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ORG.0002.7.2018.KM 

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r. 

w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

 

Obrady czterdziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący 

Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 10:00. 

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira 

Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusza 

Szczechowicza, Skarbnika Miasta Justynę Lewandowską, naczelników wydziałów, prezesów 

i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz 

Przedstawicieli Mławskiej Rady Seniorów. Powitał obsługę prawną, przedstawicieli mediów 

oraz mieszkańców miasta. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK stwierdził na podstawie listy 

obecności, że na sali jest quorum (20 radnych) władne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Radna nieobecna usprawiedliwiona – Joanna Tańska. 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania  

(20 głosami za) Sekretarzem Obrad XLIII sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ 

WOJNAROWSKI. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poprosił o wprowadzenie zmiany do porządku obrad polegającej na usunięciu punktu nr 

22 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie. Prośbę swoją umotywował tym, iż podczas komisji toczyły się 

dyskusje na temat projektu uchwały i zdania były podzielone. W związku z różnicami zdań  

i wątpliwościami poprosił o usunięcie tego projektu uchwały z porządku obrad. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowaną zmianę. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowany porządek obrad. 

Ad pkt 4. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XLII sesji Rady Miasta 

odbytej w dniu 29 maja 2018 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. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 20 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez 

odczytywania  protokół z XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 maja 2018 r. 

Ad pkt 5. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

W formie multimedialnej przedstawił Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Mława za 

2017 rok. (Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.) 

MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta 

Odczytał Uchwałę Nr Ci.119.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mława sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 

rok (kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie odczytał treść uchwały  

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 2017 r. wraz ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2017 r. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 

2017 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2017 r. był omawiany 

na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny MICHAŁ POL 

Zapytał ile Miasto Mława w okresie sprawozdawczym pozyskało funduszy 

zewnętrznych? 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Poinformowała, że w 2017 roku Miasto pozyskało kwotę 2 267 349,42 zł. Były to środki 

przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec i Dzierzgowskiej oraz 

realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława”. Dodała, że 

w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wydatki zostały poniesione większe, jednak 

dofinansowanie jest na zasadzie refundacji, wiec wniosek rozliczający był składany w 2018 

roku. 
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Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że tak jak usłyszeliśmy pozyskiwanie środków jest na niskim poziomie –  

w jego ocenie miernym. Dodał, że jego zdaniem byłoby lepiej gdyby Mława pozyskiwała 

tych środków więcej. 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Powiedziała, że opiera się na liczbach i przytoczyła kwotę jaka została umieszczona  

w sprawozdaniu – sprawozdanie dotyczy tylko roku 2017. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Powiedziała, że stwierdzenie, że pozyskiwanie środków jest na poziomie miernym jest to 

typowo populistyczne podejście. Stwierdzenie to jest krzywdzące. Dodała, że Radnym była 

przekazywana informacja podsumowująca pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. W tej 

chwili omawiamy tylko 2017 rok. Poinformowała, że projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej 

na terenie aglomeracji Mława” opiewa na kwotę w wysokości ok. 27 mln zł z czego połowa 

jest dofinansowana ze środków unijnych. Dodała, że pamiętamy o konstrukcji budżetu i aby 

nie zachwiać wskaźników staramy się wszystko miarkować i planować jakie inwestycje 

chcemy w danym roku wykonać. Poinformowała, ze drugim dużym projektem na który udało 

się pozyskać środki finansowe jest to Budowa Alei Św. Wojciecha. W prezentacji 

umieszczone były dane tylko za 2017 rok. Dodała, że jeśli ktoś dokładnie analizuje 

Wieloletnią Prognozę Finansową to będzie wiedział jak te inwestycje wyglądają.  

Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że nie mówimy o populistycznych działaniach, tylko kwestii Państwa działań 

i on jako Radny prosi o informację. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że bardzo się cieszy, że Pan Radny zadał to pytanie. Dodał, że Pan Radny ma 

prawo do oceny. Poinformował, że za działaniami Burmistrza zawsze stoją ludzie. 

Powiedział, że jego pracownicy to profesjonaliści. Powiedział, że Pan Radny nieświadomie 

dokonał oceny pracowników. Poprosił o ocenę jego działań, a nie działań pracowników, gdyż 

on jest przygotowany na krytykę. Na koniec powiedział, że cieszy się że to co zaplanował to 

wykonał i miasto rozwija się. 

Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że jako Radny ma prawo oceniać działania Burmistrza. Skoro Pan Burmistrz 

twierdzi, że miasto jest takie ładne i się rozwija, to zapytał dlaczego je zadłuża? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że wypowiedzi Pana Radnego nie są merytoryczne i ciężko z nimi 

polemizować. Miasto bardzo dobrze się rozwija, a Pan Radny to kwestionuje. Dodał, że 

zawsze może być lepiej. Podziękował tym Radnym, którzy głosują za zmianami w budżecie  

i dzięki nim można realizować inwestycje. 
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JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Zaznaczyła, że omawiamy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok  

i zadłużenie w tym okresie nie uległo zmianie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział , że to co powiedziała Pani Skarbnik jest dowodem na to, że Pan Radny Pol 

mówi o polityce, a nie merytorycznie. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Powiedział, że podczas Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej zadał kilka pytań i otrzymał odpowiedź  w formie pisemnej. Dodał, że co 

do pewnych kwestii chciałby jeszcze zadać pytania. Zapytał o opracowanie wstępnej analizy 

dotyczącej Partnerstwa Publiczno – Prywatnego  w zakresie budowy dróg na terenie miasta 

Mława i miały być zaprezentowane Radnym konkretne propozycje. Zapytał czy ten dokument 

został w jakikolwiek sposób wykorzystany? Następnie zapytał o wycenę majątku spółki 

WOD – KAN – dlaczego wycena została sporządzona skoro Rada Miasta nie wyraziła 

formalnie swojego zdania odnośnie przekazania majątku do spółki. Następnie odniósł się do 

wydatku - świadczenie usług prawnych – przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego od wyroku sądu WSA w Warszawie z dnia 22 września 2017r. 

dotyczącego stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Nr XVIII/218/2016 Rady Miasta 

Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Mława – czy 

Rada Miasta Mława nie powinna wypowiedzieć się wcześniej i zająć stanowisko odnośnie 

tego czy ta skarga do NSA powinna zostać skierowana? Poprosił o opinię Radcy Prawnego  

na piśmie w tej sprawie. Następnie zapytał o kwestię zwrotu dotacji w ramach Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii przyznanej dla Miejskiego Domu 

Kultury w Mławie – pojawiły się wątpliwości, że dotacja ta nie została wykorzystana 

kierunkowo – zapytał co wiadomo w tej sprawie? Na koniec dodał, że uważa, że 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na twarde projekty i inwestycje jest słabe.  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że żaden z Radnych nie akcentuje tego, że oczyszczalnia ścieków  

w Mławie jest budowana. Wiemy w jaki sposób jest ona finansowana. Nie obciąża w żaden 

sposób budżetu Miasta. Zdecydowaliśmy się na formułę Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. 

Dodał, że nie chciał ubiegać się o otrzymanie dofinansowania w wysokości 30 mln zł. 

Uzupełnił, że otrzymanie dofinansowania na pewno poprawiłoby wskaźniki. Wielu Radnych 

nie akceptowało rozwiązania budowy oczyszczalni w ramach PPP. Dodał, że w tej chwili 

ścieki i wodą jest tańsza i są prognozy, że ścieki będą jeszcze tańsze. Powiedział, że jeśli 

budowalibyśmy oczyszczalnię sami to ścieki na pewno byłyby droższe. Zaznaczył, że tak 

strategiczna inwestycja nie jest akcentowana – dodał, że są to również środki zewnętrzne. 

Podkreślił również fakt, że na terenie miasta Mława realizowana jest inwestycja budowy 

kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława. 
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 JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Powiedziała, że patrząc na pozyskiwanie środków zewnętrznych nie można patrzeć na tę 

kwestię pod względem jednego roku, tylko najlepiej pod kątem perspektywy finansowej – lata 

2014 -2020. Powiedziała, że wcześniej była przekazywana informacja jak wypadamy na tle 

innych gmin. Ciechanów jest liderem w przyznawaniu środków unijnych na inwestycje. 

Poinformowała, że jeśli dokonamy analizy dotyczącej pozyskiwania środków finansowych  

w całej perspektywie finansowej to na tle innych gmin wypadamy bardzo dobrze. Zaznaczyła, 

że są jeszcze inne instrumenty finansowania i są czasami bardziej efektywne niż środki 

unijne. Następnie odniosła się do analizy dotyczącej Partnerstwa Publiczno – Prywatnego   

w zakresie budowy na terenie miasta Mława i powiedziała, że opracowanie to przydało się do 

tego, że pokazało w jakich obszarach i w jaki sposób można realizować inwestycje w takiej 

formule. To narzędzie jest nowe. Przy inwestycji budowy dróg w ramach PPP możliwe jest 

tylko czerpanie korzyści finansowych z utrzymania dróg i dla partnera nie jest atrakcyjne 

rozwiązanie. Dodała, że takich rozwiązań w Polsce nie ma wiele. Uważa, że może w przyszłej 

kadencji można będzie pomyśleć nad realizacją tego przedsięwzięcia. Mława jest liderem  

w zakresie stosowania instrumentów finansowych i być może spróbujemy tych narzędzi w tej 

infrastrukturze. Dodała, że być może  już na kolejnej Sesji RM Pan Burmistrz poinformuje  

o nowoczesnym narzędziu służącym do budowy dróg. Jest to również nowoczesne 

rozwiązanie. Następnie odniosła się do kwestii wyceny stacji uzdatniania wody  

i poinformowała, że wyznaczono kierunek, aby spółki komunalne majątek, którym dysponują 

miały przekazany na własność. Dodała, że Zarząd spółki zabiegał o przekazanie majątku. 

Powiedziała, że jeśli chodzi o wystąpienie do Rady Miasta o zgodę na przekazanie majątku do 

spółki aportem to zawsze robiliśmy to w momencie gdy majątek był już wyceniony. Wycena 

jest konieczna do tego, aby znać wartość majątku i móc go przekazać. 

Mecenas JAN TADRZAK 

Odniósł się do kwestii czy Rada Miasta Mława powinna wypowiedzieć się wcześniej  

i zająć stanowisko odnośnie tego czy skarga kasacyjna do NSA powinna zostać skierowana. 

Poinformował, że w polskim systemie prawnym jest system dwuinstancyjny. Powiedział, że 

skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem nadzoru, który przejawia się w tym, że aby ją 

wnieść to uprawniony do jej wniesienia jest krąg podmiotów. Konieczne jest również 

odpowiednie uzasadnienie – przesłanki jakie muszą być umieszczone w skardze kasacyjnej są 

zawarte w określonych przepisach prawa. Dodał, że wypowiedź Rady Miasta w zakresie 

wniesienia skargi kasacyjnej  nie jest jej kompetencją.  

