przez inne osoby prawne i osoby fizyczne.  

Wprowadzone art. 39 ww. ustawy przepisy wprowadzają możliwość udzielenia dotacji w  

wyżej wysokości niż określona ustawowo w odniesieniu do kwoty przewidzianej  

w części oświatowej subwencji ogólnej. W dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miasta  

Mława Nr XXV/304/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w stosunku do niektórych przedszkoli,  

szkół i placówek oświatowych zostały przyjęte wyższe kwoty dotacji, co potwierdza uchwała  

w przedłożonym brzmieniu.  
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W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta i Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu uzyskał pozytywną opinię. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/465/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej 

wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych  

na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne 

 

Ad pkt 9. 

 

PIOTR TOMASZEWSKI  Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej 

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

 

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako  

drogi publicznej: 

1) części drogi gminnej ul. Spokojnej położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 

m. Mława numerem 737/22, 737/24 w obrębie nr 11, której położenie określa załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. Działka nr nr 737/22, 737/24 w obrębie nr 11 zostanie 

wydzielona z przeznaczeniem na powiększenie przyległej nieruchomości (zgodnie 

protokołem z rokowań w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości z dnia 25.10.2017r.).  

 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła 
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UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/466/2018 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie  

z użytkowania  jako drogi publicznej na terenie miasta Mława 

 

Ad pkt 10. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania  

Przestrzennego                                                                                                                                                            

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych.  

 Przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości położone w rejonie ul. Okólnej.  

Dla nieruchomości o nr 103/03, 107/03, 106/03, 105/03 zostały wydane przez Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 31.12.2003r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu. Nadają się do samodzielnej 

zabudowy, dlatego przetargi będą miały formę przetargu nieograniczonego. Ceny 

wywoławcze zostaną ustalone na podstawie wartości nieruchomości, określonych przez 

rzeczoznawcę majątkowego, przy czym ceny wywoławcze w pierwszych przetargach 

powinny być nie niższe niż wartości nieruchomości. 

 

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. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za) podjęła 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/467/2018 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych 

Ad pkt 11. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania  

Przestrzennego                                                                                                                                                            

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

Przedmiotem uchwały są nieruchomość oznaczone jako działka nr 3105 położone  

w Mławie przy ul. Mikołaja Kopernika.  Nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta 

Mława. Nieruchomość zostanie wykorzystana na realizację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  

rz,Seracz. 

  

W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielami nieruchomości warunki ich nabycia. 
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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. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosów za, jednogłośnie) podjęła 

 

UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/468/2018 

w sprawie nabycia nieruchomości 

Ad pkt 12. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania  

Przestrzennego                                                                                                                                                            

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic. 

 

- Danuty Siedzikówny „Inki” – ulicy położonej między ul. Studzieniec i ul. Abpa Antoniego 

Nowowiejskiego na działkach nr nr 11-279/3, 11-323, 

 

- Jerzego Piotra Śliwczyńskiego – ulicy położonej między ul. Graniczną i ul. Obrońców  

Mławy na  

działkach nr nr 10-3784, 10-3785, 10-3786, 10-3783/3, 10-3778/2, 10-3771/8, 10-3775/2, 

 

- ks. Jana Twardowskiego – ulicy położonej między ul. Anny Dobrskiej i ul. Ojca Bernarda 

Kryszkiewicza, 

 

- Zygmunta Uzarowicza – ulicy położonej między ul. Okólną i ul. Żabieniec na działce 

nr   11-935/11, 

 

-  Łysa Góra – ulicy położonej na wschód od ul. Podbornej na działce nr 11-485, 

 

- Wspólna – ulicy położonej na wschód od ul. Henryka Sienkiewicza na działce nr 10-248/34, 

 

zgodnie z oznaczeniem na wyrysach z mapy, stanowiących załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 

do niniejszej uchwały. 

 

Ulica Danuty Siedzikówny „Inki” jest położona między ul. Studzieniec i ul. Abpa 

Antoniego Nowowiejskiego między nowym osiedlem budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego a lasem. Nazwa ulicy upamiętnia sanitariuszkę  

5 Wileńskiej Brygady AK, należącą do oddziałów działających na Pomorzu po 1945r., 

skazaną na śmierć i zastrzeloną w więzieniu UB w Gdańsku 28.08.1946r., odznaczoną 

pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; skazanie Danuty 

Siedzikówny stanowiło mord sądowy, Sąd Wojewódzki w Gdańsku w postanowieniu  

z 10.06.1991r. uznał wyrok skazujący za nieważny. Wnioski w sprawie nadania nazwy 
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złożył Zarząd Osiedla Nr 5 Kościuszki w Mławie oraz Zarząd Komitetu Prawa  

i Sprawiedliwości w Mławie.  

Ulica Jerzego Piotra Śliwczyńskiego jest położona między ul. Graniczną i ul. 

