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ORG.0002.9.2018.KM 

PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 25 września 2018 r. 

w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

Obrady czterdziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący Rady 

Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00. 

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. W szczególny sposób powitał Pana Henryka Antczaka – 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Pana Przemysława Miecznika – prezesa Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Mławskiej. 

Poinformował, że w dniu 15 września br. zmarł Pan Stanisław Świercz żołnierz Armii 

Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Odznaczono 

go między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Narodowego 

Czynu Zbrojnego, medalem „Zasłużony dla Miasta Mława”. 

Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

Poinformował, że w dniu dzisiejszym Medalem „Zasłużony dla Miasta Mława” zostaną 

odznaczeni: 

 Tadeusz Stabach; 

 Robert Zaborowski; 

 Zbigniew Grzemski; 

 Wojciech Kask; 

 Grzegorz Kaszuba. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że dzisiejsza Sesja jest to miła okazja do odznaczenia Medalem Zasłużony 

dla Miasta Mława. WW. osoby działają na rzecz Miasta Mława w grupie nieformalnej Mława 

- Miasto Zabytkowe. Podziękował za pracę społeczną na rzecz Miasta Mława i życzył 

wszystkiego dobrego. 

TADEUSZ STABACH 

Podziękował władzom Miasta za docenienie starań. Przybliżył działalność grupy.  

Podziękował za odznaczenie i docenienie działań grupy na rzecz Miasta Mława. Następnie 

przekazał na ręce Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta materiały archiwalne 
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dotyczące przebudowy wieżyczki Mławskiego Ratusza wykonanej przez Niemców po 1939 

roku. 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK stwierdził na podstawie listy 

obecności, że na sali jest quorum (21 radnych) władne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Ad pkt 4. 

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania  

(21 głosami za) Sekretarzem Obrad XLV 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 do porządku obrad uchwały w sprawie nadania Honorowego 

Obywatelstwa Miasta Mława oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy 

ulicy. Powiedział, że w dniu wczorajszym wpłynął wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Mława panu prof. Ryszardowi 

Juszkiewiczowi. W związku, że zostało mało czasu do końca kadencji warto uwzględnić ten 

projekt uchwały w dzisiejszym porządku obrad. Natomiast uchwała zmieniająca uchwałę  

w sprawie nadania nazwy ulicy dotyczy uchwały Nr XXXII/348/97 Rady Miejskiej w Mławie 

z dnia 14 kwietnia 1997r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aleja Św. Wojciecha. 

Poinformował, że w związku z tym, że zmienił się przebieg ww. ulicy wnioskuje do Wysokiej 

Rady o zmianę. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowaną zmianę – wprowadzenie do porządku obrad  uchwały w sprawie nadania 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Mława. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowaną zmianę – wprowadzenie do porządku obrad  uchwały mieniającej uchwałę  

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

Zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 

Miasta Mława umieścić jako punkt nr 6, a projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania nazwy ulicy jako punkt nr 15. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowany porządek obrad. 
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Ad pkt 5. 

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

odbytej w dniu 21 sierpnia 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 – 21 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez 

odczytywania  protokół z XLIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r. 

Ad pkt 6. 

SŁAWOMI KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania honorowego Obywatelstwa 

Miasta Mława. 

PRZEMYSŁAW MIECZNIK Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej 

Poinformował, że wniosek o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Mławy” panu 

prof. Ryszardowi Juszkiewiczowi złożyło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. 

Poparcia wnioskowi udzielili: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Stowarzyszenie 

Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, Fundacja im. Korzybskich w Mławie oraz Stowarzyszenie 

Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego w Mławie.  

Pan prof. Juszkiewicz od 1941 r. mieszka w Mławie, tu uczęszczał do gimnazjum i liceum. 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, następnie studia na Wydziale 

Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1969 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych 

za rozprawę pt. „Mławskie Mazowsze w walce”, pracę habilitacyjną pt. „Wrzesień 1939 roku 

na Mazowszu Północnym” obronił  1991 r. na Uniwersytecie im. Marii Curii-Skłodowskiej 

Lublinie. Profesor to społecznik, badacz i propagator mławskiej historii, naukowiec  

i regionalista. Działał i pełnił funkcję prezesa w  Kole Prawników i Klubie Inteligencji 

Mławskiej. Od 1959 roku jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mławskiej. 

Działając w towarzystwie w sposób szczególny poświęcił się pracy na rzecz Mławy i okolic.  

Był inicjatorem budowy wielu pomników poświęconych istotnym wydarzeniom 

historycznym: Mauzoleum Żołnierzy Września 1939 w Uniszkach Zawadzkich, kopca 

Powstańców Styczniowych, pomnika mauzoleum na Kalkówce, pomnika Piechura. Pan 

profesor przyczynił się również do powstania wielu tablic pamiątkowych w mieście: tablicy 

pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej straconym przez Niemców w grudniu 

1942, tablicy ku czci bohaterskich lekarzy  dra Michała Łojewskiego i dra Józefa 

Witwickiego oraz tablic pułkowych w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.  

Dzięki energii i determinacji pana profesora w 1963 r. reaktywowano muzeum regionalne  

w Mławie – dzisiejsze Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, a w 1968 r. powstała Stacja Naukowa, 

zlikwidowana 1975 roku, dzięki staraniom profesora reaktywowana pod nazwą Stacja 

Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta. Pan profesor Juszkiewicz był kierownikiem stacji   

i redaktorem jej periodyku „Ziemia Zawkrzeńska. Cyklicznie pisywał  i zamieszczał  

w periodyku artykuły na temat historii Mławy i Ziemi Zawkrzeńskiej. Profesor jest autorem 

wielu publikacji książkowych poświęconych lokalnej historii, w tym: Bitwa pod Mławą, 

Działania militarne na Mazowszu Północnym, Losy Żydów mławskich w okresie II wojny 
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światowej, Z dziejów mławskiego harcerstwa 1913-1996, Ziemia mławska w latach 1945-

1953. Walka o wolność i suwerenność.  Wielką zasługą pana profesora Juszkiewicza jest fakt, 

że utworzono Instytut Filologiczno-Historyczny w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Ciechanowie. Starania w tym zakresie pan profesor czynił wiele lat. Instytut 

powstał w 2000 r. Do  2005 r. pan profesor pełnił rolę jego dyrektora i prorektora uczelni.  

Zaprezentowane działania i osiągnięcia pana profesora Juszkiewicza na rzecz Mławy - 

naszej małej ojczyzny powinny zostać należycie nagrodzone. Pan profesor zasługuje na 

zaszczytne wyróżnienie w postaci tytułu  „Honorowego Obywatela Mławy. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (21 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XLV/543/2018 

w sprawie nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Mława 

Ad pkt 7. 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

W formie prezentacji przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta 

Mława za I półrocze 2018 r. (wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Głosów w dyskusji nie było. 

Ad pkt 8. i 9. 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława z autopoprawką Nr 1 i autopoprawką Nr 2 oraz projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1 i autopoprawką Nr 2. 

Poinformowała, że w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące 

zmiany. 

I. DOCHODY (+ 2 425 326,45 zł) 

Dział 600 – Transport i łączność (-100 000,00 zł) 

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

1.Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) 

dotyczy dotacji z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie 

granic miasta przekazywanej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Zmiana dokonana na podstawie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 

29.12.2017 r. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 253 067,00 zł) 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –  (+ 2 253 067,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 253 067,00 

zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięte przetargi, w których cena 

sprzedaży przewyższyła kwotę pierwotnie zaplanowaną w budżecie miasta. 

Dział 758 – Różne rozliczenia (+242 169,07 zł) 
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Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

(+41 912,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów  Miasta Mława w kwocie (+ 41 912,00 zł) z tytułu 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej  zgodnie z pismem Nr ST5.4751.3.2018.7g  

oraz Nr ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów. 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 200 257,07 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+200 257,07 zł) z tytułu 

wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+5 830,20 zł) 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+5 830,20 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów  Miasta Mława z tytułu dofinansowania na projekt 

szkoleniowy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 260,18 zł) 

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 24 260,18 zł) 

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpłat od 

sponsorów środków na organizację inscenizacji nalotu bombowego na Mławę. 