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Odniosła się do zwrotu przez Miejski Dom Kultury w Mławie dotacji celowej na działania 

związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i poinformowała, że zwrot tej 

dotacji nie mógł być ujęty w tym sprawozdaniu. Środki już zostały zwrócone, zostaną 

wprowadzone do planu i znajdą się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.  

Radny JERZY RAKOWSKI 

Odniósł się do zadania budowy dróg w ramach PPP i poinformował, że nie rozumie 

dlaczego wystąpił taki dysonans. Wcześniej Pan Burmistrz zapewniał nas o tym, że zostaną 
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przedstawione konkretne rozwiązania w tej sprawie. Wydatek jednak został już poniesiony. 

Następnie poprosił o pisemne wyjaśnienie kwestii przygotowania skargi kasacyjnej do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku sądu WSA w Warszawie z dnia 22 września 

2017r. dotyczącego stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Nr XVIII/218/2016 Rady 

Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Mława – czy 

potrzebne jest formalne  stanowisko Rady Miasta w tej sprawie? Następnie odniósł się do 

sprawy przekazania majątku do spółki WOD – KAN i powiedział, że jest to tylko 

kompetencja Rady Miasta, a już poczyniono pewne kroki celem przekazania majątku do 

spółki WOD – KAN. To, że Zarząd chce przejąć ten majątek nie oznacza, że tą kompetencję 

odbiera się Radzie Miasta. Nie było w tej sprawie dyskusji oraz stanowiska Rady Miasta i dla 

niego jest to niezrozumiałe. Dodała, że czynsz dzierżawny jaki spółka WOD – KAN wpłacała 

do Urzędu Miasta wynosił ok. 2 800 000 zł. Takie sumy wpływały przez kilkanaście lat. 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza gdzie zaznaczył, że opłaty za wodę i ścieki będą 

niższe i powiedział, że znacząco został obniżony czynsz dzierżawny, a ta obniżka nie 

rekompensuje w pełni obniżek wody oraz ścieków.  

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Powiedziała, że jeśli chodzi o wycenę Stacji Uzdatniania Wody to nie zrobiliśmy tego 

samowolnie, gdyż taka pozycja znalazła się w budżecie i podczas prezentowania zmian ta 

kwestia została omówiona. Powiedziała, że czynsz był umowny. Wcześniej był oparty  

o amortyzację spółki. Od lat zarząd spółki zwracał uwagę, że kwota czynszu powinna się 

zmniejszać. Powiedziała, że działania przez nas podjęte mają za zadanie porządkować te 

sprawy. Dodała, że czynsz, który został w tej chwili przyjęty do taryf wody został wyliczony 

przez służby księgowe spółki, zweryfikowany przez nas i odnosi do aktualnych stawek 

amortyzacji. Dodał, że nie powinnyśmy traktować czynszu jako wpływu do budżetu, gdyż jest 

to majątek wspólny.  

Radny JERZY RAKOWSKI 

Powiedział, że nie kwestionuje działań z tym związanych. Wypowiedź odnosiła się do 

tego, że czynsz wpływał przez tyle lat, a teraz został obniżony. Dodał, że koszt w taryfie 

został również obniżony. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że warto merytorycznie dyskutować. Powiedział, że zawsze dążył do tego, 

aby ten czynsz był realny, a nie umowny. Powiedział, że wycena majątku spowoduje, że 

czynsz będzie realny. Obniżył czynsz, aby nie obciążać mieszkańców tymi kosztami. Po 

przekazaniu majątku to spółka WOD - KAN będzie zarządzała tym majątkiem będzie 

wypracowywała zyski i będzie mogła sama dokonywać napraw. Dodał, że jesteśmy jednym  

z niewielu miast w Polsce gdzie czynsz dzierżawny od spółki jest pobierany. Powiedział, że 

wcześniej na uporządkowanie tych spraw nie było zgody Rady Miasta. Odniósł się do 

budowy dróg w ramach PPP i powiedział, że do takich decyzji potrzebna jest odwaga  

i determinacja. Powiedział, że ma pomysł na budowę dróg na terenie miasta Mława, jednak 

zdaje sobie sprawę, że Radnym może zabraknąć odwagi do realizacji takich działań. Dodał, 
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że ma pomysł na budowę dróg, jednak może zabraknąć determinacji, aby coś wprowadzić coś 

nowego, tak jak było w przypadku budowy oczyszczalni ścieków w ramach PPP. 

Poinformował, że jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową to Burmistrz Miasta oraz Rada 

Miasta zrobiły bardzo dużo tym zakresie. Dzięki odważnym Radnym mamy taką sytuację. 

Zadbali oni o miasto Mława oraz o finansowe publiczne miasta Mława. Dzięki nim możemy 

planować kolejne inwestycje. Podziękował Radnym, którzy głosowali za tym, aby 

oczyszczalnia ścieków w ramach PPP była budowana. Dodał, że według niego PPP jest to 

bardzo dobry kierunek działań. Ma pomysły na budowę dróg i je przedstawi. Na koniec dodał, 

że obecny rząd oraz Premier Morawiecki rekomenduje Partnerstwo Publiczno Prywatne. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Powiedział, że nie kwestionuje zmian, każdy zarządzający ma do tego prawo. Zaznaczył, 

że według niego większym obciążeniem dla mieszkańców niż czynsz dzierżawny jest budowa 

oczyszczani ścieków w ramach PPP. 

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Powiedziała, że nie rozumie oburzenia Pani Burmistrz na pytanie pana Radnego Michała 

Pola dotyczącego pozyskiwania środków zewnętrznych – nie ma merytorycznej odpowiedzi. 

Następnie powiedziała, że w centrum miasta jest bardzo ładnie, natomiast na obrzeżach jest 

dużo do zrobienia. Ul. Dworcowa jest bardzo zarośnięta - nie widać znaków drogowych. Nie 

pamięta kiedy ta okolica była koszona. Takich miejsc w Mławie jest znacznie więcej. Jej 

zdanie, im dalej od centrum miasta, tym bardziej zarośnięty teren. Następnie odniosła się do 

spójności komunikacyjnej i powiedziała, że Zatorze walczy o tą spójność od 2012 roku. 

Mieszkańcy Zatorza nie będą mieć dostępu do Alei Św. Wojciecha. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że pani Radna nie jest konsekwentna w swoich wypowiedziach i ma do tego 

prawo. Odniósł się do planu zabaw przy ul. Dworcowej, który został wykonany w ramach 

Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas otwarcia dzieci były zachwycone realizacją. 

Jest to dowód, na to że inwestycja została doskonale wykonana. Podziękował Radnym za to, 

że możliwe jest zrealizowanie kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Odniósł się do 

zamkniętego przejazdu w ciągu ul. Kościuszki i powiedział, że Pani Radna nie interesowała 

się tym tematem i sama Pani to przyznała. Dodał, że pozostali Radni mieli świadomość tej 

sytuacji. Mieszkańcy Zatorza, ok. 450 osób - te osoby dotknięte są problemem zamkniętego 

przejazdu w ciągu ul. Kościuszki. Poinformował, że dziś stoimy przed wyborem czy Mława 

ma zainwestować kwotę 50 mln na budowę tunelu w ciągu ul. Kościuszki. Dodał, że 

dofinansowanie będzie dotyczyło tylko części znajdującej się pod torami. Uzupełnił, że 

kierował odpowiednie pisma, który wariat będzie rekomendowany przez ministerstwo 

infrastruktury oraz w jakim stopniu będzie dofinansowanie. Powiedział, że warto 

mieszkańcom przekazywać fakty. Przypomniał, że Pani Radna nie interesowała się tym 

tematem. Dodał, że stara się pomóc mieszkańcom jak tylko może w sytuacji którą zastał. Na 

koniec powiedział, że gdyby była zgoda na budowę kładki, to byłaby ona na jesieni tego roku 

już oddana do użytku. 

 



8 

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Powiedziała, że jest jej przykro, że Pan Burmistrz nie rozumie jej słów. Odniosła się do 

inwestycji budowy tunelu i powiedziała, że mieszkańcy nie zabiegali o aleję Św. Wojciecha – 

zabiegają o przejazd, bo nie ma spójności komunikacyjnej. Kwestia tego, że nie interesowała 

losami przejazdu – powiedziała, że tak było ponieważ było założenie, że w miejscach gdzie są 

przejazdy, tam będą wiadukty. Mieszkańcy przechodzą przez tory i nikt na to nie zwraca 

uwagi. Na koniec powiedziała, że Rada Miasta nie podejmowała uchwały w sprawie 

zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Kościuszki. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Powiedział, że wśród wielu zaplanowanych inwestycji, jedna szczególnie przypadała mu 

do gustu – przeznaczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej na 

budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Zatorza. Czekaliśmy na to wiele lat. Cieszymy się, że 

został zrobiony pierwszy krok. Ma nadzieję, że przyszła Rada Miasta oraz Burmistrz nie 

spoczną póki na inwestycja zostanie zrealizowana. Podziękował Burmistrzowi za 

determinację w pozyskiwaniu środków finansowych na ten cel. Dodał, że cena wywozu 

szamba jest bardzo wysoka. Mieszkańcy bardzo czekają na realizację tej inwestycji. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Odniósł się do zadania Alei Św. Wojciecha i dyskusji na temat pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych i powiedział, że środki finansowe musimy wyszarpywać, aby zostały nam one 

przyznane. Powiedział, że wszyscy pamiętamy jaka była sytuacja z otrzymaniem środków 

finansowych na ten cel. Jak byliśmy zadowoleni, że dofinansowanie zostało nam przyznane. 

Miasto Ciechanów cały czas przedstawiane jest jako lider w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych. Wszyscy wiemy kto jest prezydentem Ciechanowa i skąd te środki finansowe 

pochodzą. Jako Radnemu oraz mieszkańcowi miasta Mława jest mu bardzo przykro, że w taki 

sposób się to wszystko odbywa. Na koniec powiedział, że Mława jest na straconej pozycji  

i mieszkańcy nie zasługują na taki stan rzeczy. 

Radny JACEK SYCH 

Podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz naczelnikom wydziałów. 

Zawsze z wyrozumiałością i w sposób przystępny pracownicy urzędu starają się przybliżać 

nie łatwą tematykę. Podkreślił, że ważne są staranne działania i warto o tym pamiętać. 

Podziękował Pani Skarbnik za to, że w sposób przystępny przedstawiła sprawozdanie  

z wykonania budżetu. Następnie podziękował Panu Burmistrzowi za realizację inwestycji 

budżetowych. Dodał, że zadaniem Radnych jest eksponowanie tego czego oczekują 

mieszkańcy. Czuje niedosyt, bo na pewno wszystkie inwestycje nie zostały zrealizowane, 

jednak trzeba mieć na uwadze to, że budżet jest ograniczony i nie ma możliwości wykonania 

wszystkich inwestycji. Cieszymy się z tego co jest. Następnie odniósł się do kampanii 

promocyjnej, która została nakręcona i przyznał, że wiązał z nią duże oczekiwania.  

