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PROTOKÓŁ Nr XXXII / 2017 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 26 czerwca 2017r. 

w sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

 

 

 

Obrady dwudziestej drugiej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył LESZEK 
OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta o godzinie 13.00. 

 

 

Powitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława 
Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza 
Miasta Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka Antczaka, 
Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów i dyrektorów 
jednostek organizacyjnych Miasta, przedstawicieli środków masowego przekazu, a 
za ich pośrednictwem mieszkańców miasta.  

W sposób szczególny powitał Artura Ryfińskiego Komendanta Komendy 
Powiatowe Policji w Mławie.  

 

 

LESZEK OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta 

Dzisiejszą sesję rozpoczniemy pożegnaniem Pani Elżbiety Bieńkowskiej 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w związku z 

przejściem na emeryturę.  

O zabranie głosu poprosił Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława        

Podziękował Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie 
Elżbiecie Bieńkowskiej za wieloletnią pracę dla dobra społeczności szkolnej i całego 
miasta. Zasłużona dla Mławy pedagog odchodzi właśnie na emeryturę. Jestem 
przekonany, że Pani Elżbieta Bieńkowska jest osobą znaną w naszym mieście, 
szanowaną i cenioną. Największą zapłatą dla każdego pedagoga za trud wniesiony 
w wychowanie jest uśmiech dziecka. Wiele pokoleń na pewno takie podziękowania 
składało i składa.. Dziękował jej za bardzo dobrą współpracę, nie tylko jako dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych, ale też jako radnej powiatowej. Przez ostatnie 10 lat 
Pani Elżbieta Bieńkowska pełniła funkcję dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 i, 
następnie, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie. Została wyróżniona 
wieloma nagrodami za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W 2013 
roku odznaczona została medalem „Zasłużony dla Miasta Mława”. W 2016 roku Pani 
Elżbieta Bieńkowska otrzymała również Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Mławie Artur Ryfiński. 

Skierował słowa uznania za zaangażowanie w przebieg kampanii profilaktycznych na 
terenie miasta .Podziękował za dobrą i owocną współpracę oraz pomoc w sytuacjach 
kiedy była ona bardzo potrzebna. 

 

Elżbieta Bieńkowska podziękowała Burmistrzowi za efektywną, wieloletnią 
współpracę, przynoszącą wiele dobra jej placówce, dzieciom i pracownikom. 
Wyraziła swoją wdzięczność pracownikom urzędu miasta, dyrektorom i prezesom 
jednostek miasta, szefom szkół i mediom za otwartość oraz przychylność.                         
Miałam ogromne szczęście, że pracowałam w tej placówce i spotkałam na swojej 
drodze państwa, życzliwych ludzi – mówiła ze wzruszeniem. 

 

LESZEK OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta                                                                   
złożył również w imieniu własnym i Radnych słowa podziękowania za wieloletnią 
pracę i zaangażowanie w sprawy dotyczące miasta i jego mieszkańców.  

 

 

LESZEK OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta 

Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest miła uroczystość wręczenia 
zwycięzcom nagród za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017. 
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Ad. pkt. 3. 

ANDRZEJ KARPIŃSKI  Specjalista ds. Sportu w MOS i R  

PODSUMOWANIE ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH W SEZONIE 2016/2017r. 

SZKOŁY  PODSTAWOWE kat. DZIEWCZĄT  

 
MIEJSCE 

 
NAZWA SZKOŁY 

 
PUNKTY 

 
I 

 
Zespół Placówek Oświatowych  Nr 3 

 
105,5 pkt. 

 
II 

 
Zespół Placówek Oświatowych  Nr 2 

 
58 pkt. 

 
III 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 

 
46 pkt. 

 
IV 

 
Zespół Placówek Oświatowych  Nr 1 

 
44,5 pkt. 

 

SZKOŁY  PODSTAWOWE kat. CHŁOPCÓW   

 
MIEJSCE 

 
NAZWA SZKOŁY 

 
PUNKTY 

 
I 

 
Zespół Placówek Oświatowych  Nr 3 

 
143,5 pkt. 

 
II 

 
Zespół Placówek Oświatowych  Nr 2 

 
63 pkt. 

 
III 

 
Zespół Placówek Oświatowych  Nr 1 

 
29,5 pkt. 

 
IV 

 
Szkoła Podstawowa Nr 6 

 
28 pkt. 

 

SZKOŁY  GMNAZJALNE kat. DZIEWCZĄT 

 
MIEJSCE 

 
NAZWA SZKOŁY 

 
PUNKTY 

 
I 

 
GIMNAZJUM Nr 1 W MŁAWIE 

 
181,5 pkt. 

 
II 

 
GIMNAZJUM Nr 2 W MŁAWIE 

 
148,5 pkt. 

 
III 

 
GIMNAZJUM „WYSPIANUM” W MŁAWIE 

 
9 pkt. 

 

SZKOŁY  GMNAZJALNE kat. CHŁOPCÓW 
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MIEJSCE NAZWA SZKOŁY PUNKTY 

 
I 

 
GIMNAZJUM Nr 1 W MŁAWIE 

 
219,5 pkt. 

 
II 

 
GIMNAZJUM Nr 2 W MŁAWIE 

 
107,5 pkt. 

 
III 

 
GIMNAZJUM „WYSPIANUM” W MŁAWIE 

 
22 pkt. 

 

SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĄT  

 
MIEJSCE 

 
NAZWA SZKOŁY 

SUMA 
PUNKTY 

 
I 

 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MŁAWIE 

 
131 pkt. 

 
II 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MŁAWIE 

 
95 pkt. 

 
III 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W MŁAWIE 

 
68 pkt. 

 
IV 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MŁAWIE 

 
35 pkt. 

 
V 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE 

 
0 pkt. 

 

SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCÓW  

 
MIEJSCE 

 
NAZWA SZKOŁY 

SUMA 
PUNKTY 

 
I 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W MŁAWIE 

 
129 pkt. 

 
II 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MŁAWIE 

 
107 pkt. 

 
III 

 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MŁAWIE 

 
77 pkt. 

 
IV 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MŁAWIE 

 
33 pkt. 

 
V 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE 

 
0 pkt. 

 

Wyłoniono najlepszych sportowców Szkół Podstawowych: 

Najlepsza zawodniczka Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1: Anna Wtulich 

Najlepszy zawodnik Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1: Mateusz Kućko 

Najlepsza zawodniczka Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2: Wiktoria 
Staszkiewicz 

Najlepszy zawodnik Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2: Konrad Kuciński 
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Najlepsza zawodniczka Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3: Kornelia Balcerzak 

Najlepszy zawodnik Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3: Patryk Bedra 

Najlepsza zawodniczka Szkoła Podstawowa Nr 6: Karolina Bielska 

Najlepszy zawodnik Szkoła Podstawowa Nr 6: Jakub Han 

 

Najlepszy wynik lekkoatletyczny wśród dziewcząt, chłopców   w roku szkolnym                     
2016/2017 uzyskała:  

Natalia Zawadzka – Gimnazjum Nr 1   

Jarosław Chrostowski – Gimnazjum Nr 2   

Najlepszy wynik lekkoatletyczny wśród dziewcząt, chłopców   w roku szkolnym 
2016/2017 uzyskała:  

Dagmara Bogusławska – Zespół Szkół Nr 3   

Przemysław Obłąkowski - I Liceum Ogólnokształcące   

 

Nagrody wręczali młodym sportowcom oraz dyrektorom lub przedstawicielom 
szkół Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie Piotr Jankowski, 
Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski i Przewodniczący Rady Miasta Mława 
Leszek Ośliźlok. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława        

Jest to efekt pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dyrektora Piotra 
Jankowskiego i jego pracowników zaangażowanych w organizację imprez sportowo-
rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Podziękował także dyrektorom szkół, 
którzy zapewniają swoim uczniom dobre warunki i mobilizują ich do uprawniania 
sportu, ale przede wszystkim gratulował młodym sportowcom, intensywnie 
trenującym i uczestniczącym w różnego rodzaju zawodach. Zaznaczył również, jak 
ważna jest dla rozwoju tych młodych talentów atmosfera panująca w domach 
rodzinnych. Kiedy rodzice są z nimi i wspierają ich, ma to dobry wydźwięk na 
przyszłość – podkreślał Burmistrz Miasta.. 

 

Ad. pkt. 4. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy obecności, że na 
sali jest quorum ( 18 radnych ) władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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Nieobecni usprawiedliwieni radni 

- Dariusz Dużmański, 

- Halina Pszczółkowska, 

- Jerzy Rakowski 

 

Ad. pkt. 5. 

 Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 
Wojnarowskiego. 

 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.      

      

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania  
(18 głosami za) Sekretarzem Obrad XXXII sesji Rady Miasta został wybrany radny 
JANUSZ WOJNAROWSKI. 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o 
wprowadzenie do  porządku obrad dwóch projektów uchwał w związku z pismem 
Pani Haliny Pszczółkowskiej jakie wpłynęło do Rady Miasta / odczytał pismo / 
Proponuje wprowadzenie jako pkt 18.   

 

Zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad? 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta zwrócił się o wprowadzenie 
do porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał :w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zaproponował 
wprowadzenie zgłoszonych przez Burmistrza projektów w pkt 14. 

 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 18 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 
każdy z osobna projekt uchwały , a następnie jednogłośnie porządek obrad Rady 
Miasta po zmianach. 
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Ad. pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XXXI sesji Rady 
Miasta odbytej w dniu 2 czerwca 2017r. 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. 