II. WYDATKI  (+2 425 326,45 zł) 

Dział 600 – Transport i łączność (+155 500,00 zł) 

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

1.Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 

zł) przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta na 

podstawie porozumienia między Miastem Mława a Powiatem Mławskim (rezerwa na remonty 

chodników). 

2.Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

 (+50 000,00 zł) przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic 

miasta na podstawie porozumienia między Miastem Mława a Powiatem Mławskim (bieżące 

utrzymanie ulic). 

Zmiana dokonana na podstawie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 29.12.2017 r. 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+255 500,00 zł)  

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+345 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych: 

- Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka  

i Kleniewskiego w Mławie w kwocie (+ 20 000,00 zł),   

- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (+200 000,00 zł),  

- „Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. M. Czapli” w kwocie (+45 500,00 zł),  nowe zadanie 

jednoroczne, 

- „Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława” w kwocie (+35 000,00 zł) 

zadanie jednoroczne, 

- „Budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie” w kwocie (+ 25 000,00 zł), nowe 

zadanie jednoroczne, 

- „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+20 000,00 zł), zadanie 

wieloletnie. 



6 

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(- 90 000,00 zł) na zadanie wieloletnie pn.” Skomunikowanie miasta Mława z węzłem 

przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 130 000,00 zł) 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( + 1 130 000,00 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+30 000,00 zł)  dotyczy zakupu usług związanych z gospodarką nieruchomościami (wyceny, 

podziały i inne). 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  

w kwocie (+1 100 000,00 zł) dotyczy nabycia nieruchomości (m.in. przy drodze krajowej nr 7 

oraz  przy Al. Św. Wojciecha (park)). 

Dział 710 – Działalność usługowa  (- 30 000,00 zł) 

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (-30 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-30 000,00 zł)  dotyczy zakupu usług związanych z gospodarką nieruchomościami (wyceny, 

podziały i inne). 

Dział 750 – Administracja publiczna (+11 000,00 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+11 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w budynkach Miasta Mława przy ul. 

Padlewskiego 13 i Piekiełko 66. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 178 088,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+41 912,00 zł) w tym: 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+41 912,00 

zł) w tym: 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+16 939,00 zł) z przeznaczeniem 

na zakup pomocy dydaktycznych, 

- Szkoła Podstawowa  Nr 3 w Mławie w kwocie (+16 008,00 zł) z przeznaczeniem na 

doposażenie dwóch pomieszczeń do nauki w meble szkolne (ławki, krzesła, biurka, zestaw 

mebli), wydatki planowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

- Szkoła  Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 965,00 zł) z przeznaczeniem na 

doposażenie  pomieszczeń do nauki w meble szkolne,  wydatki planowane  ze środków 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+ 50 000,00 zł) z tytułu 

zwiększonej liczby uczniów. 

2.Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu 

dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  

w Mławie z tytułu zmniejszonej liczby uczniów. 

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 420 000,00 zł) w tym: 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+35 000,00zł) z tytułu dotacji dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii 

Świętej Rodziny w Mławie w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków. 

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-455 000,00zł) z tytułu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj.: 
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-  Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” J. Arent i I. Rutecka S.C. w kwocie  

(- 250 000,00 zł), 

- Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ 

w kwocie (-205 000,00 zł) 

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 30 000,00 zł)  

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00zł)  

z tytułu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla Gimnazjum 

Przysposabiającego do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” 

S.A. w Mławie. 

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+260 245,00 zł)  

1.Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 

(+ 60 245,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

2.Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w Mławie z tytułu dotacji dla  

Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w kwocie (+ 200 000,00 zł) 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych (-30 245,00 zł)  

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta  Mława z tytułu dotacji dla  

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie  

w kwocie (+ 30 000,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 

(-60 245,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 69 720,00 zł) 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania  (- 69 720,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie w kwocie (-69 720,00 zł) z uwagi na małą liczbę dzieci korzystających  

z dożywiania w szkołach. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-2 169,80 zł) 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność  (-2 169,80 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 830,20 

zł) z tytułu dofinansowania projektu szkoleniowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 

zakup materiałów i wyposażenia ,oraz zakup usług pozostałych.  

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-8 000,00 zł) dotyczy niewykorzystania środków z otwartego konkursu ofert w zakresie 

polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 20 000,00 zł) 

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  (+ 20 000,00 zł) 
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Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 20 000,00 zł)  

z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”  

w Mławie. 

Dział 855 – Rodzina (- 39 280,00 zł) 

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze  (+ 19 720,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie w kwocie (+ 19 720,00 zł) z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych. 

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  (-59 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie w kwocie (- 59 000,00 zł) z uwagi na małą liczbę dzieci umieszczonych w Domu 

Dziecka w Kowalewie i niewykorzystanie środków przyznanych na wydatki.  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (+ 1 344 684,25 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 005 184,25 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń  

i pochodnych od wynagrodzeń, 

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(-1 834 385,90 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn: 

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (- 3 800,00 zł),  

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (- 709 000,00 zł) 

Planowane nakłady związane z inwestycją zostały przeniesione do planu finansowego 

dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 

Mława” .  

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: 

Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza  w Mławie w kwocie (- 621 112,83 zł). Powodem 

zmniejszenia jest zakwalifikowanie części zakresu inwestycji do projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”  kwota zmiany została przeniesiona do 

planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

na terenie Aglomeracji Mława” .  

- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie  

(- 250 473,07 zł). Powodem zmniejszenia jest zakwalifikowanie części zakresu inwestycji do 

projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”  kwota zmiany 

została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”; 

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława  zwiększenie w kwocie 

(-250 000,00 zł) ze względu na zmianę źródła finansowania wydatków. 

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+2 939 570,15 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:  

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie  

w kwocie (+260 000,00 zł); 

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i Broniewskiego  

w Mławie w kwocie (+327 908,58 zł). Nakłady związane z inwestycją zostały zwiększone  

o kwotę 480 000,00 zł, ponieważ część zakresu prac w ramach inwestycji została 
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zakwalifikowana do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”  

kwota 152 091,42 zł została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.  

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie (+ 380 000,00 zł), 

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (+ 1 721 661,57 zł), 

powodem zwiększenia jest przeniesienie do projektu części nakładów inwestycyjnych 

planowanych do poniesienia w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta 

Mława w 2018 roku. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława  zwiększenie w kwocie 

(+250 000,00 zł) ze względu na zmianę źródła finansowania wydatków. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+300 000,00 zł)  

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

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem tabliczek 

informacyjnych dla mieszkańców otrzymujących dotację celową na wymianę źródeł ciepła 

oraz na opracowanie dla Miasta Mława Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.  

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania kolejnym wnioskodawcom 

kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta 

Mława. 

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+ 39 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+ 39 000 zł) dotyczy zakupu usług pozostałych w związku ze zwiększoną ilością zwierząt 

przyjmowanych do schroniska. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  (+15 000,00  zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+15 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej  

w Mławie” – zadanie jednoroczne. 

Rozdział 90095 – Pozostała  działalność  (-14 500,00 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+70 000,00 zł)  dotyczy remontów lokali po osobach zmarłych i eksmisjach. 

2.Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(- 39 000,00 zł) dotyczy zakupu usług pozostałych oraz podatku od towarów i usług. 

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  

w kwocie (- 45 500,00 zł) na zadanie jednoroczne pn.: „Rewitalizacja istniejącego placu 

zabaw w Parku Miejskim w Mławie”- rezygnacja z wykonania zadania. 