W stosunku do tego co zostało poczynione czuje się zawiedziony. Liczył, że uda się pozyskać 

więcej inwestorów. Jak wiemy biznes nakręca cała koniunkturę i wtedy mieszkańcom żyje się 

lepiej. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że to nie jest łatwe. Na koniec powiedział, że przyznanie 

Burmistrzowi miasta absolutorium jest to prerogatywa Rady. 
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 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował Panu Radnemu za to, że zauważył zaangażowanie pracowników Urzędu 

Miasta oraz jednostek podległych. Podziękowania są bardzo ważne i on również dziękuje 

Radnym. Następnie odniósł się do działań związanych z kampanią społeczną. Powiedział, że 

jednoroczna kampania nie przyniesie zamierzonych efektów. Działania te powinny być 

prowadzone długofalowo i systemowo. Powiedział, że w dniu dzisiejszym jest w posiadaniu 

opracowania dotyczącego kampanii „Zamieszkaj w Mławie”. Zaznaczył, że w firmach 

położonych na terenie miasta Mława zatrudnienie jest na bardzo wysokim poziomie. Firma 

WIPASZ zatrudnia więcej osób niż planowała. Pracodawcy mówią, że brakuje ludzi do pracy. 

Każda firma zanim rozpocznie działalność bada rynek pracy. Poinformowała, że w Mławie 

bezrobocie jest na bardzo znikomym poziomie. Zaznaczył, że w Mławie wydawanych jest 

bardzo dużo decyzji o wydanie warunków zabudowy. Świadczy to o tym, że na terenie miasta 

Mława osiedla się bardzo dużo osób. Następnie odczytał wypowiedzi właścicieli biur 

nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Mława dotyczących rozwoju budownictwa 

na terenie miasta Mława. 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Powiedział, że chciałby podsumować dyskusję na temat sprawozdania z wykonania 

budżetu. Zaznaczył, że na początku pojawiło się dużo krytycznych uwag pod adresem Pana 

Burmistrza i sprawozdania z wykonani budżetu. Powiedział, że inwestycji i projektów 

realizowanych przez miasto Mława jest bardzo dużo – nie sposób wszystkich spamiętać. 

Powiedział, że podpisuje się w pełni pod tymi projektami. Uważa, że Mława jest na właściwej 

drodze i oby była na tym torze jak najdłużej. Powiedział, że bardzo dużo młodych ludzi 

wróciło do Mławy – jest to dla nas bardzo budujące i pocieszające, tym bardziej, że jest to 

spora grupa ludzi. Następnie odniósł się do wysokiej sprzedaży mieszkań w Mławie  

i poinformował, że spowodowane to jest tym, że sporo osób z okolic Mławy – innych miast  

i powiatów decydują się na zakup mieszkania w Mławie. Ceny mieszkań w Mławie są coraz 

wyższe i mamy osoby chętne, aby je kupić. Jesteśmy miastem dobrze prosperującym  

i rozwijającym się. Jeśli mieszkańcy wybiorą nas w kolejnej kadencji muszą liczyć się z tym, 

że będziemy dalej kontynuować takie działania i popierać kierunek działań Pana Burmistrza 

Kowalewskiego. 

Radny MICHAŁ POL 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza i zapytał gdzie są konkretne dane 

statystyczne na ten temat? Następnie odniósł się do wypowiedzi Radnego Zadrożnego  

i powiedział, że jak można otrzymywać dofinansowanie nie składając wniosków? 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że inwestycja budowy boisk przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 nie 

została zrealizowana. Powiedział, że Pan Burmistrz dziękował Radnym, którzy głosowali za 

przedstawionymi uchwałami. Poinformował, że wszyscy Radni to troszczą się o miasto oraz  

o harmonijny rozwój. Powiedział, że Rada Miasta głosowała za projektami uchwał 

przedstawionymi przez Pana Burmistrza. Na koniec zapytał kiedy inwestycja budowy boisk 

przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 zostanie zrealizowana? 
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JANINA BUDIZCHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformowała, że wniosek pana Radnego dotyczący projektowania boisk jest 

umieszczony w budżecie i procedury trwają. Realizacja powinna nastąpić wkrótce. Dodała, że 

jeśli chodzi o obiekty sportowe to boiska sportowe przy MOSiR doskonale spełniają swoją 

funkcję i bardzo dużo dzieci z nich korzysta. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że w Mławie tworzymy warunki do rozwoju mieszkańców w każdym wieku. 

Jeśli chodzi o boiska przy ZPO 3 jest to na etapie projektowania. Powiedział, że na terenie 

Miasta Mława w ostatnim czasie boisk, hal sportowych oraz placów zabaw przybyło. 

Podziękował wszystkim, którzy wspierają takie inicjatywy i dzięki nim mogą być one 

realizowane. Po analizie budżetu widać, że kontynuujemy dobre działania. Powiedział, że na 

przełomie sierpnia i września będzie widać to co zaplanowaliśmy sobie na 2018 rok. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (16 głosami za, przeciw – 3 głosy, 1 Radny wstrzymał 

się od głosu) podjęła 

 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/508/2018 

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 2017 r. wraz ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mława za 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK ogłosił przerwę – obrady zostały 

wznowione o godzinie 13:30. 

Ad pkt 6. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

Odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława w sprawie wydania 

pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Miasta Mława za 2017 rok oraz wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Mława. (Kopia wniosku stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Odczytał Uchwałę Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława z dnia 12 czerwca 

2018 r. o opinii wykonania budżetu Miasta Mława za 2017 r. i wniosku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Mława (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Radny JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad 

Odczytał Uchwałę Nr Ci.221.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 
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absolutorium Burmistrzowi Miasta Mława (kopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu). 

Następnie odczytał projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Mława absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mława za 2017 r. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (13 głosami za, przeciw – 4 głosy, nikt nie wstrzymał 

się od głosu)  

podjęła 

 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/509/2018 

 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Miasta Mława za 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK ogłosił przerwę – obrady zostały 

wznowione o godzinie 14:00. 

Ad pkt 7. i 8. 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława z autopoprawką Nr 1 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1. Poinformowała, że  

DOCHODY (+600 000,00 zł) 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+200 000,00 zł) 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska (+200 000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu  

przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie opłaty 

za składowanie odpadów przez NOVAGO Sp. z o. o w Mławie. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+400 000,00 zł) 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury (+400 000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł)  

z tytułu przekazanych od sponsora środków na realizację zadań gminy. 

WYDATKI  (+600 000,00 zł) 

Dział 600 – Transport i łączność (+1 458 000,00 zł) 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+100 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

dotację celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego - Budowa chodnika w ul. Szreńskiej w Mławie. 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 358 000,00 zł) w tym; 
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1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+1 758 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych; 

- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł), 

- Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Cmentarnej w Mławie w kwocie (+34 000,00 zł), 

- Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. I. Krajewskiego w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł), 

- Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie w kwocie (+160 000,00 zł), 

- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (+911 000,00 zł), 

- Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie w kwocie (+64 000,00 zł), 

- Przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej-Curie w Mławie w kwocie (+104 000,00 

zł), 

- „Przebudowa parkingu przed blokiem nr 10 na Osiedlu Młodych w Mławie” w kwocie 

(+50 000,00 zł), 

- „Budowa parkingu przed blokiem nr 21 przy ul. Napoleońskiej w Mławie” w kwocie 

(+90 000,00 zł), 

- „Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka 

 i Kleniewskiego w Mławie” w kwocie (+35 000,00 zł), 

- Budowa tymczasowego Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł) 

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

 (+100 000,00 zł)  z przeznaczeniem na remont dróg. 

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-500 000,00 

zł)  dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie”. Zadanie  

z wieloletnie. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł) 

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-350 000,00 zł) dotyczy wniesienia 

wkładu do spółki TBS Sp. z o. o w Mławie (zmiana klasyfikacji budżetowej Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r) 

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+350 000,00 zł) dotyczy wniesienia 

wkładu do spółki TBS Sp. z o. o w Mławie (zmiana klasyfikacji budżetowej Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r) 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+110 000,00 zł) 

Rozdział 75404 – komendy Wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł)  

z tytułu wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie  zakupu pojazdu 

oznakowanego w kwocie 42 500,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł dla 

Komendy Powiatowej Policji w Mławie. 

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+60 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu 

wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: 

„Zakup samochodu osobowo-towarowego typu Combi/Van dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-8 318,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+860,00 zł)  dotyczy: 
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1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 

(-2 215,00  zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i pomocy 

dydaktycznych. 

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 

(+3 075,00  zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie pomiaru hałasu  

i natężenia oświetlenia) 

Rozdział 80104 – Przedszkola (-9 178,00zł) dotyczy: 

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  (-9 178,00 zł) 

dotyczy dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek w Mławie”. 

Dział 852 – Pomoc społeczna (+9 178,00 zł) 

Rozdział 85295 – pozostała działalność (+9 178,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mława w kwocie 

(+9 178,00 zł) na wydatki związane z prowadzeniem Dziennego Domu seniora w Mławie 

(zakup energii) oraz dodrukowanie kolejnych Kart Seniora – Edycja Mława. 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (-860,00 zł) 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-860,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie  

(-860,00 zł) z  tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł) 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (-9 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych. 

2. Zwiększenie planu wydatków  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  

w kwocie (+9 200,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie na 

podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny). 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (-172 500,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-577 000,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-700 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława. 

2.  Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+123 000,00 

zł)  z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin  

i Płockiej w Mławie”. 

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 380,00 zł)  

z tytułu zakupu usług pozostałych. 

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+8 380,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 

(zatrudnienie kosiarza na umowę zlecenie). 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+270 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+270 000,00 zł) w tym: 

- dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie 

miasta w kwocie (+198 000,00 zł), 
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- zakup tablic promujących dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia 

niskiej emisji na terenie miasta w kwocie (+2 000,00 zł). 

- zakup pieców do lokali komunalnych w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji  

w Mławie” w kwocie (+70 000,00 zł) 

Rozdział 90095 – Pozostała  działalność  (+134 500,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+134 500,00 zł)  z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn: 

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 

(+35 000,00 zł) 

- Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł), 

- Budowa systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie – etap I w kwocie 

(+20 000,00 zł), 

- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie (+19 500,00 zł.) 

Dział 926- Kultura fizyczna (-795 500,00 zł) 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-795 500,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych  Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-795 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów 

sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”. 

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok 

nieobjęte wieloletnią prognozą finansową na 2018”; 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-10 000,00 zł) dotyczy realizacji 

zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie”. 

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka  kanalizacji deszczowej w ul. 

Zachodniej w Mławie”. 

Zmiana przyjęta Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 maja 2018r.  

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2018 r. ; 

Dział 801 -  Oświata i wychowanie (-2 740,00 zł) 

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (-2 740,00 ) 

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 740,00 zł) 

przeznaczonych dla Powiatu Mławskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego na  

podstawie porozumienia (zadanie zlecone - pismo Nr FIN-I.3111.15.14.2018 MUW  

w Warszawie). 