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 18 głosów, jednogłośnie) 
przyjęła bez odczytywania protokół z XXXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu                          
2 czerwca 2017r. 

 

Ad. pkt. 7. 

 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mława wraz z autopoprawką nr 1, którą radni otrzymali. 

 

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mława na lata 2017 – 2026 

 

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Zmniejszono dochody  Miasta Mława o kwotę (-164 275,00 zł). Dochody ogółem 
po zmianie wynoszą 131 519 897,17 zł. Powodem zmian jest zmniejszenie 
dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.  

Zmniejszono wydatki Miasta Mława o kwotę (48 142,97 zł). Wydatki ogółem po 
zmianie wynoszą 148 222 830,66 zł. 

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę  (+15 725,00 zł) i wynoszą 112 185 
712,43 zł. 

Powodem zmian jest zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i 
wychowanie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. 

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę  (-180 000,00  zł) i wynoszą 
36 037 118,23 zł. 
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 Powodem zmian jest zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka 
w Mławie – etap I”  (-180 000,00 zł). Zadanie realizowane będzie w roku 2018 

 Po dokonanych zmianach w planie wydatków deficyt budżetu Miasta Mława w 
roku 2017 nie uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 zł.  Deficyt zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi: 
- ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez 
Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł, 
- z wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł. 
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej  

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące przedsięwzięcie majątkowe:  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I”. 
Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,  

 łączne nakłady finansowe wynoszą 190 000,00 zł, 

 nakłady na rok 2017 planuje się w kwocie 10 000,00 zł, 

 nakłady na rok 2018 planuje się w kwocie 180 000,00 zł, 

 limit zobowiązań wynosi 190 000,00 zł, 

 

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

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mława na lata 2017 – 2026. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 
I.   Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+42 142,97 zł), 
plan po zmianie wynosi 131 519 897,17 zł. 
1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (-152 611,10 zł), plan dochodów bieżących 
po zmianach  wynosi 116 131 858,37 zł. Powodem zmian jest: 
- zmniejszenie  dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” z tytułu opłat za składowanie odpadów przez NOVAGO Sp. z o.o. w 
Mławie przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie. (-216 611,10 zł), 
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z 
Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 
(+4 000,00 zł), 
- zwiększenie dochodów  z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie na realizację zadania pn.: 
"Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej 
ekologiczne (np. gazowe) – etap I" (+60 000,00) 

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+ 200 754,07 
zł),po zmianie  wynoszą  15 388 038,80 zł. Powodem zmian jest: 
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- zmniejszenie dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu  
sprzedaży nieruchomości należących do zasobu Miasta Mława (-1 164 275,00 zł), 
- zwiększenie dochodów w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska”  z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, które Miasto Mława 
planuje uzyskać w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzienic w Mławie” 
(+1 365 029,07 zł), 
 Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się 
dochody:   

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 954 925,00  zł, tj.:    

- sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 - działka 614,  

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego  – działka  2794/32 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – działka 130/2 i in., 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics  – działka 1725/1 i in., 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dźwigowej – działka 1736/4, 1736/5, 

- sprzedaż nieruchomości 3 Maja i ul. Działdowskiej w Mławie, 

- sprzedaż lokali mieszkalnych 

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w kwocie 20 000,00 zł. 

3) dotacja celowa dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 15 000 zł, 

4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w 
kwocie 7 734 889,51 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Aglomeracji Mława”, 

5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w 
kwocie 2 298 195,22 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława 
z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, 

6) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w 
kwocie 1 365 029,07 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”, 
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Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 133 096 949,90 zł, w 
tym: 

1. Dochody bieżące w kwocie      122 239 770,54 zł, 

2. Dochody majątkowe w kwocie   10 857 179,36 zł. 

 Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się 
dochody: 

1)   Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 090 022,60  zł w tym: 

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części), 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części), 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej  – działka 377/4 i in. (część) 

2)  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w kwocie 20 000,00 zł. 

3)   Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w 
kwocie 6 201 544,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Aglomeracji Mława”, 

4)   Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w 
kwocie 2 258 595,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława 
z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” 

5)  Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w 
kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” 

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł,                      
w tym: 

1. Dochody bieżące w kwocie     126 820 101,80 zł, 

2. Dochody majątkowe w kwocie       620 000,00 zł. 
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 Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji                     
w roku 2019 składają się  dochody: 

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00  zł w tym: 

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część), 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4, 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa  – działka 377/4 i in.(część) 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics  – działka 1627 i in. (część) 

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w kwocie 20 000,00 zł 

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł,                   
w tym: 

1. Dochody bieżące w kwocie      131 766 085,77 zł, 

2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł. 

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00  zł planowane do realizacji w roku 2020 
składają się  dochody: 

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00  zł w tym: 

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia), 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część), 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna  – działka 4364/6 i in. (część) 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in., 

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1, 

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w kwocie 20 000,00 zł 

            Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom 
fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
 
II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2017 roku uległy zmianie (+48 142,97 zł) i po 
zmianie wynoszą  148 222 830,66 zł,  w tym: 

1. Wydatki bieżące uległy zmianie o kwotę (+223 245,00 zł) i po zmianie wynoszą  
112 185 712,43 zł 

Powodem zmian jest: 
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-  zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” m.in. na: wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi oraz promocję projektu  (+103 520,00 zł), 
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”                                  
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Dla Zespołu Placówek 
Oświatowych Nr 3 w Mławie (+15 725,00 zł) 

- zwiększenie plan wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 803 „Szkolnictwo 
wyższe” z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                              
w Ciechanowie (+100 000,00 zł), 

- zwiększenie plan wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 921 „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego”  z tytułu dotacji  podmiotowej dla Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej w Mławie, w kwocie (+4 000,00 zł), 

2. Wydatki majątkowe uległy zmianie o kwotę (- 175 102,03 zł) i po zmianie 
wynoszą 36 037 118,23 zł. Powodem zmian jest: 

- zmniejszenie planu wydatków na realizacje zadanie inwestycyjne pn: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” (-75 142,03 zł), 

- zwiększenie planu wydatków zakupy inwestycyjne  w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej 
ekologiczne (np. gazowe) – etap I” Zadanie będzie polegało na wymianie pieców w 
budynkach należących do zasobu komunalnego Miasta Mławy (+80 040,00 zł), 

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I” (-180 
000,00 zł). Zadanie realizowane będzie w roku 2018 

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 139 096 949,90 zł,                       
w tym: 

1. Wydatki bieżące w kwocie     110 520 977,84 zł, 

2. Wydatki majątkowe w kwocie  28 575 972,06 zł. 

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 123 440 101,80 zł,                
w tym: 

1. Wydatki bieżące w kwocie     112 952 439,35 zł, 

2. Wydatki majątkowe w kwocie  10 487 662,45 zł. 

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 186 085,77 zł,               
w tym: 

1. Wydatki bieżące w kwocie     115 776 250,33 zł, 

2. Wydatki majątkowe w kwocie  13 409 835,44 zł. 

Plan przychodów na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 19 902 933,49 zł. 
Przychody przeznacza się na: 
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- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,  
(5 000 000,00 zł) 

- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł ) 

- pokrycie deficytu (11 702 933,49 zł) 

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również przesunięcia w 
dochodach i wydatkach dokonywane na wniosek naczelników wydziałów Urzędu 
Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek, które nie mają wpływu na wynik budżetu 
miasta, skorygowano także dane uzupełniające. 

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2017 deficyt 
Miasta  nie uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 zł. Deficyt zostanie pokryty z 
wolnych środków oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych 
planowanych do wyemitowania przez Miasto Mława.  

Przychody na 2018 rok 

W 2018 roku planuję się przychody (pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz emisję obligacji komunalnych ) w kwocie 9 800 000,00 zł, tj.: 

- 6 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, 

- 3 800 000,00 zł  planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja 
nastąpiła w roku 2009 i 2010. 

Rozchody na 2017 rok 
Plan rozchodów na rok 2017 nie ulega zmianie. W 2017 roku planuje się  rozchody w 
wysokości 4 000 000,00 zł, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria L) 
wyemitowanych w 2007 roku z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i 
komunalną w Mieście Mława, 
W roku 2017 jak też w latach następnych  2018 – 2026 wskaźnik spłaty zobowiązań 
Miasta Mława spełnia wymogi  art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 
sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) 
 
Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020 

W części 1.1 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmiany dotyczą 
następujących przedsięwzięć: 

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”. Realizacja zadania 
przewidziana jest w latach  2016 – 2017: 

- łączne nakłady finansowe  (- 52 227,03 zł), po zmianie wynoszą  449 272,97 zł, 

- plan wydatków na rok 2017 (-75 142,03 zł), po zmianie wynoszą 424 857,97 zł, 

- limit zobowiązań (-75 142,03 zł), po zmianie wynoszą 424 857,97 zł, 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” 
zostało w wykazie przedsięwzięć przeniesione z części 1.3. „Wydatki na programy, 
projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do części 1. 1 „ 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 



14 

 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Przeniesienie nastąpiło 
ponieważ przedsięwzięcie jest częścią projektu realizowanego przez Miasto Mława 
przy współudziale środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. 