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego jednorocznego  

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie” na 

„Budowa instalacji odbiorczej CO i CWU w budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie”. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+43 900,00 zł) 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+18 500,00 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z wydaniem publikacji na  

60 lecie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz wydanie broszury pt. „Spacerkiem po Mławie czyli 

jak Kacper i Lucek Mławę 100 lat temu zwiedzali”  
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2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+3 500,00 zł)  dotyczy: umożliwienia organizacjom pozarządowym składania wniosków  

w ramach art.19a ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  

w kwocie (+16 000,00 zł)  dotyczy zakupu tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

4. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(-6 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. 

Rozdział 92118 – Muzea (+25 400,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(+25 400,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie  

z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika oraz zakup drzwi antywłamaniowych 

do wyjść ewakuacyjnych. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+39 500,00 zł) 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+35 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława 

w kwocie (+35 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu Street 

Workout na terenie MOSiR w Mławie” – zadanie jednoroczne. 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 4 500,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie  

(+4 500,00 zł)  dotyczy umożliwienia organizacjom pozarządowym składania wniosków  

w ramach art.19a ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert. 

Dochody budżetu na 2018 r.  137 519 918,29 zł 

Wydatki budżetu  na 2018 r.  159 560 416,52 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, 

- 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 Oświaty, Kultury i Sportu, 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. 
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Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Odniósł się do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej i poprosił o więcej informacji na temat zakupu tablicy upamiętniającej 100 – lecie 

odzyskania niepodległości w kwocie 16 000 zł. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że w tym roku okazja jest szczególna – 100 lecie odzyskania 

niepodległości. Tablica upamiętniająca zostanie umieszczona na budynku ratusza. 

Przewidujemy prostą formę, lecz bardzo potrzebną. 

Radny LECH PREJS 

Poinformował, że jest bardzo zadowolony z wprowadzenia do budżetu inwestycji pod 

nazwą budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie. Powiedział, że w rejonie Szkoły 

Podstawowej Nr 7 są bardzo duże korki, a pojazdy parkują w miejscach nie dozwolonych.  

W związku z tym, inwestycja ta jest bardzo potrzebna i ma nadzieję, że rozwiąże ten problem. 

Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI 

Zapytał dlaczego w tym roku nie zostanie odnowiony plac zabaw w Parku Miejskim? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że teraz nie jest dobry czas na wykonywanie tego typu inwestycji.  Ten 

plac zabaw został oddany do użytku ok. 10 lat temu. Powiedział, że ogłosiliśmy 3 przetargi na 

realizację tej inwestycji, jednak nie został on rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W tej 

chwili firmy mają bardzo dużo zleceń. Uznaliśmy, że nie damy rady tego wykonać w tym 

roku. Dodał, że nie długo w Parku Miejskim zostanie oddany do użytku inny plac zabaw dla 

dzieci i młodzieży wraz z siłownią plenerową dla dorosłych. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Poprosił o więcej informacji na temat zwiększenia środków finansowych o kwotę 

35 000 zł z przeznaczaniem na budowę chodników na terenie Miasta Mława? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że zostanie wykonany chodnik w ul. Mechaników oraz na odcinku  

ul. Marii Konopnickiej. Dodał, że jest możliwość dysponowania środkami finansowymi  

w przedstawiony sposób – jedna pozycja w budżecie daje możliwość wykonywania 

chodników na terenie całego miasta. Dzięki temu możemy łatwiej realizować zadania  

i inwestować w kolejne etapy remontowe. Podziękował Wysokiej Radzie za przeznaczanie 

środków finansowych na ten cel. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, przeciw - nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu)  

podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, przeciw - nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu)  

podjęła Autopoprawkę Nr 2 do uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, przeciw - nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu)  

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XLV/544/2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką 

Nr 1 oraz autopoprawką Nr 2 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, przeciw - nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu) 

podjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, przeciw - nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu) 

podjęła Autopoprawkę Nr 2 do uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, przeciw - nie było, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu) 

 podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XLV/545/2018 

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

autopoprawką Nr 2 

LSZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący ogłosił przerwę 

Obrady zostały wznowione o godzinie 15:10. 

Ad pkt 10. 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018 – 2020. Poinformowała, że obowiązek opracowania Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny oraz podjęcie stosownej uchwały wynika z art. 176 pkt. 1 i art. 

179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Realizacja Programu  należy do zadań własnych gminy. Gminny Program Wspierania 

Rodziny wyznacza działania mające na celu wspieranie rodzin w procesie przywracania 

zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie w szczególności 

poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na 

całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną 

naturalną w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. Powiedziała, że wspieranie 

rodziny, to jednocześnie rozwój i wzmacnianie społeczności lokalnej. W rodzinie bowiem 

dorastają kolejne pokolenia, kształtuje się „kapitał ludzki”, który w przyszłości będzie tworzył 

społeczeństwo i wpływał na tempo jego rozwoju. Stąd założeniem Programu jest wsparcie 

rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich 

sytuacji, kiedy  dziecko musi opuścić własną rodzinę. Dodała, że spodziewanym efektem ma 

być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie 

patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego 

systemu wsparcia dla rodziny. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o przyjęcie projektu uchwały. 

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

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że z przedstawionego materiału wynika, że 390 rodzin żyje w ubóstwie? 

Zapytał jak ma się do tego Program 500+.  Dodał, że według niego ubóstwo cały czas istnieje. 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Poinformowała, że kryterium dochodowe dla osób samotnych wynosi 634 zł, a dla 

osób w rodzinie 514 zł. Poniżej tego kryterium występuje ubóstwo. Jeśli chodzi o program 

500+ to kryterium to wynosi 800 zł dla osób w rodzinie i 1200 zł, gdy dziecko jest 

niepełnosprawne. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zaznaczył, że ubóstwo może dotykać również rodziny, które nie mają dzieci i nie 

korzystają z programu 500 +. Następnie odniósł się do tabeli Nr 3 gdzie występuje spadek  

w stosunku do roku 2016 liczby rodzin gdzie pomoc została przyznana ze względu na 

alkoholizm (z 128 na 86 rodzin). Zapytał z jakiego powodu występuje ten spadek? 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Poinformowała, że spowodowane to jest tym, że coraz mniej osób korzysta z pomocy 

społecznej, a dzięki programowi 500+ mamy mniej rodzin z dziećmi. Teraz te rodziny są 

objęte pomocą w ramach działań profilaktycznych, a nie wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej i stąd wynika ten spadek. 
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Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/546/2018 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

Ad pkt 11. 

ANNA BOĆKOWSKA Kierownik Działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Powiedziała, że na podstawie art. 187a 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2018r. poz. 998) określono w drodze Rozporządzenia szczegółowe warunki realizacji 

rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia  

30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514). 

Realizacja programu przez gminę i powiat jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

Powiedziała, że zgodnie z § 8 pkt 2 ww. Rozporządzenia postępowania w sprawie 

świadczenia dobry start prowadzone są w jednostce organizacyjnej gminy, w której 

prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. W związku  

z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie, który realizuje powyższe zadania na terenie Gminy Mława. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

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

i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/547/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie 

Ad pkt 12. 

PIOTR TOMASZEWSKI Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021. Poinformował, że  

w Uchwale Nr XXV/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 

zmienia się brzmienie Załącznika nr 5. Powiedział, że w wyniku dokonywanego remontu 

budynków zachodzi konieczność wykonania remontów dodatkowych, żeby budynki nie 

uległy dekapitalizacji, jak również w wyniku prowadzonych robót nastąpi poprawa estetyki. 

W poz. 8 budynki gminne – remonty lokali  m. in. wymiana pojedynczych okien wartość 
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zwiększy się o kwotę 7 849,13 zł z uwagi na oszczędność środków w poz. 7 – wymiany 

stolarki okiennej w budynku przy ul. Żwirki 15.  W poz. 2 - krycie papą oraz wymiana rynien 

i rur spustowych na komórkach, wykonanie posadzki betonowej pod kontener w budynku 

przy ul. Mickiewicza 14 wartość zwiększy się o 870,63 zł z uwagi na oszczędność środków  

w poz. 3 - malowanie klatki schodowej z naprawą tynków, wykonanie komórek lokatorskich  

o konstrukcji stalowej resztę pozostałych środków w ww. poz. 8 250,06 zł przenieść do poz.  