Dochody budżetu na 2018 r.  133 562 762,05 zł 

Wydatki budżetu  na 2018 r.  155 603 260,28 zł  

Deficyt budżetu w wysokości 22 040 498,23 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) 

zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz 

przychodami pochodzącymi  z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.  

Przychody budżetu w kwocie 25 840 498,23  zł w tym: 

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł, 
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- obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł 

Rozchody budżetu  w kwocie  3 800 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych) 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną 

opinię. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok omawiany był na 

posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Odniósł się do zwiększonych środki finansowe na zadanie przebudowa i budowa 

chodników na terenie Miasta Mława i zapytał jaki jest zakres tych prac? Następnie 

poinformował, że zdejmowana kwota 795 500 zł z zadania przebudowa obiektów sportowych 

na terenie MOSiR – dlaczego? Następnie odniósł się do autopoprawki do projektu uchwały 

budżetowej do pozycji zwiększenia planu dochodów bieżących Urzędu Miasta Mława  

w kwocie 400 000,00 zł z tytułu przekazanych od sponsora środków na realizację zadań 

gminy – poprosił o ujawnienie danych sponsora. Na koniec odniósł się do zadania Budowa 

tymczasowego Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł i poprosił  

o więcej informacji na temat inwestycji. Czy po wybudowaniu docelowego dworca 

zintegrowanego będzie możliwość wykorzystanie tego obiektu w późniejszym terminie? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że zadanie przebudowy i budowy wszystkich chodników na terenie miasta 

Mława zostało skumulowane w jednym zadaniu. W praktyce bardzo często brakowało 

środków finansowych na takie inwestycje. Bez zgody Rady Miasta Burmistrz nie mógł 

rozpocząć realizacji inwestycji. Uznaliśmy, że takie rozwiązanie będzie lepsze i prosimy  

o zaakceptowanie tej propozycji. Następnie odczytał wykaz chodników, których planowana 

jest przebudowa bądź budowa. Następnie odniósł się do budowy dworca zintegrowanego  

i poinformował, że na czas budowy nowego obiektu konieczne będzie umieszczenie 

kontenera celem zabezpieczenia podróżnych, którzy będą oczekiwali na środek transportu. 

Znajdą się tam również kasy biletowe oraz sanitariaty. Będzie to kontener nie związany 

trwale z gruntem – obiekt zostanie tam umieszczony na czas realizacji inwestycji budowy 

dworca zintegrowanego. Przypomniał, że w dniu 3 września br. będą otwierane oferty na 

budowę dworca oraz galerii – zainteresowanie nabyciem tego gruntu jest bardzo duże. 

Odniósł się do pytania na temat przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR  

w Mławie i poinformował, że złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu na otrzymanie 

dofinansowania na realizację tego zadania. Pod koniec lipca br. nastąpi rozstrzygnięcie. 

Jesteśmy zainteresowani otrzymaniem tego dofinansowania. Nie wiemy jednak czy 

otrzymamy te pieniądze. W związku z tym czas na zrealizowanie zadania jest bardzo krótki. 
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Środki otrzymane w ramach dotacji rządowej muszą być wykorzystane w danym roku 

kalendarzowym i zachodzą duże obawy czy uda się zrealizować to zadanie. Wniosek  

o otrzymanie dofinansowania nie został wycofany. Czekamy na jego analizę i informację  

w tej sprawie. Na koniec powiedział, że sponsor który postanowił przekazać Urzędowi Miasta 

środki finansowe chce pozostać anonimowy. Dodał, że jako Burmistrz cieszy się, że rozmowy 

w tej sprawie zakończyły się sukcesem. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Zapytał o środki finansowe zwiększone w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa (+110 000,00 zł) – jest to spora suma, nie pierwszy raz 

przekazujemy takie sumy - czy to była inicjatywa tych jednostek na którym je przekazujemy? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że tak jak Pan Radny zauważył środki finansowe dla Komendy 

Powiatowej Policji w Mławie oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Mławie po raz kolejny są przekazywane. Powiedział, że jednostki te złożyły wnioski  

o przyznanie pomocy finansowej z nadzieją, że po raz kolejny wesprzemy je. Wiemy, że te 

jednostki borykają się z problemami finansowymi. Wspieramy je finansowo, jak również  

w naszym mieście działa Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie. Bardzo się z tego cieszymy.  

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Odniosła się do autopoprawki Nr 1 do projektu budżetu i zapytała dlaczego nie ma w niej 

umieszczonej inwestycji Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Cmentarnej w Mławie,  

a zadanie przebudowa nawierzchni w ul. Ks. I. Krajewskiego w Mławie” opiewa na jedynie 

na kwotę 25 tys. zł. 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Poinformowała, że zadania do których odniosła się Pani Radna dotyczą autopoprawki. To 

co jest umieszczone w projekcie uchwały budżetowej obowiązuje. 

Radny LECH PREJS 

Powiedział, że ma nadzieję, że środki przeznaczone na zakup pojazdu dla policji 

przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia partoli i reagowania na telefony 

mieszkańców. Poinformował, że na jego zgłoszenie w dniu 22 maja br. policja nie 

zareagowała, pomimo zapewnień, że to zrobi. Następnie zapytał o kwotę 400 tys. zł 

przekazaną przez sponsora – czy wiemy na jaki cel zostanie ona wykorzystana? 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Poinformowała, że umowa sponsorska zostanie sporządzona na zasadzie tych umów, 

które sporządzamy dotychczas – na działania promocyjno – reklamowe. Co do konkretnych 

działań to szczegóły zostaną określone w umowie. Te środki finansowe zostaną włączone do 

budżetu, do dochodów i możemy je przeznaczać na różne cele. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Te środki zostaną również przeznaczone na zadania statutowe Miasta Mława – remonty  

i inwestycje także. Cieszy się, że udało się takie fundusze pozyskać. Odniósł się do zadania 

budowy ul. Mariackiej. Radni Lech Prejs oraz Jarosław Zadrożny od wielu lat wnioskowali  

o wyremontowanie tej ulicy. Docelowo obszar inwestycji został rozszerzony o ul. Św. Anny  

i ul. Ordona. Poinformował, że chcemy zaangażować maksymalną ilość środków 

finansowych na realizację tego zadania w wysokości 1 mln zł. Jest to największe osiedle  

w Mławie i zależy nam na wykonaniu inwestycji w zaplanowanym kształcie. Poinformował, 

że rozmawialiśmy z projektantami odnośnie tej inwestycji i wspólnie stwierdziliśmy,  

że położenie nakładki będzie niewystarczające. Projektanci polecili nam, abyśmy 

kompleksowo zrealizowali tą inwestycje i wykonali całą infrastrukturę podziemną.  

W związku z tym pozwolenie na budowę otrzymamy w okolicach października i nie będzie 

możliwe zaangażowanie całej sumy środków finansowych w tym roku. W związku z tym 

zdecydowaliśmy się na zdjęcie zadania Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie. 

Radny MICHAŁ POL 

Poprosił o więcej informacji na temat zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 

7 w Mławie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że planowane jest włączenie ul. Polnej do drogi krajowej S7. Cieszymy 

się, że GDDKiA wyraziła akceptację tego przedsięwzięcia. Dodał, że bardzo dobrze układa 

się współpraca z panem Leszkiem Sekulskim - Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania 

Drogami i Mostami – GDDKiA. Uzupełnił, że o włączenie ul. Polnej do drogi krajowej S7 

wnioskował pan Dariusz Majewski – Przewodniczący Zarządu Osiedla. Najszybciej jak to 

możliwe rozpoczniemy prace. 

Radny MICHAŁ POL 

Podziękował Panu Januszowi Wiśniewskiemu za wspieranie go w inicjatywach podczas 

posiedzeń komisji Rady Miasta. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

 

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

UCHWAŁĘ Nr XLIII/510/2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką 

Nr 1 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła Autopoprawkę 

Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

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

UCHWAŁĘ Nr XLIII/511/2018 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1 

Ad pkt 9. 

JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 

Mława. Poinformował, że z dniem 1 lipca 2018 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Panu 

Sławomirowi Kowalewskiemu – Burmistrzowi Miasta Mława w następujący sposób: 

 wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.800,00 zł 

 dodatek funkcyjny - 2.100,00  zł 

 dodatek specjalny w wysokości  40%  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  

funkcyjnego w kwocie - 2.760,00  zł 

 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości  20 %  wynagrodzenia zasadniczego  

w kwocie: 960,00  zł 

  Łączne wynagrodzenie: 10.620,00  zł 

Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody 

jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

Dodał, że zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy 

między innymi ustalanie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta. W dniu 19 maja 2018 r. 

weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, w którym od dnia 1 lipca 2018 roku obniżono 

stawki wynagrodzenia zasadniczego do kwot od 3600,00 do 4800,00. W związku z tym  

wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Miasta Mława ustalone Uchwałą Nr II/4/2014 Rady 

Miasta Mława z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 

Miasta Mława należy dostosować do zapisów wynikających powyższego Rozporządzenia.  

Radny MARIAN WIALMOWSKI 

Zapytał w jakiej wysokości może być ustalony dodatek specjalny? Czy możemy ten 

dodatek zastosować w innej wysokości? 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że można go przyznać w wysokości od 20 % do 40 %. Z uwagi na to, że 

obniżamy Panu Burmistrzowi wynagrodzenie zaproponował takie rozwiązanie. Dodał, że 

pracował również z innymi burmistrzami i wie jaka to jest odpowiedzialność, a także ogrom 

pracy i stres. Uważa, że maksymalna stawka jest zasadna. 
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Radny MARIAN WIALMOWSKI 

Powiedział, że zgadza się z Panem Przewodniczący i chciał zaproponować wyższą stawkę 

– co najmniej 50 %. 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Wyraził zdanie, że jest zniesmaczony obniżką wynagrodzeń wszystkich włodarzy w całej 

Polsce. My Radni wiemy ile pracuje Burmistrz. Jest to ogrom pracy 24 godziny na dobę. Nie 

popiera tego projektu uchwały. Osoby zarządzające samorządami powinny być dobrze 

wynagradzane. Powinni to być menadżerowie na najwyższym poziomie i powinny być oni 

godziwie wynagradzani. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że można mieć ogólny negatywny stosunek do ustawy, natomiast jeśli chodzi 

o tej projekt uchwały to zachęca do głosowania za tym projektem uchwały. 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Powiedział, że słowa, które padły na temat pracy Burmistrza są bezdyskusyjne. Nie 

zgadza się do końca z wypowiedzią Pana Przewodniczącego. Rada Miasta nie jest 

zobligowana do podjęcia tej uchwały. Powiedział, że w sytuacji, gdy taka uchwała nie 

zostanie podjęta, wojewoda ustali warunki płacy, od czego Pan Burmistrz ma prawo odwołać 

się do sądu. Jest to jedyna obrona tego, aby Burmistrz był godziwie wynagradzany za swoją 

pracę. Nie głosowanie za tym projektem uchwały jest rozwiązaniem praktycznym. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Zapytał czy Pan Przewodniczący widzi jakiekolwiek inne przesłanki, poza przytoczonym 

przez Sekretarza Obrad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  15 maja 2018 r.  w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych, aby obniżyć to wynagrodzenie? 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że uzasadnił w swojej poprzedniej wypowiedzi, że postanowił umieścić 

stawki maksymalne, gdyż wie jaki to jest ogrom pracy, stres oraz odpowiedzialność. Dodał, 

że na nim jako na Przewodniczącym Rady ciąży obowiązek przestrzegania prawa. Wyżej 

przytoczone rozporządzenie obowiązuje, a prawa należy przestrzegać. Dodał, że każdy Radny 

może mieć swoje zdanie w tej kwestii – jest to ocenne. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Powiedział, że w kodeksie pracy jest zapis, że aby obniżyć pracownikowi wynagrodzenie 

muszą wystąpić przesłanki, aby móc to zrobić. U Pana Burmistrza nie zauważa takich powód. 