Obrońców Mławy na terenie istniejącego osiedla budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego. Wniosek w sprawie nadania nazwy złożyło Towarzystwo Miłośników 

Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie. Kopia wniosku stanowi załącznik do 

niniejszego uzasadnienia. Przy ulicy znajdują się budynki mieszkalne. Nadanie nazwy 

ulicy może wymagać zmiany numerów porządkowych tych budynków.  

Ulica ks. Jana Twardowskiego jest położona między ul. Anny Dobrskiej i ul. Ojca 

Bernarda Kryszkiewicza na terenie istniejącego osiedla budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego. Nazwa ulicy upamiętnia księdza, najpopularniejszego polskiego poetę 

religijnego, który żył w latach 1915-2006. Ks. Jan Twardowski był  

w Mławie dwukrotnie na spotkaniach poetyckich w czasie tygodni kultury 

chrześcijańskiej. Wniosek w sprawie nadania nazwy złożył Jarosław Trześniewski-

Kwiecień.  Przy ulicy znajdują się dwa budynki mieszkalne. Nadanie nazwy ulicy może 

wymagać zmiany numerów porządkowych tych budynków. 

Ulica Zygmunta Uzarowicza jest położona między ul. Okólną i ul. Żabieniec. 

Wniosek w sprawie nadania nazwy złożył Henryk Sławuta. Kopia wniosku stanowi 

załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

Ulica Łysa Góra jest położona na wschód od ul. Podbornej. Biegnie przez wzgórze 

nazywane przez mieszkańców Mławy zwyczajową nazwą „Łysa Góra”. 

Ulica Wspólna jest położona na wschód od ul. Henryka Sienkiewicza na terenie 

osiedla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Wniosek w sprawie nadania 

nazwy złożyli Radni Rady Miasta Mława Elżbieta Rzodkiewicz i Lech Prejs. Przy ulicy 

znajdują się budynki usługowe. Nadanie nazwy ulicy może wymagać zmiany numerów 

porządkowych tych budynków.  

Ww. wnioski w sprawie nadania nazw ulic dotyczyły ulic innych jak w projekcie 

uchwały lub nie wskazywały lokalizacji ulic. 

Położenie ulic zostało przedstawione na wyrysach z mapy, stanowiących załączniki 

Nr Nr 1 - 6 do uchwały. 

Ulice ks. Jana Twardowskiego, Zygmunta Uzarowicza oraz część ul. Jerzego Piotra 

Śliwczyńskiego są drogami gminnymi. Pozostałe ulice są drogami wewnętrznymi. 

Nieruchomości, na których znajdują się drogi, stanowią własność Miasta Mława. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał 

pozytywną opinię. 
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HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta 

Przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta wniosek podpisany przez członków Światowego 

Zarządu Związku Armii Krajowej dotyczący odstąpienia od nadania na dzisiejszej sesji 

nazwy ulicy Danuty Siedzikówny „Inki” z uwagi na wybór miejsca / załącznik do 

protokołu /. 

 

JERZY RAKOWSKI Radny Rady Miasta 

Zaznaczył, że pytał na Komisji Budownictwa, czy ta propozycja była konsultowana                             

z wnioskodawcami , ponownie będzie nadawana nazwa z niesmakiem. 

 

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta 

Przychyla się do wnioskodawców, ta nazwa powinna być nadana ulicy w bardziej 

prestiżowym miejscu. 

 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosów za, jednogłośnie) podjęła 

 

UCHWAŁA  Nr  XXXVIII/469/2018 

w sprawie nadania nazw ulic 

 

Ad pkt 13. 

MAGDALENA STASZEWSKA Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Szkolnictwa 

Z upoważnienia Pana Burmistrza Miasta Mława przedstawiła sprawozdanie zbiorcze               

z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy 

Karta Nauczyciela. 

Obowiązek przedłożenia sprawozdania wynika z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie 

z którym w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jest 

przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

szkół publicznych prowadzonych przez jst oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego sprawozdanie to jest przedkładane, w 

terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi  

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez  

jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Obowiązki wynikające z  

przepisów prawa zostały spełnione w naszym mieście, czyli sprawozdanie zostało  

przedłożone wszystkim uprawnionym podmiotom w ustawowym terminie. 

 

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli pokazuje  

jakie zarobki powinni osiągnąć nauczyciela w podziale na poszczególne stopnie awansu  
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zawodowego. 

 

Art. 30 KN stanowi co składa się na wynagrodzenie nauczycieli a mianowicie wynagrodzenie  

zasadnicze, dodatki (za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz warunki pracy),  

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody i inne  

świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego  

funduszu świadczeń socjalnych i dodatku tzw. wiejskiego lub miejskiego (w mieście do 5000  

mieszkańców). 