8 – remont lokali po zmarłych i eksmisjach. Dodał, że w poz. 8 budynki gminne – remont 

lokali po zmarłych i eksmisjach wartość zwiększy się z kwoty 200 000, 00 zł o kwotę 

70 000,00 zł. Ogółem wartość środków finansowych przeznaczona na wykonanie remontów 

zasobu komunalnego w roku 2018 wyniesie 629 000,00 zł. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/548/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021 

Ad pkt 13. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów 

m. Mławy jako działki: 

- nr nr 3076/10, 3076/11; wniosek o sprzedaż złożył właściciel jednej z przyległych 

nieruchomości; nieruchomości nie mogą być zagospodarowane jako odrębne; mogą być 

wykorzystane na poprawienie warunków zagospodarowania więcej niż jednej przyległej 

nieruchomości; zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006r. (sygn. IV CSK 

98/06) w takiej sytuacji nie jest możliwa sprzedaż bezprzetargowa; dlatego nieruchomości 

zostaną sprzedane w drodze przetargów ograniczonych na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych; w przetargach będą mogli uczestniczyć 

właściciele tych nieruchomości; 

- nr nr 3076/4, 3076/12; nieruchomość może być zagospodarowana jako odrębna, dlatego jej 

sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego; częścią nieruchomości jest działka 

nr 3076/4, dla której Rada Miasta Mława w uchwale Nr XXX/351/2017 z dnia 25 kwietnia 

2017r. wyraziła zgodę na sprzedaż; Burmistrz Miasta Mława trzykrotnie ogłaszał przetargi 

nieograniczone na jej sprzedaż, jednak nie wyłoniły one nabywcy ze względu na brak ofert.  

Powiedziała, że nieruchomości są położone w Mławie w rejonie ul. Nowoleśnej. Położenie 

działek przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Na 
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działkach nr nr 3076/10, 3076/11, 3076/12 znajdowała się droga gminna, która została 

pozbawiona kategorii drogi gminnej zgodnie z uchwałą Nr XLIV/532/2018 Rady Miasta 

Mława z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 

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

Nieruchomości są położone na obszarze przeznaczonym w miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I” w Mławie na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną i usługi (teren oznaczony symbolem 4.MWU).dodał, że ceny 

sprzedaży nieruchomości zostaną ustalone w wysokości nie niższej niż ich wartości, 

określone przez rzeczoznawcę majątkowego. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/549/2018 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych 

Ad pkt 14. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Poinformował, że 

przedmiotem zamiany będą nieruchomości położone w Mławie przy ul. Wiejskiej: 

- nr nr 185/5, 185/8, 4491/3, 4491/4, stanowiąca własność Miasta Mława, 

- nr nr 185/11, 4491/6. 

Położenie nieruchomości zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, 

załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że wniosek o zamianę złożyły osoby, które  

w wyniku zamiany powiększą swoją nieruchomość. Miasto Mława nabędzie nieruchomość nr 

nr 185/11, 4491/6 z  przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej – ul. Wiejskiej. Dodał, że 

wartości praw do zamienianych nieruchomości zostaną określone przez rzeczoznawcę 

majątkowego. W przypadku nierównej wartości zamienianych praw stosuje się dopłatę, której 

wysokość jest równa różnicy tych wartości. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (20 głosami za, jednogłośnie) podjęła 
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UCHWAŁĘ  Nr XLV/550/2018 

w sprawie zamiany nieruchomości 

Ad pkt 15. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Poinformował, że Rada Miasta Mława w uchwale Nr XXXII/348/97 z dnia 14 kwietnia 1997 

r. nadała nazwę Aleja Św. Wojciecha projektowanej ulicy położonej wzdłuż linii kolejowej 

między ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza. Położenie ulicy zostało określone na mapie 

stanowiącej załącznik do ww. uchwały. Ponieważ położenie ulicy określone w ww. 

załączniku częściowo różni się od obecnego położenia drogi, uzasadnione jest dokonanie 

zmian uchwały polegającej na zmianie załącznika uchwały. Na koniec dodał, że Aleja Św. 

Wojciecha jest drogą gminną. 

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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/551/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

Ad pkt 16.  

MAGDALENA CECELSKA Główny Specjalista ds. kadrowych i ochrony danych 

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława. 

Poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130  

z późn. zm.), która dokonuje zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zachodzi konieczność uaktualnienia Statutu  Miasta 

Mława. 

Ponadto w latach 2016 – 2018 Rada Miasta Mława podjęła uchwały w sprawie nadania 

nazw ulic, które nie są ujęte w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/299/2013 RM z dnia 28 

maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława, w związku z tym zachodzi 

konieczność sporządnienia nowego, aktualnego załącznika do uchwały. 

Poniżej wymieniono ulice, które nie były umieszczone w poprzednim Statucie Miasta Mława: 

 Rondo Flagi Polskiej; 

 ul. Wandy Szczęsnej – Lesiowskiej; 

 ul. Krzywa; 

 Rondo Niepodległości; 

 Rondo Żołnierzy Wyklętych; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobwg4ydk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobwg4ydk
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 ul. Turkusowa; 

 Rondo Wólka; 

 Wiadukt Rypiński; 

 ul. Diamentowa; 

 ul. Ciepła; 

 ul. Komunalna; 

 ul. Św. Anny; 

 Wiadukt Mazurski; 

 Wiadukt Szreński; 

 ul. Granatowa; 

 ul. Modra; 

 ul. Saksofonowa; 

 ul. Klawesynowa; 

 Danuty Siedzikówny „Inki” 

 ks. Jana Twardowskiego; 

 Zygmunta Uzarowicza; 

 Łysa Góra; 

 Wspólna; 

 Leśny Zakątek; 

 Brzasku; 

 Jutrzenki; 

 Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Ponadto w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 

jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, na 

mocy której podjęto uchwałę Nr XXXII/388/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 

2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic: 

 ul. Związku Walki Młodych – nazwa została zmieniona na ul. ppłk. Stanisława 

Ślesickiego; 

 ul. Hanki Sawickiej - nazwa została zmieniona na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego; 

 ul. Wincentego Rzymowskiego – nazwa została zmieniona na ul. Sary Lipskiej; 

 ul. 30 - lecia LWP – nazwa została zmieniona na ul. Mechaników; 

 ul. 18 - go Stycznia – nazwa została zmieniona na ul. 18 Stycznia; 

 ul. Janka Krasickiego – - nazwa została zmieniona na ul. Danuty Siedzikówny „Inki”. 

W związku z wnioskiem mieszkańców Rada Miasta Mława podjęła uchwałę nr 

XXXVI/446/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Danuty Siedzikówny „Inki” na ul. 

Abp. Ignacego Krasickiego. 

Ponadto zachodzi także konieczność aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych 

Miasta Mława (załącznik Nr 9). 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym została podjęta Uchwała Nr 

XXIII/282/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie oraz nadania 
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jej statutu z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzono samorządową jednostkę organizacyjną pod 

nazwą Centrum Usług Wspólnych w Mławie. Jednostka została utworzona na bazie 

Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie. 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe, na mocy której podjęto Uchwałę Nr XXVIII/333/2017 Rady Miasta Mława z dnia 

17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 

zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika, natomiast 

Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego zostało przekształcone w Szkołę 

Podstawową Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego. 

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/327/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury - Stacji Naukowej im. Prof. 

Stanisława Herbsta w Mławie oraz uchwały Nr XXXVI/432/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 

Rady Miasta Mława w sprawie likwidacji Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta 

w Mławie z dniem 31 grudnia 2017 r. likwiduje się samorządową instytucję kultury pod 

nazwą Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie przy ul. 3 Maja 5. 