Dodał, że popiera Pana Janusza Wiśniewskiego i zachęca do glosowania przeciw – warto 

poczekać na rozstrzygnięcie sądu bądź wojewody. Na koniec powiedział, że obniżenie tego 

wynagrodzenia jest dla Pana Burmistrza bardzo krzywdzące. 
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Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że to nie jest tak, że obniżamy wynagrodzenie tylko jednej burmistrza – 

rozporządzenie obowiązuje na terenie całego kraju i powinniśmy się do tego stosować. Tym 

bardziej, że progi jakie przyjęliśmy są najwyższe. Wydaje mu się, że w mieście Mława nie 

będzie to krzywda dla Pana Burmistrza. Pensje zostały obniżone także posłom, senatorom. 

Wiele środowisk popierają te działania, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to pewnego 

rodzaju służba, osoby kandydują z własnej woli. Na koniec dodał, że nie wydaje mu się, aby 

Pan Burmistrz został szczególnie skrzywdzony. 

Radny LECH PREJS 

Powiedział, że jest niepełnym prawnikiem z wykształcenia i ma pewne wątpliwości czy 

jeśli to rozporządzenie zostałoby zbadane przez odpowiedni trybunał czy byłoby zgodne  

z prawem. Według niego określanie rozporządzeniem kwestii wynagrodzenia burmistrza, 

gdzie jedynym władnym do tego organem jest Rada Miasta jest wątpliwe. Zgodził się  

z Przewodniczącym Rady, że musimy stosować prawo, jednak on będzie głosował przeciw, 

bo uważa, że popieranie tego projektu uchwały jest łamaniem prawa.  

Radny JERZY RAKOWSKI 

Według niego w naturalny sposób, jako Radni powinnyśmy obniżyć sobie diety o 20 %. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Zacytował ustawę gdzie napisane jest, że do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy 

ustalanie wynagrodzenia Burmistrza. 

Radny LECH PREJS 

Zaznaczył, że działaniem w granicach prawa może być również odrzucenie tego projektu 

uchwały.  

Mecenas JAN TADRZAK 

Powiedział, że to jest przejaw zderzenia się polityki z merytoryką. Radni działają  

w ramach kompetencji obowiązującego prawa. W tym momencie wkraczamy w arenę 

rozważań co by było gdyby przyjrzeć się konstytucyjnemu odnoszeniu do prawa.  

W konstytucji jest zapis, że samorząd ma za zadanie rządzić się sam. Na codzienność 

przedkłada się to w ten sposób, że nie powinno być kolizji ze sprawami państwowymi. 

Konstrukcja prawna tego rozporządzenia została tak przygotowana, że wymaga weryfikacji 

wynagrodzeń wójtów i burmistrzów. Jeśli Rada nie podejmie tej uchwała wtedy otwieramy 

drogę wojewodzie, który nie jest zwolennikiem stawek maksymalnych. Część z Panów 

Radnych zachęca do nie podejmowania tego projektu uchwały, jednak musimy się zastanowić 

nad skutkami takich działań. Musicie Państwo rozważyć jak do tego podejść. Każdy Radny 

musi sam podjąć decyzję w tej sprawie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że jest bardzo mile zaskoczony dyskusją na ten temat. Nie planował zabierać 

głosu w tym punkcie. Powiedział, że prawo zostało ustanowione i zachęca do stosowania się 
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do niego. Cenne i ciekawe wypowiedzi pojawiły się podczas dyskusji. Dodał, że on popiera 

Pana Przewodniczącego i zachęca do przyjęcia projektu uchwały. 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Powiedział, że miał się wstrzymać podczas głosowania, jednak teraz będzie głosował za 

projektem uchwały. Podkreślił, że jeśli znajdzie się w kolejnej Radzie, obojętnie kto będzie 

burmistrzem, zawsze będzie zabiegał o to, aby burmistrz zarabiał jak najwięcej.  

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Zapytał czy konstrukcja uchwały jest właściwa z uwagi na to, że w tym projekcie zostały 

określone tylko warunki płacy? 

 Mecenas JAN TADRZAK 

Powiedział, że jak we wcześniejszym wystąpieniu zaznaczył, że występuje tu kolizja 

wielu norm. Ktoś jednak musi podjąć decyzję i jakąś drogę wybrać. W świetle ogółu 

przepisów i intencji jakie temu działaniu są przypisywane, to należałoby zastosować jakieś 

rozwiązanie. W tej materii zostało to zaprezentowane w projekcie uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Mława. Jakieś rozwiązanie trzeba było 

przyjąć. Ten projekt uchwały w świetle całej konstrukcji prawnej jest najmniej szkodzący  

i rozwiązuje problem. Należy jednak zaznaczyć, że zawiera bardzo wiele wad. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Zapytał co w sytuacji, gdy wojewoda określi  warunki płacy – czy to rozstrzygnięcie jest 

dla nas wiążące definitywnie? 

Mecenas JAN TADRZAK 

Powiedział, że to rozstrzygnięcie będzie dla nas wiążące. Na podstawie doświadczeń z lat 

ubiegłych przyjęto taką konstrukcję. Liczno się, że stanowiska rad będą różne i przypisano te 

kompetencje wojewodom. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (12 głosami za, przeciw – 4 głosy, 1 Radny wstrzymał 

się od głosu) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/512/2018 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Mława 

 

Ad pkt 10. 

KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Inwestycji 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 

finansowej Powiatowi Mławskiemu. Poinformował, że Powiat Mławski wystąpił do Miasta 

Mława z prośbą o pomoc finansową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

P2328W (ul. Szreńska) w Mławie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielenie takiej 

pomocy przez Miasto Mława wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta Mława w sprawie 
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udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego. Przepisy o finansach publicznych  

w art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 

stanowią, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym 

jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 

rzeczowa. Dodał, że przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników 

ruchu kołowego i pieszego, w związku z powyższym udzielenie pomocy finansowej jest 

zasadne. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej 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. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zapytał jak technicznie będzie wyglądało wykonanie tego chodnika? 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Powiedział, że przeprowadzono wiele analiz z których wynika jednoznacznie, że jest 

fizyczna potrzeba budowy chodnika po lewej stronie od byłego przejazdu kolejowego. Dodał, 

że są tam problemy techniczne, jednak z oględzin wynika, że ten chodnik może tam powstać. 

Dodał, że projektowana kanalizacja będzie biegła lewą stroną, jednak w miejscu gdzie 

występuje wzniesienie będzie znajdowała się przepompownia i w niewielkim stopniu będzie 

to wpływało na chodnik. 

Radny MICHAŁ POL 

Zapytał czy wiemy coś o terminie realizacji tej inwestycji? 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Poinformował, że jest problem w realizacją – na pewno musi to być wykonane w tym 

roku. Dodał, że Miasto Mława ma podpisane ze Starostwem Powiatowym porozumienie  

w zakresie utrzymania dróg. Mamy tu do czynienia z przebudową chodnika i być może będzie 

możliwe wykonanie tej inwestycji w ramach zawartego porozumienia w ramach bieżącego 

utrzymania dróg. Dodał, że uchwała o pomocy finansowej zostanie przyjęta i te środki 

zostaną przyjęte do budżetu powiatu. Dodała, że rozmowy dotyczące w jaki sposób to 

zrealizować – czy w ramach zawartego porozumienia czy może w powiat samodzielnie 

wykona to zadanie będą się toczyły. Gdy zostanie podjęta decyzja, wtedy będziemy mogli 

mówić o terminie realizacji tego zadania. Dodał, że mamy opracowane wstępną 

dokumentację, która wystarczy do zgłoszenia oraz ogłoszenia przetargu. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/513/2018 

w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu 
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Ad pkt 11. 

MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. oświaty i szkolnictwa 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Miasto Mława. Poinformowała, że obowiązek podjęcia uchwały wynika 

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

(DZ. U. z 2017 r. poz. 2203), która w art. 76 pkt 22 ppkt d zmieniła art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967), który stanowi,  

że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych nie może przekraczać 22 godzin. 

Natomiast ustalenie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

przedszkoli pracujących z grupami mieszanymi 5 i 6 – latków należy do kompetencji organu 

stanowiącego w związku z art. art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, co potwierdza TEZA wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. w następującym brzmieniu:  

„1. Przepis art. 42 ust. 3 Ip. 1-2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela określa 

tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych pracujących:  

1) z grupami dzieci poniżej szóstego roku życia - 25 godzin, i 2) z grupami dzieci 6-letnich - 

22 godziny. Oznacza to, że nie określono w nim tygodniowej liczby godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli, 

którzy prowadzą zajęcia z grupami „mieszanymi”, tzn. z grupami, w których w skład obok 

sześciolatków wchodzą również dzieci młodsze - 3, 4 i 5-letnie. To zaś nakazuje przyjąć,  

że ci nauczyciele są nauczycielami szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela,  

a zatem obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć - stosownie do 

art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela - spoczywa na organie prowadzącym szkołę.” Dodała, 

że omawiany przepis ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wejdzie w życie  

z dniem 1 września 2018 r. dlatego należy dostosować obowiązujące akty prawa miejscowego 

do nowej regulacji, tak aby dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych podległych Miastu 

Mława mogli właściwie zaplanować organizację roku szkolnego 2018/2019.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

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

pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/514/2018 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto 

Mława 
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Ad pkt 12. 

MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. oświaty i szkolnictwa 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 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. Powiedziała, że obowiązek 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany 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 dodatkowej analizy przepisów ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany 

dotyczące zapisów odnoszących się do zakresu kontroli i wykreślenia ich z tytułu uchwały,  

§ 1 i  § 5 ust. 3, 4, 5 i 6. Zakres kontroli został uregulowany w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych i nie wymaga dodatkowego powtórzenia. W § 7 ust. 2 pkt. 9 został zamieniony 

wyraz „parafy” na „podpisy”, a także wykreślono § 8 z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej 

uchwały z mocy prawa. Dodała, że po dokładnej analizie załączników do uchwały, zbędnym 

jest również wprowadzenie zapisów o wymogu składania oświadczeń o zgodności danych ze 

stanem faktycznym przez uprawnione osoby. Uzupełniła, że w związku z powyższym 

podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu uważa się za zasadne.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/515/2018 

w sprawie zmiany 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 

Ad pkt 13. 