 

Ponadto na wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wpływa stopień awansu  

zawodowego, posiadane kwalifikacje, obowiązkowy wymiar zajęć, a także wysokość  

dodatków za staż pracy, jakość świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub  

zajęć, powierzenie stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych  

warunków pracy.  

 

Natomiast przy obliczaniu średniego wynagrodzenia nauczyciela bierze się pod uwagę tzw.  

kwotę bazową, która jest określana corocznie w ustawie budżetowej. I to jest kwota jaką  

powinien osiągnąć nauczyciel w danym roku. I tak w 2017 r. kwota bazowa stanowi 2.752,92  

zł i stanowi dla: 

- nauczyciela stażysty 100% 

- nauczyciela kontraktowego  111% - czyli 3.055,74 zł. 

- nauczyciela mianowanego 144% - czyli 3.964,20 zł. 

- nauczyciela dyplomowanego  184% - czyli 5.065,37 zł. 

 

 

W 2017 roku w Mieście Mława: 

- nauczyciela stażysty osiągnął średnie wynagrodzenie w wysokości 2 626,91 zł czyli 126,01  

zł mniej od średniego wynagrodzenia  n-la stażysty (wynagrodzenie zasadnicze stażysty 2 294  

zł) 

- nauczyciela kontraktowego - 3 254,90 zł czyli 199,16 zł więcej od średniego wyn. n-la  

kontr. 

- nauczyciela mianowanego - 4 023,21 zł czyli 59,01 zł więcej od średniego wyn. n-la mian. 

- nauczyciela dyplomowanego - 5 260,13 zł czyli 194,76 zł więcej od średniego wyn. n-la  

dyplom. 

 

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że w roku 2017 zostały osiągnięte średnie  

wynagrodzenia nauczycieli na stopniach awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,  

mianowanego i dyplomowanego oraz że nie zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia  

nauczycieli na stopniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty. W związku z powyższym,  

zgodnie z art. 30a KN, nauczycielom stażystom należy wypłacić tzw. jednorazowy dodatek  

uzupełniający ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudniania nauczyciela oraz osobistej  

stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, co pozwoli na osiągnięcie średnich  

wynagrodzeń na stopniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty w roku 2017.  

Jednorazowy dodatek uzupełniający zgodnie z przepisami prawa należy wypłacić do 31 

stycznia danego roku, co w naszym mieście uczyniono.  

 

 Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że informacja była omawiana na 

posiedzeniach wszystkich Komisji i została przyjęta bez uwag. 
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Ad pkt 14. 

 LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miasta o przedstawienie  

sprawozdań z prac Komisji za 2017r.: 

- Halina Pszczółkowska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  

- Joanna Tańska Przewodnicząca Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych, 

- Dariusz Dużmański Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.P., 

- Janusz Wiśniewski Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

- Janusz Wojnarowski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 

 

- Waldemar Borowski Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 15. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2017r. 

Rada podjęła 14 uchwał, z których 6 zostało wykonanych , 8 w trakcie realizacji. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad pkt 16. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami.  

Poinformował, że w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta wydał 23 zarządzenia, które 

są publikowane na stronie internetowej BIP.  

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 

Opis czynności 

 

Liczba 

 

Decyzje o warunkach zabudowy wydano 9 decyzji 

   

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

 

wydano 1 decyzję 
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Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

wydano 28 zaświadczeń 

 

Dzierżawa nieruchomości  podpisano 89 umowy 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości 
ogłoszono 2 przetargi 

przeprowadzono 1 przetarg 

Nabycie nieruchomości podpisano 2 akty notarialne 

Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu 

w użytkowanie wieczyste oraz umowa sprzedaży 
podpisano 1 akt notarialny 

Negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości przeprowadzono 2 spotkania 

Podziały nieruchomości 
wydano: - 7 postanowień 

     - 5 decyzji 

 

Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw 

ulic 

 

wysłano 5 zawiadomień 

wydano 1 zaświadczenie 

 

 

Projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w środkowej części Miasta 

Mława między ul. Mikołaja  Kopernika, Lasem 

Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, 

ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo 

 

- wyłożono do publicznego wglądu 

- przeprowadzono dyskusję publiczną 

 

 

Zamówienia publiczne 

 

8 postępowań w sprawie udzielenia 

zamówień publicznych o wartości 

do 30000 euro 

 

 

Projekty uchwał Rady Miasta  

 

przygotowano 4 projekty uchwał 

 

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rozwoju i Przedsiębiorczości  
 

Bank Gospodarstwa Krajowego zakwalifikował do udzielenia wsparcia wniosek Miasta  

Mława o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na budowę wielorodzinnego  

budynku socjalnego przy ul. Komunalnej (12 lokali socjalnych) złożony we wrześniu 2017r.  