 

Projekt uchwały omawiany był 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. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

W imieniu swoim i Rady Miasta podziękował członkom komisji ds. opracowania 

zmian w Statucie Miasta Mława oraz w Statutach jednostek pomocniczych Osiedli w Mieście 

Mława za wkład pracy. 

ARKADIUSZ DŁUBISZ Przewodniczący Komisji ds. opracowania zmian w Statucie 

Miasta Mława oraz w Statutach jednostek pomocniczych Osiedli w Mieście Mława 

Przypomniał skład komisji statutowej i podziękował wszystkim członkom za pracę. 

Powiedział, że komisja odbyła wiele spotkań i cieszy się że mogli przyczynić się do tego, aby 

Statut Miasta Mława był lepszy.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/552/2018 

zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława 

Ad pkt 17. 

MAGDALENA CECELSKA Główny Specjalista ds. kadrowych i ochrony danych 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Poinformowała, że W związku z wejściem w życie ustawy z dnia  

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.), która dokonuje zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w  nawiązaniu do 

planowanych zmian w Statucie Miasta Mława, zachodzi konieczność określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia i postępowania z obywatelskimi inicjatywami 

uchwałodawczymi. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był 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. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XLV/553/2018 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Ad pkt 18. 

JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad 

Odczytał treść pism, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta 

 Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mławie z dnia 11 sierpnia 2018 r. w sprawie 

weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych za 2017 rok; 

 Pismo Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2018 r. dotyczące informacji 

analizy oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Miasta Sekretarza Miasta, 

Skarbnika Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne oraz dyrektorów 

jednostek organizacyjnych o prezesów spółek. 

Ad pkt 19. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 21 sierpnia 

2018 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 20. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. Odniósł się do projektu 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta 

Mława. Powiedział, że prawdopodobnie będzie potrzeba zmiany tej uchwały. Poinformował, 

że podczas wypłaty dotacji napotykamy pewne problemy. Są sytuacje, gdzie występuje jeden 

budynek, w którym zamieszkuje kilka rodzin, a lokale w tym budynku nie są wyodrębnione  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobwg4ydk
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i nie ma podziału geodezyjnego. Dodał, że ta forma pomocy cieszy się dużym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 

 

Opis czynności 

 

Liczba 

 

Decyzje o warunkach zabudowy 
wydano 5 decyzji 

   

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

 

wydano 9 decyzji 

 

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości  

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

wydano 36 zaświadczeń 

 

Dzierżawa nieruchomości 
 podpisano 4 umowy 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości 

 

ogłoszono 7 przetargów 

przeprowadzono 1 przetarg 

 

Sprzedaż nieruchomości podpisano 2 akty notarialne 

Sprzedaż lokali mieszkalnych podpisano 1 akt notarialny 

Nabycie nieruchomości podpisano 2 akty notarialne 

Negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości przeprowadzono 4 spotkania 

Podziały nieruchomości 
wydano: - 4 postanowienia 

     - 3 decyzje 

 

Nadanie numerów porządkowych budynków i nazw 

ulic 

 

wydano 14 zawiadomień 

 

 

Projekty uchwał Rady Miasta  

 

przygotowano 3 projekty uchwał 

 

Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 21.08.2018r. w trakcie wykonania: 

1. UCHWAŁA Nr XLIV/535/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

sprzedaży i obciążenia nieruchomości komunalnej – zlecono wycenę nieruchomości. 

2. UCHWAŁA Nr XLIV/536/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości komunalnej – została wykonana wycena nieruchomości, podano do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

3. UCHWAŁA Nr XLIV/537/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

nabycia nieruchomości – przekazano dokumenty do notariusza, czekamy na uzupełnienie przez właścicieli 

dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 

http://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xliv5362018-rady-miasta-mlawa-z-dnia-21-sierpnia-2018r
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4. UCHWAŁA Nr XLIV/538/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie 

nabycia nieruchomości - czekamy na uzupełnienie przez właścicieli  dokumentów niezbędnych do zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego. 

Straż Miejska 

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawie 218 zgłoszeń, które 

wpłynęły do Straży Miejskiej. 

 Podczas prowadzenia rutynowych patroli strażnicy działający w terenie: 

 poddali legitymowaniu 145 osób, sprawców popełnionych wykroczeń, 

 pod nieobecność na miejscu zdarzenia osób popełniających wykroczenie, strażnicy wystawili 54 

wezwań do stawienia się  w Straży Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień, 

 przeprowadzili 14 czynności kontrolne, 

 powiadomili o 26 przypadkach uszkodzenia mienia, 

Łącznie patrole działające w terenie interweniowały 239 razy. 

 Z Centrum Monitoringu Miejskiego: 

 przekazano do Policji 1 powiadomienie o popełnionym wykroczeniu, 

 na wniosek Policji, do 9 spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego.  

 do 7 zdarzeń skierowano patrol policji lub straży miejskiej działający w terenie.  

 W okresie rozliczeniowym przeprowadzono 3 wspólne służby z Policją.  

 9 razy asystowano podczas czynności przeprowadzanych przez pracowników urzędu miasta. 

 Zabezpieczano 8 imprez publicznych. 

 24 razy konwojowano wartości pieniężne. 

 36 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych na terenie 

miasta. 

 3 osoby nietrzeźwe przekazano do komendy policji.  

 Przeprowadzono 3 kontrole porządkowe posesji. 

 Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przeprowadzono kontrole pod kątem bezpiecznego dojścia 

uczniów do szkół. W celu zwiększenia ich bezpieczeństwa od początku roku szkolnego wystawiany jest w 

sąsiedztwie szkół patrol straży miejskiej. 

 Interweniowano w sprawach bezpańskich zwierząt. Interwencje dotyczyły 7 bezpańskich psów oraz 10 

kotów.  

 W okresie sprawozdawczym ujawniono 147 wykroczeń, z czego 6 spraw skierowano do sądu, nałożono 

21 mandatów karnych, 120 osób pouczono. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej: 

 Decyzje na zajęcie pasa drogowego -  40 szt.  

 Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 29 szt.  

 Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 32 szt.  

 Decyzje na lokalizację zjazdu - 1 szt.  

Wydział Środowiska 

 Wydano decyzje na wycinkę drzew i krzewów: - 7 szt.  

 Susza rolnicza 

Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących 

się na terenie Miasta Mława (w składzie: 1 pracownik jst, 1 przedstawiciel MODR, 1 przedstawiciel 

MIR)kontynuowała prace związane z szacowaniem szkód rolniczych, które wystąpiły na terenie gminy wskutek 

suszy. W dniu 21 sierpnia br. przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu 18 protokołów z oszacowania szkód,  

w dniu 6 września br. pozostałe 7 protokołów, w tym: 

- w 8 przypadkach łączna wysokość oszacowanych szkód wyniosła powyżej 30% średniej rocznej produkcji  

w gospodarstwie, 

- w 4 przypadkach łączna wysokość oszacowanych szkód wyniosła poniżej 30% średniej rocznej produkcji  

w gospodarstwie, 
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- w 13 przypadkach sporządzono protokoły cząstkowe, dotyczące szkód na gruntach położonych na terenie 

gminy Miasto Mława ( rolnicy posiadali większe powierzchnie UR na terenie innych gmin). 

W dniu 3 września br. otrzymano zwrotnie 4 protokoły ze szkodami powyżej 30% zatwierdzone przez 

Wojewodę (pierwotnie tylko protokoły ze szkodami powyżej 30% wymagały zatwierdzenia). 

18 protokołów przekazano rolnikom. 

Komisja wykonała wszystkie niezbędne prace i oczekuje na zwrot pozostałych protokołów od Wojewody 

Mazowieckiego. 