MAGDALENA STASZEWSKA Inspektor ds. oświaty i szkolnictwa 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 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. Poinformowała, że obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
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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 konieczności 

wprowadzenia korekty w § 1. Przepis art. 17 ust. 3 i 19 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stworzył możliwość wyrażenia zgody przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,  na udzielenie dotacji  

w wyższej wysokości między innymi dla niepublicznych przedszkoli niebędących 

przedszkolem specjalnym, a także dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, niebędącej szkołą specjalną. Powiedziała, że intencją 

Burmistrza Miasta Mława było przedłożenie projektu uchwały Radzie Miasta Mława, która 

podwyższyła kwotę dotacji dla wyżej wymienionych jednostek do 85%  podstawowej kwoty 

dotacji, a nie ustalenia kwoty dla ucznia niepełnosprawnego przedszkola czy oddziału 

przedszkolnego szkoły podstawowej. W zmienianym § 1 pkt. 1 został powtórzony, zgodnie z 

ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, i użyty zwrot „z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”, a w § 1 

pkt. 2 zwrot „z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”. Dodała, że oba przytoczone 

fragmenty, po dodatkowej analizie przepisów wydają się zbędne, bowiem kwota na ucznia 

niepełnosprawnego niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej została ustalona  

w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i nie wymaga dodatkowego powtórzenia. 

Uzupełniła, że w związku z powyższym podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu uważa 

się za zasadne.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/516/2018 

w sprawie zmiany 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 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK ogłosił przerwę – obrady zostały 

wznowione o godzinie 16:00. 
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Ad pkt 14. 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych. Poinformowała, 

że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) zachodzi konieczność uregulowania zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób 

bezdomnych. W myśl art. 51 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej schroniska dla osób 

bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są ośrodkami 

wsparcia. Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie 

schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały 

jest Miasto Mława oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom mającym miejsce 

zameldowania na pobyt stały w Mieście Mława w lokalu mieszkalnym, w którym nie ma 

możliwości zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

Przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych jest świadczeniem 

niepieniężnym przysługującym osobom bezdomnym, które nie są w stanie zapewnić sobie 

miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie Miasta Mława powyższe zadanie 

realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku 

odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania schronienia  

w schroniskach dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy 

społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych  

i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala podmiot kierujący  

w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby bezdomne 

nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej. Aktualnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 

wynosi 634,00 zł, zaś kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł. 

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych ustalono w zależności od dochodu 

osoby lub rodziny kierując się ww. kryteriami dochodowymi. Różnicę pomiędzy 

rzeczywistym kosztem pobytu osoby bezdomnej w schronisku a odpłatnością uiszczaną przez 

osobę, której przyznano świadczenie w formie schronienia ponosi Miasto Mława.  

W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. zdarzenie losowe, długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność) osoba bezdomna, której przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej w formie tymczasowego pobytu w ośrodku wsparcia – schronisku dla 

bezdomnych, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub  

całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt decyzją administracyjną po 

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i na podstawie zebranego materiału 

dowodowego. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób 

bezdomnych. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 



27 

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

oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/517/2018 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schroniskach dla bezdomnych 

Ad pkt 15. 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mława na 2018 r. Poinformowała, że w harmonogramie  

do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2018 r. zostało ustalone wynagrodzenie  

dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz  

ze składkami na ubezpieczenie społeczne i  Fundusz Pracy w kwocie 63 000 zł. W związku  

ze zmianą liczby członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zaszła konieczność zwiększenia wynagrodzenia. W związku z powyższym poprosiła  

o przyjęcie niniejszego projektu uchwały. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

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

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/518/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Mława na 2018 r. 

Ad pkt 16. 

HANNA ŻBIKOWSKA Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 4,5% do 18% 
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zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad 

usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.  

z 2018r., poz.310) rada gminy w drodze uchwały ustala maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów oraz zasady 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na 

mocy art.12 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2016r.poz.487z późn. zm.) przed podjęciem 

uchwały rada gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Powiedziała, że w związku 

z powyższym projekt uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 

4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz 

ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych został przesłany do Przewodniczących Zarządu Osiedli celem zaopiniowania. 

Projekt w/w uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

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

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zaznaczył, że we wcześniejszych uchwałach Rada Miasta ustalała ilość punktów 

sprzedaży alkoholu, natomiast teraz ustalamy ilość zezwoleń. Według niego istnieje 

teoretyczne zagrożenie, że liczba miejsc gdzie będzie sprzedawany alkohol wzrośnie. Dodał, 

że 40 m odległości miejsca sprzedaży od szkół, przedszkoli czy obiektów sakralnych jest to 

bardzo mała odległość. Jego zdaniem intencją ustawodawcy było cos innego. 

HANNA ŻBIKOWSKA Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 

Powiedziała, że hipotetycznie punktów sprzedaży alkoholu może być więcej, jednak 

ustawa nie mówi o punktach sprzedaży alkoholu, tylko o ilości zezwoleń. Uzupełniła, że  

w przedłożonym projekcie uchwały w porównaniu do roku ubiegłego nie wprowadzono wiele 

zmian. Jeśli chodzi o umiejscowienie punktów sprzedaży alkoholu od szkół, przedszkoli  

i miejsc sakralnych to w latach 2002 – 2015 odległość ta wynosiła 50 m. W roku 2015 

zgodnie z podjętą uchwała odległość ta wynosi 40 m. W zaprezentowanym projekcie uchwały 

pozostawiono odległość 40 m. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (11 głosami za, przeciw – 1 głos, 2 Radnych 

wstrzymało się od głosu) podjęła 
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UCHWAŁĘ  Nr XLIII/519/2018 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania 

na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Ad pkt 17. 

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Poinformowała, że zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1152) na przedsiębiorstwie wodociągowo kanalizacyjnym spoczywa obowiązek 

opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Miasta 

na podstawie projektu dostarczonego przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia 

Ścieków „WOD-KAN” Spółka z o. o. w Mławie przygotowuje projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który następnie podlega przekazaniu  

do zaopiniowania przez organ regulacyjny. Rada Miejska w Mławie uchwałą  

Nr XXXIX/444/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwaliła Regulamin dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mława. Z uwagi na licznie wprowadzone zmiany 

w ustawodawstwie, istnieje potrzeba dokonania uaktualnienia obowiązującego regulaminu. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin 

projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W terminie 2 miesięcy 

od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projekty 

regulaminów, rady gmin po dokonaniu ich analizy przekazują do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. Powiedziała, że Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków 

„WOD-KAN” Spółka z o.o. w Mławie wnioskiem z 12 czerwca 2018 r. w oparciu o art. 19 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), przedłożył projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mława. Dodała, że Rada 

Miasta Mława na podstawie projektu opracowanego przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Mławie dokonała stosownej analizy  

i przygotowała projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który 

zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) musi być zaopiniowany 

przez organ regulacyjny i zawiadomione o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne. Po wydaniu opinii przez organ regulacyjny w formie postanowienia, kolejnym 

etapem będzie uchwalenie przez Radę Miasta przedmiotowego regulaminu na podstawie art. 



30 

19 ust 3 ww. ustawy. Uzupełniła, że nowy regulamin dostosowano do obecnie 

funkcjonujących przepisów w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej 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. 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Podkreślił duży wkład pracy w powstanie tego regulaminu. Zapytał czy po opinii 

regulatora będzie możliwe wprowadzanie zmian do tego dokumentu - czy po uchwaleniu tego 

regulaminu będzie można go zmienić? Zapytał czy można do tego projektu uchwały dodać 

zapis mówiący o tym, że wykonanie dokumentacji technicznej nastąpi zgodnie z zapisami 

ustawy prawa budowanego? 

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Środowiska 

Powiedziała, że są to nowe przepisy prawa. Uchwała zostanie przesłana do urzędu 

regulacyjnego i nie wiemy jak on się zachowa. Na ile pod względem merytorycznym, a na ile 

pod względem prawnym niniejszy regulamin będzie sprawdzany. Orzecznictwo w tym 

zakresie jest bardzo różne. Założenia są takie, że regulamin powinien spełniać funkcję 

regulacyjną oraz informacyjną. Trudno pogodzić te funkcje, aby nie przepisywać ustaw. 

Jeżeli regulator wniesie uwagi, to my będziemy zobowiązani to zapoznania się z nimi  

i powinniśmy te uwagi uwzględnić. Gdy projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 

zostanie nam przedłożony, to będziemy odnosić się do tego co nam przekaże regulator. 

Dodała, że następnie uchwała zastanie przekazana wojewodzie łącznie z opinią regulatora. Na 

koniec poinformowała, że jeśli chcielibyśmy wprowadzać daleko idące zmiany do uchwały to 

jest to możliwe, jednak pod pewnymi wymogami prawnymi. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/520/2018 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Ad pkt 18. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona jako 

działka nr 4639, położona przy ul. Bpa Leona Wetmańskiego. Jej położenie zostało 

przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. 

Powiedział, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Powiedział, że nadaje 

się do samodzielnej zabudowy, dlatego przetarg będzie miał formę przetargu 
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nieograniczonego. Cena wywoławcza zostanie ustalona na podstawie wartości nieruchomości, 

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym cena wywoławcza w pierwszym 

przetargu powinna być nie niższa niż wartość 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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/521/2018 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

Ad pkt 19. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Sienkiewicza. 

Poinformował, że przedmiotem nabycia jest nieruchomość nr 1576/164, położona w Mławie 

przy ul. Henryka Sienkiewicza, zabudowana budynkiem przystanku kolejowego. Jej 

położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do 

uzasadnienia. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana  

w użytkowanie wieczyste Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie. Powiedział, że 

nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie 

gminnej drogi publicznej. Dodał, że nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej oraz własności budynku nastąpi nieodpłatnie. Miasto Mława zobowiąże się do 

zachowania funkcji publicznej dworca w istniejącym budynku przystanku osobowego,  

a po wybudowania nowego dworca zintegrowanego kolejowo-autobusowego przy Al. Św. 