      Wartość inwestycji: 1 240 890,87zł  
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      Wysokość wsparcia z Funduszu Dopłat: 434 310,00zł (35%, maksymalne możliwe) 

      Wysokość wkładu własnego Miasta Mława: 806 580,87zł (65%) 

      Termin realizacji wskazany we wniosku o wsparcie :  maj 2018 - kwiecień 2020, podlega 

uzgodnieniu na etapie zawierania umowy z BGK, nie może trwać dłużej, niż  24 miesiące. 

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie Miastu Mława 

      w ramach  konkursu „Maluch+” 2018, na funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku w kwocie 54 000,00zł (150 zł na 1 miejsce 

miesięcznie). Oferta złożona do Wojewody Mazowieckiego, po ocenie ofert przez 

Wojewodów decyzje dotyczące dofinansowania w gestii Ministra. 

 

W dniu 23 stycznia 2018r. w Urzędzie Miasta Mława odbyło się II Posiedzenie Komitetu 

Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława na lata 2016-

2025 z udziałem Zastępcy Burmistrza Miasta Mława. Dyskutowano o możliwościach 

rozwiązywania problemów funkcjonalno-przestrzennych Osiedla Krajewo (podobszar 

rewitalizacji nr 1), o prowadzonym monitoringu i stanie realizacji projektów wpisanych  

      do GPRMM. 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” 

1. Uzyskano pozwolenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie 

oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego w Warszawie na 

użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze A5. 

      Mieszkańcy ulic: Kościuszki, Cicha, Stefana „Grota” Roweckiego, Szwejkowskiego, 

Anyszki, Leszczyńskiego  oraz Pogorzelskiego mogą podłączać budynki do sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Trwają prace na obszarze A1. Obecnie roboty prowadzone są  w ulicach Olesin 

i Zabrody. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2018r. 

 

3. 1.02.br. przekazano teren budowy na obszarze A2 i obszarze A6. Wkrótce rozpocznie 

się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowowiejska, Okólna, Browarna, 

Piłsudskiego, Graniczna. Roboty potrwają do 30 września br.  

 

4. Prowadzone są działania promocyjne projektu. Ogłoszono postępowanie na wybór 

Wykonawcy Ulotek promocyjnych oraz rozstrzygnięto postępowanie na 

zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej w 2018 roku. 

 

5. W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 

Mława” wybudowano i oddano do użytkowania ponad 10 km sieci kanalizacji 

sanitarnej, łącznie będzie wybudujemy prawie 20 km sieci. 

  

Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach inwestycyjnych 

realizowanych przez Wydział Inwestycji 

 

Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne: 

1. W dniu 11.01.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę ulicy 

dr A. Dobrskiej w Mławie”, wyznaczając termin składania ofert na dzień 26.01.2018r.               
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W postępowaniu złożono poprawnie 3 oferty. Najtańsza, podlegająca ocenie oferta została 

złożona na kwotę 711 260,69 zł. Obecnie trwa jeszcze procedura oceny złożonych ofert. 

2. W dniu 19.01.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę placów zabaw 

w podziale na części: Część I – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Mławie oraz Część II - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie, 

wyznaczając termin składania ofert do dnia 5.02.2018r. W wyznaczonym terminie 

wpłynęło do Zamawiającego po 5 ofert na każde z zadań. Najkorzystniejsze oferty 

pochodzą od firmy Dar-Pol Dariusz Cieślak z siedzibą w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 

27/18 i wynoszą odpowiednio 246 928,65 zł brutto oraz 244 853,64 zł brutto. Obecnie trwa 

jeszcze procedura oceny złożonych ofert. 

3. W dniu 25.01.2018r. otwarto oferty na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie”.  

W wyznaczonym terminie, do Zamawiającego zostały poprawnie złożone 22 oferty. 

Najtańszą ofertę podlegającą ocenie  złożono na kwotę 104 304,00 zł brutto. Obecnie trwa 

jeszcze procedura oceny złożonych ofert. 

4. W dniu 26.01.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego oraz archeologicznego nad budową światłowodów do lokalu na ul.  

18 Stycznia 4 lok. 25, wyznaczając termin składania ofert na dzień 2.02.2018r.  

a) Najkorzystniejszą ofertę na nadzór inwestorski złożyła firma Usługi Teleinformatyczne 

Robert Skowroński z siedzibą w Mławie, Os. Młodych 12/14 za cenę 7 380 zł brutto.  

b) Najkorzystniejszą ofertę na nadzór archeologiczny złożyła firma Pracownia 

Archeologiczna Katarzyna Chmielewska z siedzibą w Żurominie przy ul. Targowej 41 

za cenę 900 zł brutto. 

      Ponadto w dniu 05.02.2018r dokonano przekazania placu budowy wykonawcom zadania. 

Termin realizacji całości prac inwestycyjnych określony jest na dzień 15.05.2018r.   

5. W dniu 30.01.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą: „Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie”. Termin składania ofert 

wyznaczono do dnia 14.02.2018r. 