 Kontynuacja programu wymiany pieców zasilanych paliwem stałym na piece centralnego ogrzewania 

zasilane gazem w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława  

w ramach naboru wniosków o dotację celową na wymianę źródła ciepła złożono w okresie od dnia 18.08.2018 r. 

do 24 września 2018 r. – 135 wniosków. Do dnia 24.09.2018 r. podpisano 28 umów o udzieleniu dotacji celowej 

do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na kotły gazowe centralnego ogrzewania.  

W wyniku dokonanej weryfikacji części zgromadzonych wniosków odmówiono udzielenia dotacji siedmiu 

wnioskodawcom wskazując na brak spełnienia kryteriów wskazanych w załączniku do uchwały Nr. 

XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. 

Przeprowadzono 28 kontroli „starych” pieców węglowych (przed wymianą) oraz 9 kotłów gazowych 

wymienionych w ramach udzielonej dotacji. W dwóch przypadkach w trakcie kontroli ujawniono zainstalowanie 

innego modelu kotła niż to było uprzednio uzgodnione w umowie o dotację celową. W związku z powyższymi 

okolicznościami wnioskodawcy wystąpili do Urzędu wprowadzenie zmian do umowy przedkładając do akt 

sprawy stosowne kosztorysy uwzględniające faktycznie zamontowany typ i model kotła gazowego. W okresie 

sprawozdawczym wprowadzono  na wniosek beneficjentów siedem aneksów do umów o dotację celową, w tym 

pięć dotyczących typu lub modelu kotła oraz dwa dotyczące terminu realizacji zadania modernizacji źródła 

ciepła spowodowany opóźnieniem Gazowni w realizacji przyłącza. 

 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. 

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 39 nieruchomości 

do realizacji zadania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. W tym samym okresie czasu podłączono do 

sieci kanalizacji sanitarnej 17 nieruchomości. W roku 2018 podłączono do sieci kanalizacyjnej 285 

nieruchomości. 

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje administracyjne w związku z nie wykonaniem obowiązku 

podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Wniesiono 3 odwołania od decyzji do SKO. We 

wszystkich trzech przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy wydane decyzje 

Burmistrza Miasta Mława ws. nakazu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.  Pomimo 

ostatecznych decyzji odwołujący do SKO pozostają bierni w stosunku do nałożonego obowiązku. Czterech 

innych właścicieli nieruchomości, którzy nie odwoływali się do SKO zobowiązanych decyzją ostateczną  

do podłączenia również wykazuje bierność wobec decyzji. 31 nieruchomości w wyniku wszczętych postępowań 

w roku 2018 podłączono, 12 nieruchomości względem których wszczęto postępowania zgłoszono w Wod-Kan 

do podłączenia. 

Na wniosek właściciela nieruchomości położonej pod adresem Padlewskiego 42A udzielono terminu  

na spełnienie ustawowego obowiązku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – do dnia 31 maja 2019 r. 

W ramach akcji „Sprzątanie Świata” (21 wrzesień 2018r.) zakupiono 600 szt. rękawic oraz 405 szt. worków dla 

uczniów szkół podstawowych. 

 Zakończenie realizacji umowy na zadania pn. „Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających 

azbest z terenu m. Mława – etap X” jest na dzień 10 październik 2018r.  

- złożonych wniosków 62 

- usuniętych wyrobów na dzień 23.09.2018r.  - 95,1 ton 

- przeznaczone środki w budżecie 50 tys. zł 

- dotacja z WFOŚ i GW – 19 813,95 zł 

Jednostka Realizująca Projekt 

 W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”  wybudowano już  

i oddano do użytkowania ponad 11 km sieci kanalizacji sanitarnej.  
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 Obecnie kanalizacja sanitarna  budowana jest na3 obszarach: A1, A2 i A6. Na Obszarze A1 trwają 

przygotowania do odbioru robót.  

 30 sierpnia br. uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie zgodę na rozszerzenie Projektu.  

Z zaoszczędzonych środków, w ramach projektu zostanie wybudowane dodatkowo około 5  km sieci kanalizacji 

sanitarnej w I etapie rozszerzenia i ponad 12 km sieci w ramach II etapu rozszerzenia, który obejmuje „Zatorze”. 

 Prowadzone są działania promocyjne projektu.  

Wydział Inwestycji 

I.  Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne: 

1. W dniu 11.09.2018r. unieważniono drugie postępowanie przetargowe na Budowę  tymczasowego obiektu 

kontenerowego na terenie docelowego Dworca Zintegrowanego w Mławie z powodu przekroczenia kwoty, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Podobnie jak w pierwszym, tak i w drugim 

postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez BOX PLAY.PL Budownictwo Modułowe Dariusz 

Jędrzejczak  09-520 Łąck, Zdwórz 10/2 na kwotę 436 650,00 zł brutto. 

2. W dniu 13.09.2018r ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej 

w Mławie. Przetarg dotyczy ostatniej pozostałej części z opracowanej dokumentacji technicznej. Termin 

składania ofert wyznaczono do dnia 28.09.2018r.  

3. W dniu 17.09.2018 r. unieważniono drugie postępowanie przetargowe na przebudowę obiektów sportowych 

na terenie MOSiR w Mławie - etap II’’ z powodu przekroczenia kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia oraz braku w wyznaczonym  terminie decyzji o przyznaniu dofinansowania 

inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W postępowaniu została złożona jedna oferta, opiewająca na 

kwotę 1 228 747,66 zł brutto.  

4. W dniu 19.09.2018r. unieważniono drugie postępowanie przetargowe na adaptację lokalu przy  

ul. Sienkiewicza 15/13 w Mławie dla potrzeb Dziennego Domu Seniora” z powodu przekroczenia kwoty, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 21 w Żurominie na kwotę 

555 157,43zł brutto.  

5. W dniu 20.09.2018r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę przykanalików do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w Mławie”. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Spółka z o.o. ul. Płocka 106, 06-500 Mława na kwotę 33 501,07 zł 

brutto. Umowa zostanie zawarta w pierwszych dniach października br. 

6. W dniu 21.09.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” – część II – odcinek w ul. Kossaka, ul. 

Broniewskiego, ul. Olsztyńskiej, ul. Matejki i ul. Skłodowskiej-Curie. Termin składania ofert wyznaczono do 

dnia 8.10.2018r.  

II.  Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

1.  W dniu 22 sierpnia 2018 r. zawarto polecenie wykonania robót na przebudowę chodnika w ul. Torfa-

Załęskiego w Mławie”. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o. o. 

Polecenie wykonania zawarto na kwotę 150.000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 31 października 

2018 r. 

2.  W dniu 22 sierpnia 2018 r. zawarto polecenie wykonania robót na przebudowę chodnika w ul. Marii 

Konopnickiej w Mławie”. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o. o. 

Polecenie wykonania zawarto na kwotę 39 000,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 31 października 2018 

r.  

3.  W dniu 22 sierpnia 2018 r.  zawarto aneks do polecenia wykonania na przebudowę chodnika w ul. 

Sportowej w Mławie”. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o. o. 

Aneks uzasadniony był zwiększeniem zakresu zadania. Ostateczna wartość umowy to kwota 64.500,00 zł brutto. 

Termin wykonania zadania do dnia 31 października 2018 r. 

4.  W dniu 27 sierpnia 2018 r. zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego 

na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie. Wartość udzielonej pomocy 

to kwota 100 000,00 zł brutto.  
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5.  W dniu 30 sierpnia 2018 r.  zawarto polecenie wykonania na budowę miejsc postojowych w ul. 

Granicznej w Mławie. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. 

Umowę zawarto na kwotę 90.000,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31 października 2018 r. 

6.  W dniu 30 sierpnia 2018 r.  zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, 

Reja i Zacisze w Mławie. Wykonawcą jest Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę 

Wiesław Kuczalski, ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława. Wartość umowy to kwota 1 215 671,20 zł brutto. 

Termin wykonania zadania określono do dnia 30 sierpnia 2020 r. (WPF). 