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap 
I”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,  

 łączne nakłady finansowe wynoszą 190 000,00 zł, 

 nakłady na rok 2017 planuje się w kwocie 10 000,00 zł, 

 nakłady na rok 2018 planuje się w kwocie 180 000,00 zł, 

 limit zobowiązań wynosi 190 000,00 zł, 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

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

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 375 / 2017 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 

 
Ad. pkt. 9 

 HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta  

 Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.                       
z autopoprawką , którą radni otrzymali. 

 
Autopoprawka                                                                                                                                  

do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r. 

DOCHODY (-164 275,00 zł) 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-164 275,00 zł) 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-164 275,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie                    
(-164 275,00  zł) z tytułu  odpłatnego nabycia prawa własności . 

WYDATKI (-164 275,00 zł) 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+15 725,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 725,00 zł) 
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Zwiększenie planu wydatków w kwocie  (+15 725,00 zł)  dla Zespołu  Placówek 
Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 725,00 zł) z przeznaczeniem na zakup 
pomocy dydaktycznych, 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-180 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (-180 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie                   
(-180 000,00 zł)  na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I. Przeniesienie zadania 
jednorocznego do Wieloletniej Prognozy Finansowe.  

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika: 

- „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową. 

Dochody budżetu na 2017 r. ulegają zmianie i wynoszą 131 519 897,17 zł 

Wydatki budżetu  na 2017 r.  ulegają zmianie i wynoszą 148 222 830,66 zł  

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 16 702 933,49 zł w tym:  

- deficyt w kwocie 5 000 000,00 zł  (z tytułu realizacji projektu pn : „ Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” ) pokryty przychodami 
pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto 
Mława w kwocie 5 000 000,00 zł 

- deficyt w kwocie  11 702 933,49  zł ( na realizację zadań bieżących i majątkowych) 
zostanie pokryty przychodami  z wolnych środków w kwocie  11 702 933,49 zł.  

Przychody budżetu w kwocie 19 902 933,49  zł 

Rozchody budżetu  w kwocie  3 200 000,00 zł ( wykup obligacji komunalnych. 

 

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

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2017r. 

 

DOCHODY (+48 142,97 zł) 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-1 164 275,00 zł) 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1 164 275,00 zł) 

Zmniejszenie  planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-1 164 275,00  zł) z tytułu  odpłatnego nabycia prawa własności . 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 208 417,97 zł) 
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Rozdział 90001 -  Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 365 029,07 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+1 365 029,07 zł) z tytułu 
dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn: „ Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”  

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+60 000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu dotacji 
z WFOŚiGW na wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne  (np: gazowe ) 
etap I, w ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie” 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska (-216 611,10 ) 

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-216 611,10 zł) z uwagi na 
mniejszą niż planowano wysokość należnych opłat za składowanie odpadów przez 
NOVAGO Sp z o.o w Mławie przekazywanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4 000,00 zł) 

Rozdział 92118 – Muzea (+4000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu dotacji 
celowej otrzymanej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej w Mławie na zorganizowanie wystawy pn; „ Z ziemi mławskiej 
wydobyte.45 lat badań archeologicznych”. 

WYDATKI  (+48 142,97 zł)  

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+15 725,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 725,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie  (+15 725,00 zł)  dla Zespołu  Placówek 
Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 725,00 zł) z przeznaczeniem na zakup 
pomocy dydaktycznych. 

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (+100 000,00 zł) 

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+100 000,00 zł) z 
przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na 
działalność bieżącą. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (-71 582,03 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( -151 622,03 zł) 

1.  Zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 
(+103 520,00  zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. 
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2.  Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 
(+404 857,97 zł) z tytułu zmiany źródła finansowania  zadania inwestycyjnego pn: „ 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”. 

3.  Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-
 480 000,00 zł) z tytułu zmiany źródła finansowania  dotyczy zadania inwestycyjnego 
pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”. 

4. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-180 000,00 zł)  na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I. Przeniesienie zadania 
jednorocznego do Wieloletniej Prognozy Finansowe.  

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+80 040,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+80 040,00 zł) z tytułu 
realizacji zakupów inwestycyjnych (wymiana pieców węglowych na bardziej 
ekologiczne (np: gazowe ) etap I, w ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej 
emisji w Mławie” w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 60 000,00 zł oraz 
środki własne w kwocie 20 040,00 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4 000,00 zł) 

Rozdział 92118 – Muzea (+4 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków  Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu dotacji  
podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na zorganizowanie wystawy 
pn; „ Z ziemi mławskiej wydobyte.45 lat badań archeologicznych”. Środki z tytułu 
pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego.  

Dochody budżetu na 2017 r.  131 519 897,17 zł 

Wydatki budżetu  na 2017 r.  148 222 830,66 zł  

Deficyt budżetu w kwocie  16 702 933,49 zł  pokryty przychodami pochodzącymi ze 
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 
5 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł. 

Przychody budżetu w kwocie  19 902 933,49 zł 

Rozchody budżetu  w kwocie  3 200 000,00 zł  ( wykup obligacji komu 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 
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MARIAN WILAMOWSKI Radny Rady Miasta  

Poruszył sprawę dotyczącą inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej jaka 
miała być realizowana na terenie Wólki ii Osiedla Andersa. Jest wielką radością dla 
mieszkańców,  że planowana jest taka inwestycja, ale jednocześnie trochę smuci fakt 
przeniesienia jej na rok następny. Należy podkreślić, że zakres tych działań wymaga 
dokładnego opracowania i jest to zrozumiałe. 

  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że zmiana w budżecie związana jest z przeniesieniem tego 
zadania na rok następny. Zmiana ta jest efektem konsultacji jakie odbyły się z GWOŚ 
i GW oraz NFOŚ. Uzyskaliśmy podpowiedź, że jest możliwość pozyskania środków 
w roku następnym. To przeniesienie umożliwi zaplanowanie tej inwestycji w 
przyszłym roku i pozyskanie środków z GFOŚ i GW. Poprosił o spokój i zaufanie oraz 
akceptację zaproponowanych zmian.  

 

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

podjęła z autopoprawką 

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 376 / 2017 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok 
 

Ad. pkt. 9 
  

KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji  

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 
rzeczowej Powiatowi Mławskiemu w postaci wykonania przebudowy odcinka pasa 
drogowego ul. Płockiej w Mławie.  

Miasto Mława stosownie do projektu Uchwały Rady Miasta Mława udzieliło 
 z budżetu Miasta Mława pomocy rzeczowej Powiatowi Mławskiemu z 
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu 
przebudowy nawierzchni chodnika, miejsc postojowych w pasie drogowym drogi 
powiatowej Nr 2367W, ul. Płockiej w Mławie. 

Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona 
innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie pomocy 
rzeczowej. Podstawą udzielenia tej pomocy jest umowa. 
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Miasto Mława udzieliło pomocy rzeczowej w postaci: robocizny, materiałów, 
robót remontowo-budowlanych. Na wykonanie zadania przeznaczono środki 
finansowe w wysokości 83 800,00 zł., (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset 
złotych) w budżecie Miasta Mława na 2017r. 

Pas drogowy ulicy Płockiej w Mławie jest drogą powiatową i jedną z bardziej 
ruchliwych ulic w naszym mieście. Przebudowa nawierzchni chodnika, miejsc 
postojowych jest zasadna ze względu na możliwość poprawienia stanu 
bezpieczeństwa komunikacji pieszej i samochodowej. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną 
opinię. 

 

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

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 377 / 2017 

w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy rzeczowej Powiatowi 
Mławskiemu w postaci wykonania przebudowy odcinka pasa drogowego                    

ul. Płockiej w Mławie 

 

Ad. pkt.10 
 

 URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach 
ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława. 
 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska do zadań własnych 
gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 
przedsięwzięć  związanych z ochroną powietrza. Finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w wyżej wymienionym zakresie może polegać na udzielaniu 
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 403, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), rada gminy określa w formie uchwały zasady 
ustalania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji  
do dofinansowania oraz tryb postępowaniu w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania. Otrzymano pozytywną opinię. 
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Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych z węglowego na 
ekologiczne Miasto realizuje jedno z zadań wpisanych do Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Mława, który został uchwalony Uchwałą Nr VII/74/2015 
Rady Miasta w dniu 26 maja 2015r., którego głównym celem jest poprawa jakości 
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. I likwidacja tzw. niskiej emisji 
zanieczyszczeń, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, wspierając przy tym 
mieszkańców. 

Projekt Uchwały zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2016r. poz. 
1808 z późn. zm.) został przesłany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie dot. sprawdzenia przejrzystości 
zasad udzielania pomocy. 

O dotację będą mogli się ubiegać właściciele nieruchomości położonych na 
terenie Mławy, ogrzewanych źródłem ciepła na paliwo stałe. Można ją będzie 
przeznaczyć na wymianę pieca węglowego na piec centralnego ogrzewania zasilany 
gazem lub olejem opałowym (wyniesie ona wówczas maksymalnie 6000 zł, jednak 
nie więcej niż 100% kosztów poniesionych na zakup pieca); na wymianę pieca 
zasilanego paliwem stałym na ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła lub 
niskotemperaturową pompę ciepła, dla których źródłem ciepła jest grunt lub podobne 
źródło (do 10 000 zł, jednak nie więcej niż 100% kosztów zakupu); bądź na budowę 
przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca zasilanego paliwem stałym na piec 
centralnego ogrzewania zasilany gazem (1900 zł). 