Wojciecha – w nowym budynku. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/522/2018 

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Sienkiewicza 
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MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Podborna. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość nr 456/1, 

położona w rejonie ul. Podbornej. Położenie działki zostało przedstawione na wyrysie z mapy 

ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nieruchomości nastąpi do 

zasobu nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi 

publicznej (poszerzenie istniejącej drogi na działce nr 457). Dodał, że w wyniku negocjacji 

uzgodniono z właścicielami nieruchomości warunki jej nabycia. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/523/2018 

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Podborna 

Ad pkt 20. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic. Poinformował, że ulica 

Leśny Zakątek jest położona na wschód od ul. Podbornej na działce nr 11-457 na terenie 

powstającego osiedla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w bliskim sąsiedztwie 

Lasu Mławskiego. Nieruchomość, na której znajduje się droga, stanowi własność Miasta 

Mława. Powiedział, że ulice Jutrzenki i Brzasku są położone na terenie powstającego osiedla 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nazwy ulic nawiązują do nazwy położonej 

w sąsiedztwie ul. Tęczowej. Ulice są drogami wewnętrznymi. Nieruchomości, na których się 

znajdują, stanowią własność osób fizycznych. Nadanie nazwy ulicy, która stanowi drogę 

wewnętrzną, wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona 

zlokalizowana (art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych). Wszyscy 

właściciele nieruchomości złożyli oświadczenia, w których wyrażają zgody na nadanie nazw 

drogom wewnętrznym. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 
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UCHWAŁĘ  Nr XLIII/524/2018 

w sprawie nadania nazw ulic 

Ad pkt 21. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie w sprawie nadania 

nazwy ulicy. Poinformował, że Rada Miasta Mława w uchwale Nr III/23/2014 z dnia  

30 grudnia 2014r. nadała nazwę Tęczowa ulicy położonej na północ od ul. Żuromińskiej na 

działce nr 10-1057. W wyniku przeznaczenia na cele budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego terenów sąsiadujących z ulicą, nastąpiło jej przedłużenie o drogę 

wewnętrzną położoną na działce nr 10-1075/30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy spowoduje objęcie nazwą Tęczowa dotychczasowego odcinka ulicy na 

działce nr 10-1057 i jej przedłużenia na działce nr 10-1075/30. Powiedział, że nieruchomość 

nr 10-1075/30  stanowi własność osób fizycznych. Nadanie nazwy ulicy, która stanowi drogę 

wewnętrzną, wymagało uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona 

zlokalizowana (art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych). Wszyscy 

właściciele nieruchomości złożyli oświadczenia, w których wyrażają zgody na nadanie nazwy 

drodze wewnętrznej. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLIII/525/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulic 

 

Ad pkt 22. 

PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawił zagadnienia dotyczących Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława w formie 

prezentacji multimedialnej – (wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.) 

Ad pkt 23. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 29 maja 2018 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad pkt 24. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 Decyzje o warunkach zabudowy wydano 10 decyzji   

 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydano 9 decyzji 

 Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego - wydano 31 zaświadczeń 

 Dzierżawa nieruchomości - podpisano 3 umowy 

 Przetargi na sprzedaż nieruchomości - ogłoszono 11 przetargów 

 Sprzedaż nieruchomości - podpisano 1 akt notarialny 

 Nabycie nieruchomości - podpisano 3 akty notarialne 

 Podziały nieruchomości - wydano 14 postanowień oraz 6 decyzji 

 Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw ulic - wydano 12 zawiadomień 

 Projekty uchwał Rady Miasta - przygotowano 5 projektów uchwał 

Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 29.05.2018r. w trakcie wykonania: 

1. UCHWAŁA Nr XLII/505/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 maja 2018r.  zmieniająca 

uchwałę w  sprawie  zamiany  nieruchomości – zlecono wycenę nieruchomości 

2. UCHWAŁA Nr XLII/507/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 maja 2018r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części 

Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii 

kolejowej i rzeki Seracz – część 1 – ogłoszona 18.06.2018r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, wejdzie w życie 3.07.2018r. 

Wydział Inwestycji 

I. Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne: 

1. W dniu 07.06.2018 r. ogłoszono postępowanie na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 

wysokometanowego do budynków Miasta Mława i  jego  jednostek  organizacyjnych do dnia 30 czerwca 2020 

r.” Wpłynęły 3 oferty. Trwają czynności postępowania przetargowego. 

2. W dniu 14.06.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”, 

z terminem składania ofert wyznaczono do dnia 29.06.2018r. 

3. W dniu 19.06.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”, z terminem składania 

ofert wyznaczono do dnia 6.07.2018r. 

4. W dniu 11.06.2018r. dokonano unieważnienia przetargu pod nazwą: ,,Budowa układu drogowego w rejonie 

ul. Misjonarskiej w Mławie”, gdyż nie złożono żadnej oferty. 

5. W dniu 11.06.2018r. dokonano unieważnienia przetargu pod nazwą ,,Rewitalizacja istniejącego placu zabaw 

w Parku Miejskim w Mławie”, gdyż nie złożono żadnej oferty. 

6. W dniu 22.06.2018r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” 

–n etap II odcinek od ul. Olesin do DK7 wraz z przejściem poprzecznym pod DK7. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Instalex” Tadeusz Zasadzki z siedzibą w Mławie przy ul. 

Płockiej 5/7 m. 5. Cena wykonania usługi to 4 920 zł. brutto.  

6. W dniu 26.06.2018r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa odcinków przyłączy 

wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 4810 w Mławie”. Wpłynęła 1 oferta złożona przez KRUSZ 

- BET PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA  

z siedzibą w Uniszkach Zawadzkich 128, 06- 513 Wieczfnia Kościelna na kwotę 5 904,00 zł brutto. Termin 

wykonania do 23.07.2018r. 

II. Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

1.  W dniu 28.05.2018r. zawarto umowę na: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich działek budowlanych w granicach pasa drogowego ul. 

http://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xlii5052018-rady-miasta-mlawa-z-dnia-29-maja-2018r
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Działdowskiej w Mławie, na odcinku do wysokości działki nr 271/8”. Wykonawca usługi projektowej  

to p. Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława. Umowę zawarto na kwotę 10 086,00 zł brutto,  

z terminem wykonania do 31.08.2018r. 

2. W dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II”. 

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 21. Umowę 

zawarto na kwotę 1 258 844,08 zł brutto, z terminem wykonania do 30.09.2019 r. 

3. W dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Przebudowę odcinka ul. Bursztynowej w Mławie”. 

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława z siedzibą przy  

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława. Umowę zawarto na kwotę 382 170,14 zł brutto, z terminem 

wykonania do 28.09.2018 r. 

4. W dniu 04.06.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na: ”Budowę boisk  

i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”. Wykonawcą jest Greg project Architektura  

& Budownictwo Grzegorz Michalski,  ul. S. Borodzicza 1a, 06-400 Ciechanów. Umowę zawarto na kwotę 

16 974,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31.10.2018 r. 

5.  W dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na: „Nadzór inwestorski nad budową budynków socjalnych w Mławie 

- etap II”. Wykonawca usługi jest  MCM Inwestycje Spółka Cywilna, z siedzibą przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 7A, lok. 49c, 06-400 Ciechanów. Umowę zawarto na kwotę 9 790,00 zł. 

6.  W dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej  

w ul. Zachodniej w Mlawie”. Wykonawcą jest KRUSZ - BET PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Uniszkach Zawadzkich 128, 06- 513 

Wieczfnia Kościelna. Umowę zawarto na kwotę 49 698,17 zł brutto, z terminem wykonania do 16.07.2018 r. 

7.  W dniu 30.05.2018r. zawarto umowę na: „Nadzór inwestorski nad przebudową odcinka  

ul. Bursztynowej w Mławie”.  Wykonawca jest Firma Usługi Projektowe Andrzej Dusiński z siedzibą przy ul. 

Warszawskiej 1 lok. 19 w Mławie. Umowę zawarto na kwotę 4 305,00 zł.  

8.  W dniu 18.06.2018r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w ul. Płockiej w Mławie” – etap 

II – odcinek od ul. Olesin do drogi krajowej S7 wraz z odcinkiem w granicach pasa drogowego drogi krajowej 

DK7”. Wykonawcą jest „KRUSZ-BET PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Uniszkach Zawadzkich 128, 06 - 513 Wieczfnia Kościelna. Umowę 

zawarto na kwotę 697 984,25 zł brutto, z terminem wykonania do 15.11.2018r. 

III. Dokonane odbiory dokumentacji i odbiory końcowe zadań inwestycyjnych: 

1. W dniu 8.06.2018r. dokonano odbioru końcowego budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, 

ul. Świerkowej i Osiedlowej w Mławie. Wartość wykonanych robót wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem 

inwestorskim to 163 976,85 zł brutto. 

2. W dniu 4.06.2018r. dokonano odbioru końcowego budowy sieci wodociągowej w ul. Olesin i ul. Płockiej  

w Mławie”. Wartość wykonanych robót wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim to 120 711,14 

zł brutto. 

3. W dniu 26.06.2018r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. 

Wydział Środowiska 

1. Wydano decyzje na wycinkę drzew i krzewów - 8 szt. 

2. Wnioski rolnika indywidualnego o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego - 1 szt. 

3. Wydano Decyzję o umorzeniu dotychczasowemu właścicielowi zaległości w opłacie z tytułu kosztów 

transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt -1 szt. 

4. Wydano Decyzję o rozłożeniu na raty opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi - 1szt. 

5. Zakończono 2 postępowania administracyjne w trybie art. 26 ustawy o odpadach ws. usunięcia 

odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – działania kooperacyjne z Policją i Strażą 

Miejską. Właściciele usunęli odpady, sprawy umorzono. (w rejonie ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego 

– Błękitnej oraz przy ul. Podbornej). 

6. Prowadzimy 1 postępowanie administracyjne w trybie art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach ws. pozbywania się nieczystości płynnych z nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 

11. 
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7. Umorzono postępowanie administracyjne w trybie art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach ws. podłączenia do kanalizacji nieruchomości przy ul. Wójtostwo 87 – właściciel wykonał 

obowiązek. 

8.  W dniu 26.06.2018r Burmistrz Miasta Mława zgłosił do Wojewody Mazowieckiego wniosek  

w sprawie powołania składu komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych  

i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne 

warunki atmosferyczne (susza potwierdzona raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 

Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, huragan w dniu 21.06.2018r.). W skład 

komisji oprócz pracowników jst wchodzą przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Wnioski o oszacowanie szkód przyjmowane są od rolników z terenu Miasta w terminie od 26 czerwca 

2018r. do 10 lipca 2018r. 

9. Kontynuacja programu wymiany pieców zasilanych paliwem stałym na piece centralnego ogrzewania 

zasilane gazem - w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława – rozeznanie 

zainteresowania dotacją celową w formie imiennej ankiety – 

W okresie od dnia 28 maja 2018 r. do 22.06.2018 r. złożono do Kancelarii Urzędu kolejne 4 ankiety 

ws. planowanych modernizacji przydomowych kotłowni.  

Na dzień 22.06.2018 r. modernizację kotłowni w roku 2018 zgłoszono dla 172 nieruchomości. Na rok 

2019 zadeklarowano modernizację 17 źródeł ogrzewania, a jeden ankietowany zgłosił zamiar 

modernizacji na rok 2020. 

10. 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 – 

a) W wyniku podjętych przez Wydział Środowiska działań wspartych udziałem przedstawiciela 

Zakładu Wod-Kan i Straży Miejskiej w Zakładzie WOD-KAN w Mławie zgłoszono w okresie 

sprawozdawczym 16 nieruchomości do realizacji zadania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. W 

tym samym okresie 29 innych nieruchomości zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Łącznie na realizację podłączenia do kanalizacji sanitarnej oczekuje w dacie 22.06.2018r.  - 46 

nieruchomości (zgłoszenie realizacji w Sp. WOD-KAN).  