7.  W dniu 4 września 2018 r.  zawarto umowę na nadzór inwestorski nad budową kanalizacji deszczowej 

w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. Pełniącym obowiązki inspektora nadzoru jest pan Tadeusz 

Zasadzki, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Instalex” z siedzibą przy ul. Płockiej 5/7 m.5 w Mławie. 

Umowę zawarto na kwotę 12 300,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 30 sierpnia 2020 r. 

8.  W dniu 5 września 2018 r. zawarto polecenie wykonania na przebudowę chodnika w ul. M. 

Skłodowskiej w Mławie, na odcinku od ul. M. Dąbrowskiej do ul. M. Konopnickiej. Wykonawcą jest Mławskie 

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o. o. Polecenie wykonania zawarto na kwotę 31.000,00 zł 

brutto z terminem wykonania do 31 października 2018 r. 

9.  W dniu 5 września 2018 r.  zawarto polecenie wykonania na budowę zatok postojowych w ul. 

Mechaników. Wykonawcą jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. Polecenie 

wykonania zawarto na kwotę 54.000,00 zł brutto, z terminem wykonania     do 31 października 2018 r. 

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

a) W dniu 20.09.2018r. zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wykonawcą 

zadania jest KRUSZ - BET PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA 

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

kwotę 294 757,75 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 20.12.2018r.  

b) W dniu 21.09.2018r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą 

usługi jest: Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16 5, 06-500 Mława. Umowę zawarto na kwotę  492,00 zł brutto.  

11.  W dniu 20.09.2018r. zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej  w Mławie. 

Wykonawcą zadania jest KRUSZ - BET PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 

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

zawarto na kwotę 269 801,35 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 14.12.2018r. 

III. Dokonane odbiory dokumentacji i odbiory końcowe zadań inwestycyjnych: 

1.  W dniu 13.08.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: Przebudowa ul. dr A. Dobrskiej  

w Mławie”. Wartość wykonanych robót to 711 260,69 zł brutto.  

2.  W dniu 17.08.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa przyłącza napowietrzno-

kablowego SN-15kV w ramach zadania pn.: „Budowa Al. Św. Wojciecha – etap II”. Wartość wykonanych robót 

to 34 194,00 zł brutto.  

3.  W dniu 30.08.2018r. dokonano odbioru końcowego Alei Św. Wojciecha  będącej przedmiotem 

projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci 

TEN-T” nr umowy RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r. realizowanej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój 

regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”. Wartość wykonanych robót 

5 959 289,24 zł brutto. 

4.  W dniu 31.08.2018r. odebrano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Działdowskiej w Mławie.  

5.  W dniu 5 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa  

chodnika dla pieszych w ul. Sportowej w Mławie”. Wartość wykonanych robót to 64 499,00 zł brutto. 

6. W dniu 5 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa nawierzchni  

ul. Krajewskiego w Mławie”. Wartość wykonanych robót to 59 760,00 zł brutto. 

7.  W dniu 5 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa nawierzchni  

ul. M. Skłodowskiej w Mławie”. Wartość wykonanych robót to 104 000,00 zł brutto. 

8. W dniu 5 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa chodnika  

ul. M. Skłodowskiej w Mławie”. Odcinek od ul. Olsztyńskiej do ul. M. Konopnickiej po lewej stronie. Wartość 

wykonanych robót to 47 000,00 zł brutto. 
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9.  W dniu 5 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa nawierzchni na 

odcinku ul. Cmentarnej w Mławie”. Wartość wykonanych robót to 33 600,00 zł brutto. 

10.  W dniu 20.09.2018r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Budowa zbiornika retencyjnego  

z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”. Wartość wykonanych 

robót to 1 044 778,57 zł  brutto. 

11.  W dniu 25.09.2018 r. zakończono czynności odbiorowe zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Księcia 

Maciusia w Mławie”. Wartość wybudowanej infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni drogowych wynosi 

łącznie 467 773.92 zł brutto. 

Ad pkt 21.  

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania: 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że w nawiązaniu do ustaleń podjętych na poprzedniej Sesji Rady 

Miasta dziś zarekomendujemy Panu Burmistrzowi wariant budowy tunelu w ciągu  

ul. Kościuszki. Poinformował, że wszystkie warianty zostały przedstawione na posiedzeniach 

następujących komisji: Oświaty, Kultury i Sportu, ds. Rodziny i Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,  Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Wydaje się, że wszelkie kwestie zostały wystarczająco omówione. Powiedział, że każdy  

z Radnych posiada jeden głos. Przypomniał poszczególne warianty: (ponadto prezentacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 Wariant 1 – tunel dla pieszych i rowerzystów, przybliżony koszt – 5 mln zł. 

 Wariant 2 – tunel dla pieszych, rowerzystów i samochodów osobowych - przybliżony 

koszt – 35 mln zł. 

 Wariant 3A – tunel dla pieszych, rowerzystów, samochodów osobowych  

i samochodów ciężarowych - przybliżony koszt – 45 mln zł. 

 Wariant 3B – tunel dla pieszych, rowerzystów, samochodów osobowych  

i samochodów ciężarowych (przedłużenie ul. Grota Roweckiego) - przybliżony koszt 

– 28 mln zł. 

Następnie poddał pod głosowanie poszczególne warianty: 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym zarekomendowała Wariant 1 – za - 13 głosów.  

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym zarekomendowała Wariant 2 – za - 2 głosy. 

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym zarekomendowała Wariant 3A – za – 0 głosów.  

 Rada Miasta w głosowaniu jawnym zarekomendowała Wariant 3B – za – 2 głosy.  

Stwierdzono, że Wysoka Rada w głosowaniu jawnym zarekomendowała do wykonania 

dla Pana Burmistrza Wariant 1. 

Radny MARIAN WIALMOWSKI 

Odniósł się do prac w obszarze A6 i powiedział, że mieszkańcy czekali na realizację 

tego zadania a okazało się, że wykonawca opuścił plac budowy. Dodał, że dowiedział się,  

że ostatnio podpisaliśmy umowę z tym samym wykonawcą na realizację innego zadania, gdyż 

wygrał przetarg. Zapytał czy tak powinno być? 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że żałuje, że ta inwestycja w obszarze A6 nie została zrealizowana  

w terminie. Liczyliśmy, że prace zostaną wykonane w terminie. Poinformował, że przepisy 

prawa nie dają nam możliwości, aby temu przedsiębiorcy zakazać udziału w przetargach 

publicznych, nieograniczonych. Wykonawca ten złożył najkorzystniejszą ofertę i podpisanie 

umowy jest możliwe. Po konsultacjach z wydziałem inwestycji oraz z prawnikami 

zdecydowaliśmy się na ten krok.  

Radny MICHAŁ POL 

Odniósł się do budowy tunelu w ciągu ul. Kościuszki i powiedział, że źle się stało, że 

nie przeprowadzono dyskusji przed głosowaniem. Nie wiemy czy możemy liczyć na 

dofinansowanie z PKP. Zapytał o ul. Mickiewicza – jest ona cały czas zalewana wodą – czy 

coś się dzieje w tej sprawie? Czy planowana jest inwestycja w ul. Dalekiej dotycząca 

poprawy stanu nawierzchni? Na koniec zapytał o ul. Marii Skłodowskiej – Curie – kiedy 

możemy się spodziewać dalszych inwestycji? 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że jeśli chodzi o budowę  tunelu w ciągu ul. Kościuszki to warunkiem 

podjęcia się realizacji tej inwestycji nie jest otrzymanie dofinansowania. Lepiej je mieć jak 

największe, jednak głosowanie pozbawione tej informacji jest zasadne, jeśli pozwoli Panu 

Burmistrzowi na kontynuowanie prac w tym zakresie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że dyskusje na Sesji Rady Miasta są bardzo charakterystyczne. Rzadko 

kto zauważa jakie środki finansowe są inwestowane w wykonywanie poszczególnych zadań 

w danym roku. Powiedział, że ok. 40 mln zł zostało przeznaczonych na różne inwestycje. 