Pomoc finansowa będzie udzielana osobom, które zdecydują się na zakup fabrycznie 
nowych urządzeń, posiadających co najmniej dwuletnią gwarancję. Wszystkie źródła 
ciepła na paliwa stałe na terenie danej nieruchomości trzeba będzie zdemontować w 
sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie. Aby móc ubiegać się o 
dotację, należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Mława jeszcze przed 
rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania (złożenie dokumentu nie jest 
równoznaczne z jej otrzymaniem). Są one jednorazowe i przyznaje się je do 
momentu wyczerpania środków finansowych miasta na dotacje celowe w danym roku 
kalendarzowym – ważna jest więc kolejność wpływania wniosków. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja. Podziękował w 
imieniu Komisji, że taki program został zaproponowany i podjęte zostało tak ważne 
zadanie. Komisja uważa, że w przyszłości należy ten program rozszerzyć dla osób , 
które posiadają dwa źródła ciepła i mieliby również możliwość korzystania z 
dofinansowania.   
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Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  również pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt uchwały oraz wniosek, który przedstawił Przewodniczący Komisji 
Budownictwa.. 

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

podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 378 / 2017 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej 

emisji na terenie Miasta Mława 
 

Ad. pkt. 11 
 

URSZULA  APTOWICZ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. 
 
Poinformowała, że Miasto Mława jako wspólnik w ramach swoich kompetencji i 
możliwości może podwyższyć kapitał zakładowy spółki, w której posiada 100% 
udziałów. 
Na wniosek P.E.C w Mławie Sp. z o.o z siedziba przy ul. Powstańców Styczniowych 
3 podwyższenie kapitału byłoby o kwotę 116.300 zł wkładem niepieniężnym / 
aportem / w postaci: 
- kotłowni przy ul. Napoleońskiej 21A o wartości 1.670 zł, 
- kanału ciepłowniczego w ul. Napoleońskiej w kw. 17.882,90zł, 
- nieruchomości gruntowych 1924/7 o pow. 236m2, 1924/21 o pow.20m2, 1928/3 o 
pow. 3m2, stanowiących własność  Miasta Mława, położonych w Mławie przy ul. 
Napoleońskiej o łącznej pow.259m2 o wartości 37.296 tyś.zł. 
- nieruchomość gruntową 193/102 o pow. 413m2, położoną na terenie O.K.M. o 
wartości 59.472 tyś.zł. 
 W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki nastąpi utworzenie 
nowych 2.326 udziałów o wartości nominalnej po 50zł każdy i łącznej wartości 
116.300zł. Wartość udziałów spółki z kw. 3.182.400 tyś.zł wzrośnie o kw. 
116.300tyś.zł  do kwoty 3.298.700tys.zł. Łączna ilość udziałów wyniesie 65.974 szt. 
 
  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego  i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 17 głosami za, jednogłośnie )                 
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 379 / 2017 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. 

 

Ad. pkt. 12 
 

PIOTR TOMASZEWSKI  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen 

biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w 
komunikacji miejskiej Miasta Mława. 

Podjęcie uchwały związane jest ze zmianą kręgu podmiotów uprawnionych do 
korzystania z bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów pojazdami komunikacji 
miejskiej na terenie Miasta Mława. 
 

W Uchwale Nr XLI/401/2014 Rady Miasta Mława z dnia  24 czerwca 2014 r. w 
sprawie: ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów 
bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława załącznik Nr 2 – 
Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów 
pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z przejazdów bezpłatnych są: 
 

Lp. Charakterystyka grup uprawnionych 

1. Osoby posiadające kartę mieszkańca (Kartę Mławiaka), za jej okazaniem 

2. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dowodu tożsamości 

3. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I ; II Stopnia - na podstawie legitymacji 

4. 
Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie legitymacji 

Polskiego Związku Niewidomych 

5. Dzieci do dnia ukończenia 7 roku życia na podstawie oświadczenia opiekuna 

6. 
Honorowi Obywatele Miasta Mława – na podstawie dokumentu potwierdzającego  

to obywatelstwo 

7. 

Inwalidzi I grupy lub osoby : 

a. uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji  

– na podstawie orzeczenia ZUS 

b. uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia 

potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający  

o stopniu niepełnosprawności, 

c. będące opiekunami towarzyszącymi osobom wymienionym pod lit. „a” lub „b” 

na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną. 

8. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie Książeczki Inwalidy  Wojennego 
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(Wojskowego) oraz przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy  

– na podstawie wskazania przez inwalidę 

9. Posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora 

10. Umundurowani funkcjonariusze Policji 

11. Umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej 

 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych (50%) są: 

 

Lp. Charakterystyka grup uprawnionych 

1. Dzieci powyżej 7 roku życia na podstawie oświadczenia opiekuna 

2. 
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia 

na podstawie ważnej legitymacji szkolnej 

3. 

Emeryci i renciści , obywatele polscy, do ukończenia 70 roku życia – na podstawie 

legitymacji ZUS lub ostatniego odcinka emerytury lub renty łącznie z dowodem 

tożsamości 

4. 
Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień 

kombatanckich 

5. 
Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych - na podstawie ważnej 

legitymacji studenckiej 

 

 
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds.Rodziny i Spraw 

Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 

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

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 380 / 2017 

uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz 
wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w 

komunikacji miejskiej Miasta Mława 

 

Ad. pkt. 13 
  

MAGDALENIA CECELSKA  Koordynator projektu 

            Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu 
rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. 
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W związku z Uchwałą Nr XXX/349/2017 Rady Miasta Mława z dnia                          
25 kwietnia  2017 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany GPRMM, w programie 
dokonano zmian, tj. uwzględniono uwagi ekspertów oceniających GPRMM podczas 
procedury wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego 
prowadzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wobec powyższego 
m.in. uszczegółowiono przyjęty zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji, 
wprowadzono uzupełnienia w opisach projektów wyraźnie wskazując podmiot będący 
realizatorem projektu,  uszczegółowiono źródła finansowania projektów przez 
wskazanie konkretnych funduszy unijnych oraz nazw programów operacyjnych i 
działań, uzupełniono system monitorowania programu o wartości bazowe i docelowe 
przyjętych wskaźników, także wskazano skład imienny Zespołu ds. rewitalizacji 
ujętego w strukturze zarządzania programem. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r, poz. 446 z  późn. zm.), po ogłoszeniu informacji o 
przystąpieniu do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej, sporządzony został projekt 
zmian programu, który następnie poddano konsultacjom społecznym i przedstawiono 
do zaopiniowania organom określonym w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy.  

Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury procesu zmiany programu 
rewitalizacji  oraz projekt zmian znajdują się na stronie internetowej i na podstronie 
dedykowanej rewitalizacji. 

  

 W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds.Rodziny i Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  i uzyskał pozytywną 
opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 15 głosami za, jednogłośnie )                  
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 381 / 2017 

w sprawie zmiany Gminnego programu rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-
2025 

Ad. pkt. 14 
 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 
Przestrzennego. 
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 Przedstawił  6 projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości. 

Przedmiotem pierwszej uchwały jest niezabudowana nieruchomość 
składająca się z działek nr nr 1663, 1677/1, 1677/3, położonej w Mławie przy ul. 
Wandy Szczęsnej Lesiowskiej. W wyniku negocjacji uzgodniono ze 
współwłaścicielami nieruchomości warunki nabycia udziału stanowiącego 1/2 
nieruchomości. 

  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną 
opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 16 głosami za, jednogłośnie)                   
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 382 / 2017 

w sprawie nabycia nieruchomości  

 

Przedmiotem drugiej uchwały jest niezabudowana nieruchomość się z działek 
nr 1622/2, położona w Mławie przy ul. Wandy Szczęsnej Lesiowskiej. W wyniku 
negocjacji uzgodniono ze współwłaścicielami nieruchomości warunki nabycia udziału 
stanowiącego 1/2 nieruchomości. 

  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną 
opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 16 głosami za, jednogłośnie )              
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 383 / 2017 

w sprawie nabycia nieruchomości  
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Przedmiotem trzeciej uchwały jest niezabudowana nieruchomość składająca 
się z działek nr nr 1620/2, 1671, 1685/3, położonej w Mławie przy ul. Wandy 
Szczęsnej Lesiowskiej. W wyniku negocjacji uzgodniono z współwłaścicielami 
nieruchomości warunki nabycia.. 

  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną 
opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 16 głosami za, jednogłośnie )                  
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 384 / 2017 

w sprawie nabycia nieruchomości  

 

 

Przedmiotem czwartej uchwały jest część nieruchomości nr 1350/1, położonej 
w Mławie przy ul. Poziomkowej.. na w/w działce znajduje się nawierzchnia ul. 
Poziomkowej. Nabycie działki następuje do zasobu nieruchomości Miasta Mława z 
przeznaczeniem na urządzenie ul. Poziomkowej, w tym wybudowanie odcinka 
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Aglomeracji Mława”. Zlecono podział nieruchomości nr 1350, w wyniku którego 
zostanie wydzielona działka nr 1350/1. Trwają negocjacje z właścicielami 
nieruchomości w sprawie warunków nabycia działki. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną 
opinię. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 16 głosami za, jednogłośnie )                   
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 385 / 2017 
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w sprawie nabycia nieruchomości  

  

Przedmiotem piątej uchwały jest nieruchomość nr 1346/4 położona w Mławie 
przy ul. Poziomkowej. Na części działki znajduje się nawierzchnia drogi. Nabycie 
nieruchomości następuje do zasoby nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem 
na urządzenie ul. Poziomkowej. W wyniku negocjacji uzgodniono 
zwspółwłaścicielami nieruchomości warunki nabycia.. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie 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, jednogłośnie )                  
podjęła  

 
UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 386 / 2017 

w sprawie nabycia nieruchomości 

  

 

Przedmiotem szóstej uchwały są nieruchomości nr nr 1345, 1351, stanowiące 
działki nr nr 1345/1, 1351/1, położone w Mławie przy ul. Poziomkowej. Ich numery i 
położenie. Nabycie działek następuje do zasobu nieruchomości Miasta Mława z 
przeznaczeniem na urządzenie ul. Poziomkowej, w tym wybudowanie odcinka 
przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu .„Budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Aglomeracji Mława”. Z  współwłaścicielami nieruchomości uzgodniono 
warunki nabycia .przewidzianych do wydzielenia działek nr nr 1345/1, 1351/1. 

. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie 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, jednogłośnie )                    
podjęła  
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UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 387 / 2017 

w sprawie nabycia nieruchomości  

 

 

Ad. pkt. 15  

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 
Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic, których 

wprowadzenie jest wymagane ze względu na ustawę o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej. Zmiany powinny być wprowadzone do września 

br. 

Proponowane zmiany nazw ulic: 

Dotychczasowa nazwa 
ulicy Nowa nazwa ulicy Położenie 

Związku Walki Młodych 
Ppłk. Stanisława 

Ślesickiego 

między ul. Zuzanny 
Morawskiej i Aleją Józefa 

Piłsudskiego 

Janka Krasickiego 
Danuty Siedzikówny 

„Inki” 

od ul. Ppłk. Stanisława 
Ślesickiego w kierunku 

północnym 

Hanki Sawickiej 
Rotmistrza Witolda 

Pileckiego 

od ul. Ppłk. Stanisława 
Ślesickiego w kierunku 

północnym 

Wincentego 
Rzymowskiego 

Sary Lipskiej 
od ul. Napoleońskiej 

w kierunku południowym 

30-lecia LWP Mechaników 
między ul. Napoleońską i 

ul. Nową 

18-go Stycznia 18 Stycznia 
między ul. Stary Rynek i 

ul. Nowowiejską 

 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 
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Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej , Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska i uzyskały pozytywną opinię. 

  

LECH PREJS Radny Rady Miasta 

 Nadmienił, że jego zdaniem przyjmujemy narrację dzisiejszych rządzących i 
IPN-u. Nadawane są nazwy we wszystkich miasta np. Danuty Śledzikówny , z całym 
szacunkiem dla tej postaci nie wiele ma ona wspólnego z Mławą. Uważa, że mamy w 
Mławie postaci mocno związane z naszym miastem np. Piotr Śliwczyński i Paweł 
Rachocki. Należy o tych dwóch panach pamiętać w przyszłości, gdy będą nadawane 
nazwy ulicom, bo na to bardzo mocno zasługują. 

 

MICHAŁ NOWAKOWSKI Radny Rady Miasta 

Cieszy się , że ta uchwała pojawia się na tej sesji, Uważa, że nie jest to 
uchwała polityczna, a nawet trochę spóźniona. Ustawa dekomunizacyjna dobrze, że 
została wdrożona w życie,  może trochę narzuca nazwy, ale są to bardzo zacne 
postaci. 

 

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta 

 Odniósł się do ul. 18 Stycznia i zaapelował o zmianę nazwy ul. 18 Stycznia na  
8 maja. Ta data miałaby nawiązywać do zakończenia II wojny światowej. Propozycja 
nie uzyskała poparcia. 

 

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

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 388 / 2017 

w sprawie zmiany nazw ulic 

 

 

Ad. pkt. 16  

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania 
Przestrzennego 
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Przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

Przedmiotem uchwały są: niezabudowana nieruchomość nr nr 3771/12, 379/18, 

położona przy ul. Kryształowej, stanowiąca własność Miasta Mława oraz udział w 

wysokości 1/6 współwłasności niezabudowanej nieruchomości nr 1622/4, położonej 

przy ul. LG Elecstronics, należący do Mariusza Szybickiego. Zamiana jest wynikiem 

negocjacji, które zostały przeprowadzone na wniosek Miasta Mława, które nabędzie 

do zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Wartości praw do 

zamienianych nieruchomości zostaną określone przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W przypadku nierównej wartości zamienianych praz stosuje się dopłatę, której 

wysokość jest równa różnicy tych wartości.  

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie uchwały. 

 

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Budownictwa, 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskały pozytywną 
opinię. 

  

Rada Miasta w głosowaniu jawnym ( 18 głosami za, jednogłośnie )                 
podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 389 / 2017 

w sprawie zamiany nieruchomości 

 

Ad. pkt. 17 

 LESZEK OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta 

 Odczytał w całości pismo skargowe złożone przez Panią Halinę 
Pszczółkowską dotyczące uznania skargi za bezzasadną, a w związku z 
pojawieniem się nowych okoliczności i faktów o ponowne rozpatrzenie / pismo w 
załączeniu /. 

 Pismo to należy rozpatrzeć dwutorowo, część zasadnicza jako skarga na 
Burmistrza Miasta, druga część jako wniosek o audyt.  

 Poinformował, że część dotyczącą skargi skierował do zaopiniowania przez 
Komisję Rewizyjną. 
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RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 
2017r.nie dopatrując się żadnych nowych elementów przegłosowała projekt uchwały 
w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Mława zawartego w Uchwale  Nr 
31/374/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Rady Miasta Mława w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Miasta Mława / 3 glosy za , 1 wstrzymujący /. 

 

SEKRETARZ OBRAD odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 
sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Mława zawartego w Uchwale  Nr 
31/374/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Rady Miasta Mława w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Miasta Mława.  

 

1. W związku z ponownym złożeniem w dniu 9 czerwca 2017 r. skargi przez Panią 
Halinę Pszczółkowską na działalność Burmistrza Miasta Mława, Rada Miasta Mława 
postanawia podtrzymać swoje stanowisko zawarte w Uchwale  Nr 31/374/2017 z 
dnia 2 czerwca 2017 r. Rady Miasta Mława w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza Miasta Mława. 

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały. 

UZASADNIENIE  

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 22 luty 2017 r. przekazał skargę Pani 
Haliny Pszczółkowskiej na Burmistrza Miasta Mława.  

Uchwałą Nr 31/374/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Rada Miasta Mławy uznała 
w/w skargę za bezzasadna. Skarżąca została zawiadomiona o sposobie załatwienia 
skargi, a także była pouczona o treści art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

W dniu 9 czerwca 2017 r. Pani Halina Pszczółkowska ponownie złożyła 
skargę w tym samym przedmiocie na Burmistrza Miasta Mława nie wskazując 
żadnych nowych okoliczności. Skarżąca ogranicza się do stwierdzenia, że nowe 
okoliczności przytacza komisja rewizyjna oraz w/w uchwała rady. Skarżąca odnosi 
się do treści ustaleń organów. Nowe okoliczności to takie, które należy wskazać 
organowi w ponownej skardze, które organ ten ma przeanalizować i ocenić pod 
kątem zasadności skargi. Uwagi skarżącej odnośnie stanowiska komisji nie są 
nowymi okolicznościami w sprawie w rozumieniu art. 239 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

Zgodnie z art. 239 § 1 KPA w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w 
odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skarżącego. 
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Przesłankami zastosowania art. 239 KPA, które muszą wystąpić łącznie, są:  

1) bezzasadność uprzednio wniesionej skargi, która została wskazana skarżącemu w 
uzasadnieniu zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi,  

2) ponowienie skargi bez wskazania nowych okoliczności w stosunku do poprzedniej 
skargi.  

W związku z powyższym organ podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko 
zawarte w Uchwale Rady Miasta Mława Nr 31/374/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym  ( 16 głosami za, 2 wstrzymujących )  
podjęła  

 

UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 390 / 2017 

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Mława zawartego w Uchwale 
Nr XXXI/ 374/2017 z dnia 2 czerwca 2017r. Rady Miasta Mława w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława 
 

następnie   

 

SEKRETARZ OBRAD odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 
sprawie rozpatrzenie wniosku Pani Haliny Pszczółkowskiej, który Rada uznaje za 
bezzasadny. 

UZASADNIENIE  

W dniu 9 czerwca 2017 r. Pani Halina Pszczółkowska złożyła wniosek do 
Rady Miasta Mława w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenie audytu 
procesów związanych z istotnymi inwestycjami na rzecz Miasta Mława w trybie art. 
18a ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.). 

Zgodnie z art. 18a ust 4 ustawy o samorządzie gminnym komisja rewizyjna 
wykonuje zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

Rada Miasta nie dopatrzyła się przesłanek do zlecenia Komisji Rewizyjnej 
kontroli w zakresie inwestycji dokonywanych w Mieście Mława. Organ nie posiada 
informacji dotyczących nieprawidłowości przy prowadzeniu jakichkolwiek inwestycji 
przez Miasto Mława. Żaden organ nadzoru nie kwestionował takich działań. Rada 
Miasta może zlecić przeprowadzenie kontroli mając ku temu uzasadnione powody, 
których w przedmiotowej sprawie brakuje. Również Komisja Rewizyjna jako organ 
wewnętrzny i pomocniczy, może sygnalizować radzie o konieczności wykonania 
kompetencji kontrolnych poprzez zainicjowanie przeprowadzenia audytu co w 
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niniejszej sprawie nie nastąpiło. W trybie art. 18a ust 4 ustawy o samorządzie 
gminnym, zlecić kontrolę Komisji Rewizyjnej może jedynie Rada Miasta. Ten organ 
decyduje czy wystąpiły przesłanki do wszczynania kontroli.   