6. W dniu 02.02.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na Przebudowę kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie, wyznaczając termin składania 

ofert na dzień 19.02.2018 r.  

 

Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

1. W dniu 29.12.2017r. zawarto umowę na: „Opracowanie projektu zamiennego przebudowy 

obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie” z firmą ProS - Biuro Projektowe Rafał 

Stramski, Krotoszyny 142, 13-330 Krotoszyny na kwotę brutto 30 000,00 zł. Termin 

opracowania dokumentacji wyznaczono do dnia 15.03.2018r. 

2. W dniu 29.12.2017r. zawarto umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie” – etap I (odcinek w ciągu        

ul. Olesin z połączeniem do Płockiej).  

a)  Wykonawca robót budowlanych: Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, CO, 

Gazu, „ART.-HAUS”, Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława, na kwotę 

111 547,64 zł brutto.  
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b) pełnienie nadzoru inwestorskiego: Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława,          

za kwotę 1 168,50 zł brutto. 

      Ponadto dokonano również przekazania placu budowy wykonawcy zadania oraz 

nadzorowi inwestorskiemu.  Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31.07.2018r. 

3. W dniu 29.12.2017r. zawarto umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej       

w Mławie”.  

a)  Wykonawca robót budowlanych: KRUSZ-BET PLUS Sp. z o. o. Sp. k., Uniszki Zawadzkie 

128, 06-513 Wieczfnia Kościelna za kwotę: 154 813,35 zł brutto.  

b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16. 06-500 Mława,          

za kwotę: 1 168,50 zł brutto. 

      Ponadto dokonano również przekazania placu budowy wykonawcy zadania oraz 

nadzorowi inwestorskiemu.  Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31.05.2018r. 

4. W dniu 29.12.2017r. podpisano umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie”.  

a) Wykonawca robót budowlanych: Zakład Projektowo-Wykonawczy WOD-KAN, CO, 

Gazu, „ART.-HAUS”, Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława, za kwotę 

98 983,68 zł brutto.  

b) Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„INSTALEX” Tadeusz Zasadzki, ul. Płocka 5/7 m 5, 06-500 Mława, za kwotę: 

1 230,00 zł brutto.  

      Ponadto dokonano również przekazania placu budowy wykonawcy zadania oraz 

nadzorowi inwestorskiemu.  Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia: 31.07.2018r.  

5. W dniu 29.12.2017r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie”. 

Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. z siedzibą przy ul. Nowoleśnej 6a 

w Mławie zrealizuje zadanie za kwotę 454 608,00 zł brutto. Zadanie realizowane jest  

w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Termin wykonania całości prac wyznaczono do 

dnia 28.09.2018r. 

6. W dniu 29.01.2017r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Budowa światłowodów do lokalu przy ul. 18 Stycznia 4 lok. 25”. Wykonawcą 

zadania jest firma EASYNET.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie za kwotę 58 290,68 zł 

brutto. Ponadto dokonano również przekazania placu budowy wykonawcy zadania.  

Termin wykonania całości prac wyznaczono do dnia 15.05.2018r.  

 

Dokonane odbiory dokumentacji i odbiory końcowe zadań inwestycyjnych: 

      W dniu 29.12.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: budowa 

odcinka sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ulicy Granicznej w Mławie” na działkach            

o nr ewidencyjnych 3785 i 3786 w Mławie. Zadanie zakończono w całości.  

 

Wydział Środowiska 

 

1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów: 6 szt. 

2. Decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – 4 szt. 

(ul. Wymyślin 12 – 1 decyzja i ul. Wójtostwo 92 – 3 decyzje) 
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3. Prowadzenie postępowania administracyjnego ws. nakazania przyłączenia 

nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – 1 szt. 

      (ul. Wójtostwo 87 - nieuregulowany stan prawny gruntu – sprawa     

      skomplikowana) 

4. Przyjmowanie wniosków od mieszkańców Miasta na utylizację wyrobów 

azbestowych - Realizacja zadania pn. „ Demontaż, transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu m. Mława”- etap X - wpłynęły 22 wnioski do 

realizacji w roku 2018. 

5.  Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ”Budowa 54 domów 

jednorodzinnych zabudowa bliźniacza na działce o nr 459 przy ulicy Podbornej”  - 

1 szt. 
6. Przygotowanie i przesłanie sprawozdawczości m. in.:  

- za rok 2017 z realizacji „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” 

(KPOŚK), 

- sprawozdawczości statystycznej dot. bilansu nośników energii i infrastruktury 

ciepłowniczej, efekty rzeczowe środków trwałych służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej, 

- rzeczowo – finansowe i rozliczenie dotacji celowej za 2017 rok z realizacji wypłat 

producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego. 