W roku 2018 podłączono do sieci kanalizacyjnej - 120 nieruchomości. 

b) W okresie sprawozdawczym wszczęto 4 postępowania administracyjne zmierzające do 

zobligowania właścicieli nieruchomości położonych w zasięgu sieci kanalizacyjnej ulic Dobrej, 

Sucharskiego, Karcza oraz ulicy Hubala, do zrealizowania obowiązku podłączenia nieruchomości do 

kanalizacji sanitarnej. Łącznie w roku 2018 wszczęto 52 postępowania ws. podłączenia do kanalizacji. Do 

dnia 22.06.2018 wydano 9 decyzji umorzeniowych z powodu bezprzedmiotowości postępowania tj. 

wykonania 8 podłączeń nieruchomości do miejskiej kanalizacji oraz udokumentowania 1 legalnego 

użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków. 

11. W dniu 21 czerwca br. na terenie Miasta wystąpiły bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne  - 

wichura, która dokonała zniszczeń: 

– zerwała dach na budynku technologiczno-socjalnym na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Padlewskiego 

w Mławie – straty szacunek wstępny na ok. 350 tyś . zł. 

- w Parku Miejskim im. Marszała Józefa Piłsudskiego: złamane drzewa i konary drzew, zniszczenie 

nasadzeń, uszkodzenie przęsła ogrodzenia, uszkodzenie ławki, zrzucenie opraw oświetleniowych – 

porządkowanie i sprzątanie (Agrosan Sp. z o. o.) oraz naprawy - szacunek wstępny na ok. 14,5 tyś. zł. 

- sprzątanie  konarów z ulic przez MPDM Sp. z o.o. – 1,5 tyś. zł. 

Łącznie szacunek wstępny ok. 366 tyś. zł. Dokładne koszty znane będą po wykonaniu napraw. 

Jednostka Realizująca Projekt 

 Trwają roboty na Obszarze A6.  Budowana jest kanalizacja sanitarna w ulicy Brukowej oraz 

Krajewskiego. Planowany termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2018r.    

 Zakończono roboty na Obszarze A4. 22 czerwca 2018r. zgłoszono roboty do odbioru. Trwają czynności 

odbiorowe. Wykonano kanalizację w ulicach: Karcza, Spokojna oraz Łąkowa.  

 Trwają roboty na Obszarze A2. Budowana jest kanalizacja sanitarna w ulicach Okólna i Żabieniec. 

Planowany termin zakończenia robót to 30  sierpień 2018r.    

 Trwają roboty na Obszarze A1. Budowana jest kanalizacja sanitarna w ulicy Zabrody. 

Planowany termin zakończenia robót to 30  wrzesień 2018r.    

 Prowadzone są działania promocyjne projektu.  

 W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”  wybudowano  

i oddano do użytkowania ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej. Łącznie w 47 ulicach  wybudujemy  
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ok. 20 km sieci. Mieszkańcy ulic:  Altera, Anyszki,  Cicha, Ciechanowska, Cmentarna, Górna, Jasna, 

Jasińskiego, Pużaka, Kościuszki, Kryszkiewicza, Leszczyńskiego, Grudkowskiego, Malinowa, Nowa, 

Ostaszewskiego, Piaskowa, Podgórna, Pogorzelskiego, Poziomkowa, „Grota” Roweckiego, Szwejkowskiego, 

Wetmańskiego ,Wiśniowa, 20 Dywizji Piechoty WP zobowiązani są do podjęcia czynności w celu 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ad pkt 25.  

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania: 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że do Rady Miasta Mława wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. dotyczące stwierdzenia nieważności 

uchwały Nr XLII/507/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  położonego w południowej części Miasta 

Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi nr 7, granicy Miasta Mława, linii 

kolejowej i rzeki Seracz – część I. Dodał, ze całość pisma jest dostępna do wglądu w Biurze 

Rady Miasta. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Wyjaśnił, że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdza 

nieważność uchwały Nr XLII/507/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  położonego  

w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi nr 7, 

granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz – część I w części dotyczącej: 

 § 7 pkt 8 lit. a uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) w liniach 

rozgraniczających (…)”; 

 § 7 pkt 8 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) w liniach 

rozgraniczających (…)”; 

 § 7 pkt 8 lit. c uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) w liniach 

rozgraniczających (…)”; 

 § 7 pkt 13 lit. j uchwały; 

 § 9 ust. 3 pkt 4 ppkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) i dróg 

wewnętrznych (…)”. 

Powiedział, że uchwała obowiązuje w obrocie prawnym z wyłączeniem powyższych 

sformułowań. Nie wymaga zmiany, ani powtórnego uchwalania. Dodał, że została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie  

w dniu 3 lipca br. 

Radny JANUSZ WOJNAROWSKI  

Powiedział, że w dniu 25 czerwca br. posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu odbyło się w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mławie. Korzystając  

z okazji, że obecny jest Pan Prezes podziękował za udostępnione podczas posiedzenia komisji 

materiały. Podziękował także za oprowadzenia Radnych po Przedsiębiorstwie Energetyki 

Cieplnej – opinia Radnych jest wyjątkowo pozytywna. 
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Radny MICHAŁ POL 

Zaprosił wszystkich na spotkanie z Ministrem Środowiska Panem Henrykiem 

Kowalczykiem, które odbędzie się 1 lipca br. o godzinie 15:30 w Miejskim Domu Kultury  

w Mławie. Dodał, że możliwe będzie zadawanie pytań jak również ogłoszony zostanie 

kandydat na Burmistrz Miasta Mława.  

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Zapytała kiedy odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wariantów budowy tunelu  

w ciągu ul. Kościuszki. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformowała o działaniach jakie zostały podjęte od ostatniej Sesji Rady Miasta kiedy 

została przedstawiona koncepcja. Dodała, że Burmistrz Miasta będzie chciał zorganizować 

spotkanie informacyjne dla mieszkańców w tej sprawie. Powiedziała, że niezwłocznie po 

Sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 maja br. przesłaliśmy warianty do wglądu do 

Ministerstwa Infrastruktury. Otrzymaliśmy informację, że bezpośrednio inwestycją będzie 

zajmowała się spółka PKP PLK. W związku z tym wysłaliśmy stosowne pismo do Spółki 

PKP PLK z prośbą o zasugerowanie najbardziej optymalnego wariantu oraz z prośbą  

o wskazanie jak będzie wyglądało dofinansowanie. W rozmowie telefonicznej 

poinformowano nas o tym, że program, który obecnie jest realizowany przez PKP PLK jest 

kierowany tam gdzie przejazdy kolejowe są likwidowane, nie dla zlikwidowanych  

w przyszłości. Poinformowano nas, że w piśmie wnioskującym o dofinansowanie 

powinniśmy wskazać jakiś inny przejazd kolejowy, np. w powiecie mławskim, który 

funkcjonuje oraz uzyskać zgodę lokalnego samorządu na jego zamknięcie, a w zamian za to  

w ciągu ul. Kościuszki zostałby wybudowany wiadukt. Dodała, że w piśmie zapytaliśmy 

gdzie jeszcze takie ewentualne przejazdy funkcjonują. Zapytaliśmy także o ewentualną 

wysokość dofinansowania, gdyby udało się zakwalifikować do programu. Otrzymaliśmy 

informację, że dofinansowanie będzie obejmowało 50 % kosztów w skrajni szyn. Dodała,  

że te informacje pozyskaliśmy podczas rozmowy telefonicznej. Ponadto zapytaliśmy  

o to które rozwiązanie zasługuje na zarekomendowanie. Otrzymaliśmy informację, że jeśli 

będą partycypować w kosztach odnośnie skrajni szyn to nie chcą się wypowiadać co do 

wariantu w którym ewentualnie miałaby być budowany wiadukt. Dodała, że wysłaliśmy 

pisma i spotkanie informacyjne dla mieszkańców odbędzie się w momencie kiedy otrzymamy 

odpowiedź. Wtedy będzie czas, aby podjąć decyzję w tej sprawie. Dodała, że gdybyśmy 

zdecydowali się na budowę kładki to w przypadku realizacji tej inwestycji nie było żadnych 

uwarunkowań dotyczących jej powstania. Posiadaliśmy również pisemną deklarację 

partycypacji w kosztach, a w tej chwili takiej deklaracji nie posiadamy. Z tamtego 

rozwiązania wycofaliśmy się. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Odniósł się do sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Mława - obszar A 6 – 

z obserwacji wynika, że zostały wykonane prace w ul. Brukowej i ta ulica została 

zakończona. Jednak roboty zostały zaprzestane. Zapytał czy jest ryzyko, że wykonawca nie 

wywiąże się z umowy w zaplanowanym terminie? 
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JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformowała, że jeśli chodzi o ten obszar to do niedawna roboty szły zgodnie z planem 

i harmonogram robót nie był zachwiany. Mając fachowców w naszym zespole zauważyliśmy, 

że harmonogram robót może zostać nie dotrzymany. Wykonawca zapewniał nas cały czas  

o tym, że wykona zadanie w terminie. Nie dawno odbyła się rada budowy i wykonawca 

potwierdził, że pewne opóźnienia już są. W tej chwili sprawa została przekazana do oceny 

prawnej, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni tym, że inwestycja nie zostanie wykonana  

w terminie. Dodała, że zarówno Miasto Mława jak i wykonawcę obowiązuje umowa i jej 

warunki będzie respektować prawnie na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.  

Radny MICHAŁ POL 

Zapytał czy miasto Mława zabiega lub przymierza się do wykonanie parkingów typu 

„Parkuj i jedź”? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że wiele lat temu złożyliśmy wniosek, zostaliśmy zakwalifikowani do 

projektu, jednak wniosek ten nie był realizowany. Teraz budujemy Aleję Św. Wojciecha wraz 

z zapleczem i mamy przeznaczone środki finansowe na ten cel. Natomiast należy pamiętać, że 

obecnie przy tereny przy dworcu głównym są własnością kolei i to kolej powinna być 

zainteresowana inwestowaniem w tym miejscu. Na tych terenach nie możemy inwestować.  

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Dodała, że przy dworcu kolejowym na ul. Dworcowej jest niewielki  parking „Parkuj  

i jedź”. Uzupełniła, że bardzo dużo osób z niego korzysta. Miejsca parkingowe, które 

powstaną przy inwestycji budowy Alei Św. Wojciecha również taką funkcję będą spełniały. 

Radny MICHAŁ POL 

Dodał, że warto by powiększyć ten parking. 

Ad pkt 26. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

zakończył obrady XLIII sesji  o godz. 18:05 słowami: 

„ZAMYKAM   OBRADY   XLIII SESJI  RADY  MIASTA” 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr Leszek Ośliźlok 

Protokolant: 

 

Klaudia Mączewska 