Mając powyższe na względzie Rada Miasta uznaje wniosek za bezzasadny. 

Zgodnie z art. 246 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo 
wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Ponadto informuje, iż zgodnie z art. 239 kpa w przypadku gdy wniosek, w 
wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowił wniosek bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania wnioskodawcy. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym  ( 16 głosami za, 2 wstrzymujących ) 
podjęła  

UCHWAŁĘ  Nr XXXII / 391/ 2017 

w sprawie rozpatrzenie wniosku Pani Haliny Pszczółkowskiej 

 

Ad pkt 18 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta  

 Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych 
podczas XXXI sesji Rady Miasta Mława w dniu 2 czerwca 2017r. 

 Rada podjęła 19 uchwał , z których 4 zostały wykonane , 12 jest w trakcie 
realizacji., 3 wejdą w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dz.U.W.M. 

 

Ad. pkt. 19 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta  

 Przedstawił informację za okres między sesjami. Poinformował,  
że w sprawozdawczym okresie Burmistrz Miasta podpisał 17 zarządzeń, które są 
publikowane na stronie internetowej Miasta Mława. 
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Urząd Stanu Cywilnego 

Sporządzono: 

akty małżeństwa 

33 szt. 

W tym :  
ślub cywilny - 8              
ślub konkordatowy - 20 
umiejscowione - 5 
 

akty urodzenia 37 szt.  

akty zgonu 22 szt.  

oświadczenia o uznaniu ojcostwa 6 szt. 

Przyjęto: 

zapewnienia do ślubu cywilnego 3 szt. 

oświadczenie o powrocie do nazwiska 
małżonka rozwiedzionego 

  1 szt. 

Wydano: 

zaświadczenia do ślubu konkordatowego 11 szt. 

decyzje w sprawie zmiany imion i 
nazwisk  

2 szt. 

zaświadczenie o zdolności prawnej do 
zawarcia związku małżeńskiego za 
granicą 

1 szt. 

odpisy aktów stanu cywilnego 311 szt. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Przyjęto: 

wnioski o wydanie dowodu osobistego 326 szt. 

zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 21 szt. 

Wydano: 

dowody osobiste 300 szt. 

decyzje i postanowienia w sprawach o 
wymeldowanie 

0 szt. 

 

wymeldowania z pobytu stałego 17 mieszkańców 

zameldowania na pobyt stały 33 mieszkańców 

przemeldowania w obrębie miasta 24 mieszkańców 

zameldowania na pobyt czasowy 11 mieszkańców innych miejscowości 

zameldowanie cudzoziemców 6 osoby 

udostępnione informacja adresowo-
osobowe 

64 szt. 

zweryfikowane wnioski o wydanie Karty 
Mławiaka 

52 szt. 

 

Liczba stałych mieszkańców na dzień 26.06.2017 r. – 29 823 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 

Opis czynności 

 

Liczba 

  

Decyzje o warunkach zabudowy 
wydano 4 decyzje 

   

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

 

wydano 1 decyzję 

 

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości  

w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego 

wydano 22 zaświadczenia 

 

Dzierżawa nieruchomości 
 podpisano 1 umowę 

Sprzedaż nieruchomości podpisano 2 akty notarialne 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości ogłoszono 1 przetarg 

 

Decyzje o waloryzacji odszkodowania za 
nieruchomości nabyte na podstawie dec. 

Starosty Mławskiego o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej 

 

wydano 20 decyzji 

Odszkodowania za nieruchomości nabyte pod 
drogi 

- wypłacono 8 odszkodowań na 
podstawie dec. Starosty Mławskiego 

o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej 

Nabycie nieruchomości podpisano 3 akty notarialne 

Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian 
nieruchomości 

przeprowadzono 5 spotkań 
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Podziały nieruchomości 
wydano: - 3 postanowienia 

     - 1 decyzję 

 

Nadanie numerów porządkowych budynków i 
nazw ulic 

 

 

wydano 7 zawiadomień 

 

 

Projekty uchwał Rady Miasta  

 

przygotowano 8 projektów uchwał 

 

Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach inwestycyjnych 

realizowanych przez Wydział Inwestycji 

Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne:  
1. W dniu 09.06.2017r. ogłoszono postępowanie w systemie zaprojektuj i 

wybuduj  na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej 
w Mławie”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.06.2017r. 

2. W dniu 13.06.2017r. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji 
technicznej dla zadania pod nazwą: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w 
ul. Nadrzecznej w Mławie”. Termin składania ofert wyznaczono na 
23.06.2017r. Złożono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma p. 
Beaty Kozłowskiej z siedzibą przy ul. Zachodniej 16 w Mławie za cenę 7 995 zł 
brutto. Wydział Inwestycji przygotowuje umowę do podpisu.  

3. W dniu 14.06.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: 
Budowa ul. Złotej w Mławie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 
04.07.2017r. 

4. W dniu 14.06.2017r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: " 
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie”. Termin 
składania ofert wyznaczono na dzień 04.07.2017r. 

5. W dniu 22.06.2017r. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji 
projektowej  zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli 
Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”. Termin składania ofert wyznaczono na 
12.07.2017r. 

 
Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

1. W dniu 19.06.2017r. zawarto umowę na realizację zadania pn.: 
Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami 
transportowymi sieci TEN-T. Wykonawcą inwestycji będzie - konsorcjum firm:  

- KRUSZ-BET PLUS Sp. z o. o., Sp. komandytowa - Lider Konsorcjum  

        Uniszki Zawadzkie 128, 06 - 513 Wieczfnia Kościelna  
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     - KRUSZ-BET S.C. - Partner Konsorcjum 

       Zakład Inżynieryjno-Budowlany,  Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński,  
ul. Dobra 6, 06-500 Mława  

      Cena ofertowa brutto 5 959 289,24 zł. Zadanie inwestycyjne jest zadaniem 
wieloletnim, z terminem zakończenia robót budowlanych, określonym na dzień 
31.08.2018r.  

2. W dniu 19.06.2017r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją 
deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie. 
Usługę nadzoru będzie świadczyła Firma PROJBUD-PROJEKT, BUDOWA, 
NADZÓR Grzegorz Siemianowski zlokalizowana przy ul. Kazimierza Pużaka 3 
w Mławie. 
Umowę zawarto na kwotę brutto 3 700,00 zł. Nadzorowane zadanie 
inwestycyjne jest zadaniem wieloletnim, z terminem zakończenia robót 
budowlanych, określonym na dzień 30.09.2018r.  

3. W dniu 22.06.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej 
następujących zadań: 

Zadanie 1 – Przebudowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie, 

Zadanie 2 – Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie, 

Zadanie 3 – Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie, 

Zadanie 4 – Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych.  

Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Usługi Projektowe Leonard 
Witkowski z siedzibą w Mławie, przy ul. Republiki Pińczowskiej 4 na kwotę 
14 000,00 zł brutto. Termin wykonania Zadań 1-4 określono na dzień 
30.10.2017r.  

Podpisane Polecenia wykonania robót z Mławskim Przedsiębiorstwem 
Drogowo-Mostowym MPDM Sp. z o.o. w Mławie:  

a) Przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. 
Nowoleśnej w Mławie.Polecenie wykonania z dnia 9 czerwca 2017r. na 
kwotę 109 922,00 zł brutto. 

b) Budowa kanalizacji deszczowej do parkingu w ul. Kopernika w Mławie. 
Polecenie wykonania z dnia 9 czerwca 2017r. na kwotę 11 822,00 zł 

brutto. 

c) Przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie 
Polecenie wykonania z dnia 9 czerwca 2017r. na kwotę 38 322,00 zł 

brutto. 

d) Przebudowa chodnika w ul. Stefana Roweckiego „Grota” w Mławie. 
Polecenie wykonania z dnia 9 czerwca 2017r. na kwotę 59 953,00 zł 

brutto. 
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e) Przebudowa ul. Dźwigowej w Mławie. 
Polecenie wykonania z dnia 5 czerwca 2017r. na kwotę 706 100,00 zł 

brutto. 

4. Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie. 
5. W dniu 22.06.2017r. przeprowadzono negocjacje w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, w trybie „z wolnej ręki”, polegającego na 
opracowaniu projektu zagospodarowania terenu i realizacji robót budowlanych 
zgodnie z przedłożoną pracą konkursową na rewitalizację skweru parkowego 
przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie. 
Wyłoniony wykonawca - NOVUM Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy                  
ul. Chrobrego 1 w Szczytnie rozpoczął czynności zmierzające do jak 
najszybszej realizacji projektu.   

Dokonane odbiory techniczne zadań inwestycyjnych: 
1. Zakończono czynności odbiorowe rozpoczęte w dniu 01.06.2017r. na zadaniu 

pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie”. Wartość 
zrealizowanych robót budowlanych to kwota  24 376,48 zł. brutto. 

 

2. W dniu 22.06.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: 
„Rozbiórka części budynku garażowo-warsztatowego wraz z dobudową ściany 
szczytowej budynku przy       ul. Padlewskiego w Mławie w ramach realizacji 
inwestycji pn.: Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mlawie – etap II”. Wartość 
zrealizowanych robót budowlanych wynosi: 35 536,77 zł brutto. 