7. Przygotowano ankiety dla mieszkańców Miasta:  

- Kontynuacja programu wymiany pieców zasilanych paliwem stałym na piece 

centralnego ogrzewania zasilane gazem - w ramach ograniczania niskiej emisji na 

terenie Miasta Mława.  

     Miasto chce złożyć wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie  zgodnie  

z ogłoszonym kalendarium naboru wniosków na stronie internetowej (I kwartał br.). 

Jednak nie ukazały się do tej pory zasady przyznawania dofinansowania. 

W okresie od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 02 lutego 2018 r. złożono do Kancelarii 

Urzędu 105 ankiet ws. planowanych modernizacji przydomowych kotłowni. 

Modernizację kotłowni w roku 2018 planuje wykonać 100 właścicieli nieruchomości. 

Czterech zadeklarowało zamiar modernizacji w roku 2019, a jeden ankietowany 

zgłosił zamiar modernizacji na rok 2020.W ramach planowanej modernizacji 

wykazano do likwidacji 95 pieców węglowych (w tym 11 pieców kaflowych  

z początku XX wieku) oraz zamiar zmiany 8 pieców gazowych na gazowe wyższej 

klasy. Jedna z ankietowanych osób zgłosiła zamiar zmiany ogrzewania elektrycznego 

na ogrzewanie gazowe funkcjonujące w systemie centralnego ogrzewania (lokal 

obecnie ogrzewany grzejnikiem elektrycznym). 

- Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb, przydomowych 

oczyszczalni ścieków) na ternie miasta Mława.  

      W okresie od dnia 17 stycznia 2018 r. została umieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Mława ankieta dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane jest rozniesienie ankiet do 

właścicieli posesji posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Termin składania ankiet przewidziany jest do 28 lutego 

2018 r. Serdecznie prosimy mieszkańców o wypełnianie i składanie ankiet do 

Urzędu Miasta. 

8. Realizacja zadań w ramach  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie 

gminy - w zakresie kontroli wykonania przez właścicieli obowiązku 

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  



20 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 02 lutego 2018 r. podłączono 8 

nieruchomości do sieci, w tym 4 z obszaru Aglomeracji. W okresie 

sprawozdawczym zgłoszono w Zakładzie WOD-KAN w Mławie 13 

nieruchomości do realizacji zadania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.  

9. W styczniu 2018r. w schronisku dla zwierząt „Nadzieja” w Napierkach 

przebywało 81 psów. Odnotowano 2 adopcje.  Zapłacono za utrzymanie psów w 

schronisku 14 883,00 zł. 

 

 

RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE 

 

1. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności wyjaśniające w 165 

zgłoszeniach, które wpłynęły do Straży Miejskiej. 

2. Strażnicy działający w terenie, podczas prowadzenia rutynowych patroli: 

 poddali legitymowaniu 152 osoby,  

 pod nieobecność sprawców popełnionych wykroczeń, wystawili 56 wezwań  

do stawienia się  w Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień, 

 zabezpieczyli 3 zdarzenia losowe, 

 przeprowadzili 9 czynności kontrolnych, 

 powiadomili o 31 przypadkach uszkodzenia mienia. 

Łącznie patrole działające w terenie przeprowadziły 251 interwencji.  

3. Na wniosek Policji do 9 spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu 

miejskiego, dwukrotnie do ujawnionych wykroczeń wysyłano patrol działający w terenie.  

4. W okresie rozliczeniowym przeprowadzono 2 wspólne służby z Policją.  

5. Przeprowadzano 25 interwencji wobec osób bezdomnych, z czego 2 osoby odwieziono  

do Ośrodków Pomocy dla Osób Bezdomnych.  

6. 3 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników 

urzędu miasta. 

7. 30 razy konwojowano wartości pieniężne 

8. Zabezpieczano jedną imprezę publiczną oraz jedno zdarzenie drogowe.  

9. Dwukrotnie do osób przebywających w miejscu publicznym wzywano Pogotowie 

Ratunkowe. 

10. 44 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych. 

11. Interweniowano w sprawach bezpańskich zwierząt. Interwencje dotyczyły 10 bezpańskich 

psów oraz 4 kotów.  

12. Przeprowadzono 18 kontroli porządkowych posesji. 

13. W okresie sprawozdawczym rozliczono 149 wykroczeń. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Nadmienił, że odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury. Mimo sprzeciwu w  

poprzednich latach, Ministerstwo Infrastruktury widzi obecnie możliwość, aby wybudować 

tunel w miejscu zamkniętego przejazdu na ul. Kościuszki. Koszty w połowie pokryte byłyby  

ze środków zewnętrznych. Miasto miałoby przeznaczyć na ten cel od kilku do kilkunastu  

milionów złotych. Jesteśmy dobrej myśli, spotkanie było konstruktywne, ustalenia są w toku  

i wszystko dobrze rokuje, choć formalnie nie podpisaliśmy jeszcze porozumienia . 
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JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława  