 

Jednostka Realizująca Projekt 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” 

 
09.06.2017 – podpisana została Umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
Aglomeracji Mława obszar A1” z Konsorcjum Firm: „INSMONT” s.c. Mława i MPDM 
sp. z o.o. Mława  
 
Obecnie roboty trwają na 3 obszarach: 
- na obszarze A8 kanalizacja sanitarna została już wykonana w ulicach: 
Ciechanowskiej, Grudkowskiego, Wetmańskiego, Kryszkiewicza, Altera, Jasińskiego, 
20 Dywizji Piechoty i częściowo w ulicach: Cmentarnej, Pużaka i Górnej. 
 
- na obszarze A3  prowadzone są prace w ul. Poziomkowej i Wiśniowej.  
 
- na obszarze A7 prowadzone są prace w ul. Nowej. 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona jest wykopie otwartym.  
Z uwagi na to, że roboty odbywają się przy krawędzi jezdni może zaistnieć 
konieczność komunikacji technologicznej, mogą wystąpić krótkotrwale zajęcia całej 
szerokości pasa drogowego i wówczas może zostać wprowadzone sterowanie 
ręczne ruchem drogowym przez pracowników wykonawcy.  
O utrudnieniach mieszkańcy są informowani na bieżąco. 
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Istotne informacje o zadaniach prowadzonych przez Wieloosobowe  
stanowisko ds. rozwoju i przedsiębiorczości  

1. Podpisana została w dniu 06.06.2017r. umowa o dofinansowanie realizacji 
projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. 
Studzieniec w Mławie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko wysokość dofinansowania: 1 642 046,47 PLN 

2. Przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Ograniczenie 
niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne 
(np. gazowe) – etap I”.  Przyznane dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie: 60 000,00 PLN  

3. Przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Demontaż, 
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – 
etap IX”. Przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 34 853,00 PLN 

4. Złożony protest w sprawie projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z 
węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN=T” (Aleja św. 
Wojciecha) do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został 
pozytywnie rozpatrzony, a projekt skierowany do dalszej oceny.  

 
Wydział Środowiska  

Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:  -  2 szt. 
 

Sporządzono i przekazano okresowe rozliczenie i sprawozdanie rzeczowo-
finansowe do Wojewody  z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej za okres od 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r. 
 
 

RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE 

1. W okresie sprawozdawczym przyjęto 94 zgłoszenia od mieszkańców Mławy. 
Najwięcej zgłoszeń, bo 25% stanowiły zgłoszenia dotyczące bezpańskich psów, 
następną grupę (20%) stanowiły zgłoszenia drogowe oraz zgłoszenia dotyczące 
handlu obwoźnego (13%).  

2. Z Centrum Monitoringu Miejskiego: 

 przekazano do Policji i Straży Miejskiej 23 powiadomienia o popełnionych 
wykroczeniach,  

 na wniosek Policji do 3 spraw, zgrano i przekazano zapis obrazu z 
monitoringu miejskiego,  

 do 5 zdarzeń wysłano patrole działające w terenie. 
3. Przeprowadzono 4 wspólne służby patrolowe z Policją.  
4. 2 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez 

pracowników urzędu miasta. 
5. 25 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb urzędu miasta i jednostek 

podległych.  
6. 4 razy zabezpieczano przebieg miejskich uroczystości publicznych. 
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7. 18 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac 
porządkowych. Praca tych osób polegała na sprzątaniu terenów publicznych. 

8. Przeprowadzono 2 interwencje wobec osób nietrzeźwych, osoby te przewieziono 
w celu wytrzeźwienia do Komendy Policji w Mławie.  

9. Przekazano do lecznicy dla zwierząt 9 bezpańskich psów i 2 koty.  
10. W okresie sprawozdawczym ujawniono 70 wykroczeń. 

 
  

Ad. pkt. 19.  

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:  

 

 LESZEK OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta 

  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Partnerstwo Publiczno - Prywatne. zyskało akceptację obecnego rządu 
uznając, że jest to znakomita forma finansowania inwestycji samorządowych, ale 
również i rządowych. Cieszymy się bardzo, że jako przedstawiciele samorządu 
Miasta Mława uznaliśmy, że w tej formule chcemy wybudować  naszą oczyszczalnię 
ścieków. Jesteśmy liderem i za to poprzednim i obecnym radnym podziękował i 
pogratulował śmiałych i odważnych decyzji. Gdyby Rada Miasta w 2013r. nie 
zezwoliła Burmistrzowi na wyłonienie partnera prywatnego, na sesji majowej i 
czerwcowej nikt z nas nie zastanawiałby się nad podziałem wolnych środków z 
nadwyżki budżetowej. Wybudowanie oczyszczalni ścieków, to kwota jak podał nasz 
partner prawie 50mln.zł.,  jest to więc powodów do zadowolenia i wyrażenia 
podziękowania za to co się w naszym mieście wydarzyło.                                                                                    
W dniu 13 czerwca odbyła się konferencja, w której brali udział samorządowcy z całej 
Polski i słuchali, co my mamy im do powiedzenia. Stanowimy w tej chwili wzorzec dla 
innych samorządów, jesteśmy liderem, co jest dla nas bardzo cenne i za to jeszcze 
raz podziękował radnym. Uspokoił mieszkańców, i poinformował,  że oczyszczalnia 
ścieków zostanie wybudowana bez udziału pieniędzy mieszkańców Mławy, bez 
udziału środków z budżetu. Opłata ta będzie w stawce opłat za ścieki, która jest 
akceptowana społecznie i jest zagwarantowana w podpisanej umowie. Fakt, że  od 
2.5 tyś. osób dopłynie w ciągu najbliższych 2 lat większa ilość ścieków pozwoli mieć 
nadzieję, że można będzie negocjować obniżenie tej stawki.                                                            
Jeszcze raz podziękował za podejmowanie śmiałych i odważnych decyzji, które nie 
zawsze są jednak popularne. 

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Odniósł się do skarg pisanych przez nieobecną od kilku sesji radną Halinę 
Pszczółkowską. Jest przekonany z pełnym szacunkiem do wszystkich mieszkańców, 
że nie rozumieją i nie koncentrują się na tym co się dzieje i trudno zrozumieć im 
odczytane skargi i uzasadnienia przez Sekretarza Obrad na dzisiejszej sesji. 
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 Wyjaśnił , że spółka planowała przebudowę linii Warszawa-Gdańsk. W 2005r 
Burmistrz Miasta Mława Pan Jerzy Rakowski został poproszony o wyrażenie opinii 
na temat propozycji ulokowania wiaduktu w miejsce przejazdu. Ponieważ było taka 
zasada – są trzy przejazdy , trzy wiadukty. Ówczesny Burmistrz po zleceniu analizy 
układu komunikacyjnego na kilkanaście lat, zdecydował, że w jego ocenie i ocenie 
jego doradców dobrym rozwiązaniem będzie ulokowanie wiaduktów w tym samym 
miejscu jak zostały oddane do użytkowania, czyli ul. Sienkiewicza, Żuromińskiej, 
Piłsudskiego, Gdyńskiej i Działdowskiej.. Podjął tę decyzję w m-cu październiku 
2005r. Została wydana decyzja środowiskowa, nie było odwołań.                                             
2 listopada 2006r. po objęciu w m-cu grudniu urzędu  Burmistrza, zobowiązania 
poprzednika były obowiązujące. Dlatego w kadencji 2006-210 były przekazywane 
projekty uchwał na temat utrzymania wiaduktów w rejonie dróg powiatowych, ale w 
wersji zaopiniowanej przez poprzednika Pana Jerzego Rakowskiego. Ważną 
informacją jest fakt wybudowania ul. Działdowskiej stanowiącej przedłużenie ul. 
Nowej. Wspomniał, że było to trochę ośmieszane, że ta droga jest niepotrzebna, 
prowadzi do nikąd. Pan Rakowski złożył zobowiązanie, że ta droga będzie 
powiązana poprzez wiadukt z ulicą Gdyńską. Był to warunek konieczny, żeby celowo 
zostały wydane pieniądze i musiałem się wywiązać z tej inwestycji i doprowadzono 
do sytuacji, że droga ta zostanie połączona z układem komunikacyjnym takim jaki 
został wybudowany i do dzisiaj z niego korzystamy. Groziło to również w przypadku 
braku realizacji zwrotem pieniędzy, a więc realizacja musiała nastąpić.                              
Podkreślił, że osobiście bardzo źle się czuje z faktem , kiedy mówi się, że jest to 
skarga na Burmistrza, ale liczy na to, że Pani radna pojawi się na sesji i rozpocznie 
dyskusję. Połowiczne rozwiązanie proponowane przez Panią radną w postaci 
wybudowania kładki jest nierealne. Na sesji była mowa o tym jak pieniądze publiczne 
mają być wydawane. Zwracał się z zapytaniem, czy ma być wybudowana kładka, 
wiadukt, czy tunel, a może inne rozwiązanie. Rada Miasta wyraziła zgodę na 
przeznaczenie środków na opracowanie wielowariantowej koncepcji. Podkreślił, że 
czuje się lepiej wyjaśniając wszelkie znane mu kwestie w tej sprawie. Jeśli będzie 
taka potrzeba stawia się do dyspozycji. Jest przekonany, że Pan Jerzy Rakowski 
jako Burmistrz w tamtym czasie nie oszukał radnych, że swoich analiz nie ukrywał 
przed radnymi. Są na sali radni którzy byli w o tamtym czasie radnymi i zapewne 
wiedzą, że nie była to tajemnica. Poprosił o dyskusje na ten temat, ponieważ 
jesteśmy winni to mieszkańcom miasta zagubionym w szumie medialnym rożnymi 
informacjami. Wybudowanie wiaduktu to koszt ponad 20mln.zł, są to inwestycje 
rządowe i samorząd może tylko wydawać swoje opinie i prośby, które wcale nie 
muszą być uwzględniane. Podziękował, że Rada Miasta uznaje konsekwentnie, że 
zarówno poprzedni jak i obecny Burmistrz przestrzegali w tym zakresie prawa. Jest 
to społecznie ważny problem i zrzucanie odpowiedzialności na mnie i mojego 
poprzednika jest wysoce nieuczciwym. Jeszcze raz porosił radnych o rozmowę na 
ten temat.    