Przestawiła szczegóły na temat spotkania w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury  

Reprezentowała Miasto Mława, a w rozmowach wzięło udział również dwoje radnych 

naszego miasta – Halina Pszczółkowska i Michał Pol, a także przewodniczący lokalnego 

Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Marek Kiełbiński. W rozmowach brali udział 

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, także minister Andrzej Bittel i PKP PLK 

S.A. Ze względu na obowiązki na spotkanie nie dotarli zaangażowani w jego organizację 

posłowie, Anna Cicholska i Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Po spotkaniu służby ministerstwa przygotowały notatkę: 

„Przedstawiciele Miasta, nawiązując do dotychczasowej korespondencji prowadzonej  

z MI(wcześniej MIB) i PKP PLK S.A., wyjaśnili, że optymalnym rozwiązaniem dla 

mieszkańców Mławy jest wybudowanie przejazdu pod torami/tunelu drogowego w ciągu 

ulicy Kościuszki, który służyłby do prowadzenia ruchu pieszo-samochodowego. 

Przedstawiciele MI i PKP PLK S.A. wskazali na potrzebę przeanalizowania przez Miasto 

uwarunkowań terenowych w kontekście dostępności terenu pod ww. inwestycję a także 

wymogów formalnych udziału Miasta w III etapie projektu nr 1.066 „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”.(…) Prezes PKP PLK S.A. 

poinformował o warunkach finansowania inwestycji tj. potrzebie zapewnienia min. 50% 

wkładu jst w kosztach realizacji inwestycji, podziale zadań w projekcie oraz po jego 

zakończeniu, informując jednocześnie, że udział finansowy Miasta może wynieść minimum 

kilka milionów zł (biorąc pod uwagę szacunkowy koszt dotychczas realizowanych przez PKP 

PLK S.A. tego typu inwestycji).(…)                                                                                                          

Biorąc pod uwagę potrzebę terminowej realizacji przez PKP PLK S.A. projektu „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”, który jest dofinansowany ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wskazano na 

konieczność przygotowania przez Miasto koncepcji programowo-przestrzennej, której 

przekazanie do PKP PLK SA jest jednym z podstawowych warunków aplikowania o 

dofinansowanie w ramach projektu.  

W związku z powyższym Pani Janina Budzichowska – Zastępca Burmistrza Miasta Mława, 

biorąc pod uwagę określone przez PKP PLK S.A. warunki udziału w projekcie, zobowiązała 

się do uzyskania stanowiska Burmistrza Mławy oraz Rady Miasta w tym zakresie w celu 

podjęcia prac, w porozumieniu z PKP PLK S.A. nad opracowaniem przez Miasto koncepcji 

programowo-przestrzennej”. 

O planie przyjęcia Krajowego Programu Kolejowego Burmistrz Sławomir Kowalewski 

usłyszał na spotkaniu w ministerstwie infrastruktury na przełomie 2016 i 2017 roku, 

zorganizowanym z inicjatywy poseł Anny Cicholskiej. Choć wówczas władze PKP PLK i 

ministerstwa infrastruktury nie były przychylne koncepcji budowy tunelu (fachowo 

nazywanego wiaduktem kolejowym), brały pod uwagę możliwość dofinansowania budowy 

kładki nad torami. Ze względu na taką deklarację ministerstwa, miasto zleciło opracowanie 

wielowariantowej koncepcji kładki. Nie spotkała się ona jednak z przychylnością 

mieszkańców, dlatego 18 grudnia 2017 r. Burmistrz Sławomir Kowalewski wystosował 

pismo do wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, z prośbą o budowę przeprawy pod 

torami. Burmistrz zadeklarował w tym piśmie podjęcie działań w celu przeznaczenia przez 

radę miasta środków finansowych na partycypację w kosztach w wysokości wynikającej z 

montażu finansowego. 
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Ad pkt 17. 

 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

Poinformował, że w okresie między sesjami do Rady Miasta wpłynęło pismo od Komisarza 

Wyborczego  w Ciechanowie dotyczące podziału miasta na okręgi wyborcze  w wyborach 

do rady gminy. Pismo do wglądu w biurze rady. 

 

HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Radny Rady Miasta  

Podziękowała Pani Burmistrz za informację i potwierdziła, że mieszkańcy z utęsknieniem 

czekają kiedy pojawią się środki na opracowanie koncepcji tunelu. 

 

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta 

Poruszył sprawę przygotowania w odpowiedni sposób sali na obrady sesji. Przekaz jest 

emitowany, niedoróbki się powtarzają jest to niedopuszczalne. 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

Wyjaśnił, że osobą odpowiedzialna za przygotowanie sesji jest Przewodniczący Rady. Jest to 

kolejna sesja gdzie jest problem z nagłośnieniem i zostanie  to rozwiązane. 

 

KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 

Poruszył temat ulic w Mławie, których stan nawierzchni jest zły. 

Zapytał, czy w najbliższym czasie planowana jest rewitalizacja takich ulic jak: 

- Rzęgnowska, Bienia, Okólnej, Henryka Sokalskiego, która jest rozkopana, a mamy rok 2018 

Rokiem Sokalskiego, Hanny Ruckiej Cybisowej, 

Kolejne pytanie dotyczyło budżetu obywatelskiego jeżeli chodzi o tężnie solankowe. 

Mieszkańcy pytają, czy są już jakieś dokumenty złożone do konserwatora zabytków, czy 

są konkretne zobowiązania ze strony Urzędu Miasta. 

Budowa kładki pieszo-rowerowej, wcześniej było mówione na ten temat, 60tyś.zł zostało 

zmarnowane, a są to publiczne pieniądze. 

Poruszył sprawę pisma jakie wpłynęło do Burmistrza Miasta i do wiadomości 

Przewodniczącego Rady w sprawie wyboru Dyrektora Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej.. 
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LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

Poprosił Przewodniczącego Osiedla o zadawanie pytań, a nie wygłaszanie swoich opinii.  

Zapewnił, że na tej sali są osoby, które dbają o środki publiczne oraz sprawy miasta . 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Wyjaśnił, że zostało przygotowane i opublikowanie ogłoszenie o naborze na stanowisko, 

powołana została Komisja. Złożone zostały trzy aplikacje, komisja wyłoniła najlepszego 

kandydata i rekomendację swoją przedstawiła Burmistrzowi Miasta. Burmistrz podpisał,  

a Pani Barbara Zaborowska przyjęła na okres 4 lat powierzenie stanowiska. Jeśli chodzi  

o pismo w tej sprawie jest przygotowywana odpowiedź . 

Jeśli chodzi o inwestycję na terenie kolei były dwie koncepcje czyli kładka z nieokreślonym 

dofinansowaniem, jeśli chodzi o wiadukt drogowy miasto może same wybudować  

z własnych środków, a jest to potężne przedsięwzięcie. Sprawa była omawiana na sesji 

rady i 20 radnych zagłosowało nad przeznaczeniem środków na opracowanie kładki. 

Podczas spotkania w dniu 25 stycznia br. w Ministerstwie mówili, że był czas kiedy 

rekomendowano kładkę, kolej dała warunki żeby zaprojektować tego typu obiekt. Podczas 

spotkania z mieszkańcami była o tym mowa i jeśli mieszkańcy wyraziliby zgodę być 

może pod koniec 2018r. oddana byłaby do użytku. Mieszkańcy wyartykułowali, że nie 

chcą kładki, zostało skierowane pismo żeby wybudować wiadukt kolejowy. Podkreślił , że 

bardzo cieszy się, że jest taka wola ze strony Ministerstwa i PKP, że już jest gotowość, 

strategia się zmieniła, wykorzystajmy to ponieważ wszystkim zależy na tym żeby 

rozwiązać problem komunikacyjny mieszkańców Mławy, a szczególnie mieszkańców 

Zatorza. 

Jeśli chodzi o ulice są niektóre rozkopane ponieważ prowadzona jest inwestycja odtapiania 

spowodowana zalewaniem wodami gruntowymi i opadowymi. Jeśli pojawią się środki  

z nadwyżki budżetowej zostanie skierowane pytanie do Radnych, czy zmniejszamy 

zadłużenie, czy inwestujemy, a potrzeb jest bardzo wiele.  

Odnośnie tężni poinformował, że wniosek jest rozpatrywany zgodnie z lokalizacją 

pomysłodawców. Wystąpiono o zgodę do konserwatora zabytków, jeśli taka zgoda będzie 

wydana, będzie następowała realizacja. Poprosił o cierpliwość. 

 

SZYMON WYROSTEK Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 15 

Zapytał o Zalew Ruda, który administruje nasze miasto. Wędkarze mają problem ze 

sprzątaniem naszego Zalewu, a robią to dwa razy w ciągu roku. Czy można skierować 

podczas akcji sprzątania jakieś dodatkowe siły do pomocy. Czy Straż Miejska mogłaby 

przeprowadzać dodatkowe kontrole w części, która administrujemy jako gmina Mława. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Wyjaśnił, że nie możemy oddelegować na teren Zalewu Straży Miejskiej, ale apel promuję  

i poprosił o informację, a na pewno pojawi się grupa chętnych osób do włączenie się  

w akcje pomocy podczas sprzątania terenu.. 
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Ad pkt 18. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta  

 

LESZEK OŚLIŹLOK zakończył obrady XXXVIII sesji  o godz. 18:00 słowami: 

 

„ZAMYKAM OBRADY XXXVIII SESJI RADY MIASTA” 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

  mgr Leszek Ośliźlok 

 

P r o t o k o l a n t:  

Katarzyna Kulesza 

 

 

 