 

LESZEK OŚLIŹLOK  Przewodniczący Rady  Miasta  

 Nadmienił, że pamięta fakt, kiedy odbyło się spotkanie, na którym radni o 
działaniach związanych z przejazdem zostali poinformowani. Udzielano odpowiedzi 
na pytania dlaczego właśnie w tym , a nie innym miejscu Dzięki takim działaniom 
rozwinęła się i rozwija potężna Firma LG, zapewniająca miejsca pracy Nie czułem się 
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oszukany, można było zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia, powtarzać pytania na 
sesji. To nie są aż takie archiwalne tematy, że można nic nie pamiętać. O tym 
wiedzieli wszyscy radni i cieszyli się, że powstanie taki układ komunikacyjny. 

 

 RYSZARD PRUSINOWSKI 

 Również nadmienił, że były prowadzone konsultacje przez Pana Jerzego 
Rakowskiego, nic nie było utajnione. Argumentem było wyprowadzone ciężkich 
samochodów z centrum miasta Konsultacje trwały z radnymi i mieszkańcami kilka lat. 
Dlaczego Pani Pszczółkowska twierdzi, że nic nie wiedziała, to musi sama 
odpowiedzieć sobie na to pytanie.  

 

JAROSŁAW ZADROŻNY Radny Rady Miasta 

 Uważa, że inwestycja tego rzędu nie mogła być przez radę niezauważona. 

Zapytał o przejazd ul. Kościuszki i sprawę dotyczącą sortowni węgla, czy są jakieś 
nowe informacje w tych sprawach. 

 

JANUSZ WOJNAROWSKI Radny Rady Miasta 

 Odniósł się do zarzutów stawianych przez Panią radną. W tym czasie kiedy 
zapadały decyzje to taką informację mieli radni, ale nie tylko, byli to również 
dyrektorzy jednostek i wiele innych osób. Uważa, że Pani Radna wykorzystuje to do 
innych celów, nie chce mówić jakich, ale nie jest to uczciwe postępowanie. W tym 
okresie kiedy miał być wybudowany wiadukt to miała być strategiczna inwestycja, 
która wyprowadzi z terenu miasta część taboru ciężkiego. Były to wówczas bardzo 
strategiczne decyzje, daliśmy dowód zaufania mieszkańcom, nie baliśmy się i zostało 
to docenione przez wyborców. Jesteśmy dalej radnymi i takie strategiczne decyzje 
będziemy wspierać. 

 

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta 

 Potwierdził, że została powiedziana cała prawda w kwestii wiaduktu. 

 

JANUSZ WIŚNIEWSKI Radny Rady Miasta 

 Odniósł się do planszy, która wisiała w Urzędzie Miasta , plan 
zagospodarowania na którym już w tamtych latach historycznych było planowane 
tego typu rozwiązanie. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Wybudowanie wiaduktu wymaga nakładu dużych środków finansowych. 
Ministerstwo nie dysponuje i nie przeznaczy środków na ten cel. Jako Burmistrz chce 
jak najlepiej dla mieszkańców i Mławy , ale wszelkie decyzje rodzą skutki finansowe. 
Należy pamiętać, że są przeznaczane duże środki na utrzymanie tych wiaduktów. 
Radny Zadrożny jest mocno krytykowany i posądzany o to , że nic w tym temacie nie 
robi. Drodzy mieszkańcy Pan radny jest bardzo zainteresowany tą sprawą, tak jak 
wielu innych radnych i nie tylko. Poinformował, że Ministerstwo nie wyraziło opinii w 
tej sprawie, nie określiło jakie będzie dofinansowanie, czy w ogóle będzie. Dopóki 
takiej konkretnej informacji nie będzie, Burmistrz Miasta nie podejmie żadnych 
decyzji. Zastanawiamy się co zrobić żeby mieszkańcom ulżyć. Trwają rozmowy, ale 
niestety nie ma na chwilę obecną konkretnej informacji. Dopóki takiej decyzji nie 
będzie nie przedstawię konkretnej wersji rozwiązania tego problemu. 

 Sprawa sortowni węgla - do końca września Firma ma zaprzestać swojej 
działalności . Dyrekcja w Warszawie jest po naszej stronie. To o co wnioskuje 
Burmistrz jest uważane za zasadne. Wizyta w Mławie utwierdziła ich w tym,  prosi 
mieszkańców o cierpliwość ma nadzieje, że będzie tak jak tego oczekujemy wszyscy. 

 

ARKADIUSZ DŁUBISZ Radny Rady Miasta 

 Podkreślił, że  każdy Burmistrz Mławy działał i działa tak jak i wszyscy radni na 
rzecz naszej ukochanej Mławy. Mówienie mieszkańcom , że nic nie wiedziałem jest 
niewyobrażalne i nieuczciwe. Uczestniczymy w pracach komisji, sesji i używanie 
takich argumentów świadczy o naszej pracy i zaangażowaniu. 

 

MICHAŁ POL Radny Rady Miasta 

 Zwrócił się z apelem o zmianę organizacji ruchu z uwagi na 
niebezpieczeństwo na: 

- skrzyżowaniu ul. Dzierzgowska/Rzęgnowska  

- ul. Podmiejska/Batalionów Chłopskich - proponuje wprowadzić oznaczenie pasami 
na jezdni.  

 

HENRYK KACPRZAK Radny Rady Miasta 

 Odniósł się do Klubu MKS Mławianka - w 2011r. odbyło się ostatnie walne 
zebranie. Na jakiej zasadzie udzielamy dotacji i jak Klub się z tych dotacji rozlicza.                 
W 2015r. odbyło się kolejne zebranie, nie było żadnego przedstawiciela od 
Burmistrza, odeszło 2 działaczy z Klubu. Prośba żeby odbyło się sprawozdawczo-
wyborcze zebranie. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Burmistrz nie na narządzi prawnych, żeby wpłynąć na stowarzyszenia, czy 
działaczy klubów. Każdy klub, czy stowarzyszenie  otrzymują granty na działalność i 
co do grosza rozliczają się z każdej złotówki. Na bieżąco odbywają się szkolenia 
podmiotów w tej kwestii.  

 

KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Osiedla Nr 8 

- brak odpowiedzi na pismo z dnia 9 .04.2017r. rozwiązanie umowy Firma Fast-Fol 

ul. Graniczna, jakie zostało złożone do Burmistrza . 

- ul. Przemysłowa – wykonanie oświetlenia przed położeniem nawierzchni. 

  

URSZULA SASIAK Przewodnicząca Osiedla Nr 9 

 Po raz kolejny poinformowała, że mieszkańcy dalej przechodzą przez tory, co 
stanowi duże zagrożenie. Uważa, że chyba ważniejszy jest przejazd, od Al. Św. 
Wojciecha. Mieszkańcy bardzo się męczą.  

 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

 Skracanie drogi przez tory jest łamaniem prawa, jest zakaz przechodzenia 
przez tory. Decyzja w sprawie wiaduktu została podjęta przez byłego Burmistrza , a 
kiedy był obecny na zebraniu osiedla żaden z mieszkańców nie powiedział co myśli 
na temat podjętej przez ówczesnego burmistrza decyzji. Podkreślił, że on taką 
decyzję podjął, a mimo to robił wszystko żeby to zmienić, nie wszystkie podjęte 
decyzje można zmienić. 

Robimy wszystko żeby poprawić coś w tej  sprawie, prosi o spokojną rozmowę bez 
obciążania odpowiedzialnością . Jest w posiadaniu dokumentów które świadczą, o 
zaangażowaniu Burmistrza. Poprosił o spokój i szacunek oraz nieobrzucanie się 
wzajemnie winą , bo to się już stało.  Każda z osób obecna na tej sali jest za tym 
żeby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Podkreślił, że nie złoży obietnic bez 
pokrycia. Trzeba dokonywać trudnych wyborów, nie obiecywać tylko dążyć do 
rozwiązania problemów. Podkreślił, że nie on przyczynił się do zamknięcia przejazdu.   
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Ad. pkt. 20.   

 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

LESZEK OSLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta  

zakończył obrady XXXII sesji  o godz. 18.00 słowami : 

 

„Z A M Y K A M   O B R A D Y 

XXXII  S E S J I   R A D Y   M I A S T A” 

 

 

                  

         Przewodniczący Rady Miasta

                        mgr Leszek Ośliźlok 

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

Katarzyna Kulesza 
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