Nikt z Radnych nie zachwyca się przedstawiane są wykonane remonty tylko każdy oczekuje 

nowych. Każdy z Radnych wie jakie są zadania inwestycyjne wprowadzone do WPF oraz do 

budżetu. Każdego miesiąca przesuwamy środki finansowe. Na te zadania o których mówił 

pan rady nie mamy środków finansowych na ten cel. Powiedział, że teraz jest ciężki czas, jest 

druga połowa roku. Zaznaczył, że chcemy przeznaczyć środki finansowe na wymianę źródeł 

ciepła. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, Ważne jest, aby ustalić priorytety  

i decydować, które inwestycje są dla nas ważne. To na co nas stać staramy się wykonać, aby 

w naszym mieście żyło się lepiej. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Zapytał o planowaną budowę ciepłociągu w ul. Zduńskiej do ul. Grzebskiego. Czy ta 

inwestycja będzie zrealizowana? Dodał, że zadaje to pytanie w kontekście naprawy 

nawierzchni w ul. Zduńskiej. Zaznaczył, że Pan prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

mówił, że ta inwestycja ma być wykonana w 2018 roku. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że były takie plany aby wybudować ten ciepłociąg wzdłuż ul. Zduńskiej, 

aby doprowadzić ciepło do budynków przy ul. Grzebskiego oraz ul. Smolarnia. 

Poinformował,  że Pan Prezes w tej chwili szuka wykonawcy tej inwestycji. W tym roku 
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prace nie zostaną zakończone, o ile w ogóle się rozpoczną. W związku z tym z remontem  

ul. Zduńskiej trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Wiemy, że zachodzi tam konieczność 

wykonania nakładki asfaltowej. 

Radny LECH PREJS 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Michała Pola i poinformował, że na 

dzisiejszej Sesji Rady Miasta dokonaliśmy tylko rekomendacji dla Pana Burmistrza 

poszczególnego wariantu. To nie wiąże Burmistrza Miasta. Jeśli znajdą się środki finansowe, 

możemy wybudować tunel dla samochodów ciężarowych. Następnie poinformował, że na 

jednym z portali internetowych wyrażono słowa krytyki odnośnie parkingu przy firmie LG 

Electronics. Przedstawiono zdjęcia zniszczonego obiektu i było dużo słów krytyki 

dotyczących tego, że  parking został źle wybudowany. Poprosił o odniesienie się do tego 

tematu. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że tego typu obiekty budowane są przez drogowców- fachowców, 

którzy znają się na tym. Ten parking został zaprojektowany właśnie przez takie osoby, 

zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującą dla takich obiektów. Został on wybudowany ze 

środków Miasta na gruntach miejskich. Dodał, że obserwuje jak parkingi, chodniki, ronda czy 

azyle dla pieszych są niszczone przez nieuważnych i niewprawnych kierowców. Dodał, że 

dzięki temu że zadeklarowaliśmy że będziemy budować w dzielnicy przemysłowej niezbędną 

infrastrukturę, doszło do konsolidacji firmy LG ELECTRONICS w Mławie. Dzięki temu  

w Mławie mamy miejsca pracy. Jest to ważne, że te środki finansowe są inwestowane. Po 

otwarciu tego obiektu parkingu otrzymaliśmy podziękowania za wykonanie tej inwestycji pod 

adresem Burmistrza, Radnych jak również pracowników Urzędu Miasta. 

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Poinformowała, że gdyby otrzymała wszystkie informacje dotyczące przejazdu  

w ciągu ul. Kościuszki nie zadawałaby tylu pytań. Zwróciła się do Przewodniczącego Rady 

Miasta i powiedziała, że do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi na zadane pytania – 

dlaczego Burmistrz nie złożył w terminie wniosku o otrzymanie dofinansowania. Dodała, że 

być może sprawa przejazdu byłaby już załatwiona. Mieszkańcy boją się o swoje życie. 

Karetka pogotowia nie dojedzie do potrzebujących. Na koniec zapytała kto jest 

odpowiedzialny za likwidację tego przejazdu? Dodała, że przejazd zawsze był i społecznie 

jest niedopuszczalne, że teraz go nie ma. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że jeśli chodzi o osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy to również 

Pani Radna jest za to odpowiedzialna. Wtedy, gdy były podejmowane decyzje w tej sprawie 

to była pani Radną Miasta Mława. Konsekwencje tamtych działa są teraz, że przejazdu nie 

ma. Chcemy to w jakiś sposób zmienić. Dodał, że otwieranie dyskusji w tym temacie jest 

niepotrzebne. 
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Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Ponownie zapytała kto jest odpowiedzialny za zamknięcie tego przejazdu? 

Powiedziała, że ona nie podejmowała decyzji w tej sprawie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Zaznaczył, ze ta dyskusja nie prowadzi do niczego. Powiedział, że popiera głos 

Przewodniczącego Rady Miasta w tej sprawie, że Pani Radna Pszczółkowska jest 

odpowiedzialna za taki stan rzeczy. Sama pani przyznała, że pani się tym tematem nie 

interesowała. Dodał, że pani Pszczółkowska złożyła zawiadomienie do prokuratury na 

Burmistrza Miasta Mława odnośnie tego przejazdu. Poinformował, że prokuratura uznała, że 

Burmistrz jest niewinny. Pani Radna obwinia wszystkich tylko nie siebie, a sama była  

w gronie osób, które brały udział w procesie decyzyjnym. Poinformował, że ówczesny 

Burmistrz Mławy Pan Jerzy Rakowski postanowił zlecić sporządzenie ekspertyzy drogowej 

na kilkadziesiąt lat. Elementem tego układu drogowego dokumenty były właśnie wiadukty  

i pan Rakowski mówił o uwarunkowaniach wynikających z tej analizy. W latach 2002-2006 

Pani Pszczółkowska była Radną i tak jak pani powie działanie interesowała się tym pani, gdyż 

to inwestycja rządowa. Dodał, że wielokrotnie mówiła Pani o tym, że Burmistrz Miasta 

zaniechał jakiś działań. Mówił, że na początku roku prosił Wysoką Radę o przeznaczenie 

środków finansowych na koncepcje na opracowanie tunelu. Mieszkańcy wraz z panią Radną 

walczyli jednak o wykonanie wiaduktu. Gdy Pan Minister chciał partycypować w kosztach 

budowy kładki świadczy to o tym, że chcemy pomóc mieszkańcom Miasta. Dodał, że 

mieszkańcy nie powinni winić władz za jakiekolwiek zaniechania, gdyż czyniliśmy kroki  

w celu budowy kładki. W momencie gdy już umowa z wykonawcą była podpisana 

wiedzieliśmy, że koncepcja będzie gotowa pod koniec listopada. Nie było możliwości, aby 

przedstawić Panu Ministrowi dokumentację w maju br. 

Radny JERZY RAKOWSKI 

Powiedział, że jesteśmy po raz kolejny świadkami walki politycznej. Kilka razy już 

mówił o tym temacie, ale widzi że jest zmuszony raz kolejny zabrać głos w tej sprawie. Nikt 

obecny na tej sali nie podjął decyzji o likwidacji przejazdu w ciągu ul. Kościuszki. Byliśmy 

wtedy stroną, jednak nie decyzyjną, gdyż miasto Mława nie było inwestorem. Dlatego chcąc 

rozsądnie i odpowiedzialnie podejść do tego tematu zostało zleconych wiele opracowań  

i analiz dot. kierunków transportu w mieście. Wykazano, że najlepszym rozwiązaniem dla 

Miasta Mława będzie obecny układ. W dzisiejszym układzie nie ma możliwości, aby przy 

konieczności tak wielu rozbiórek wybudować tam wiadukt. Wtedy czas na podjęcie decyzji 

był bardzo krótki. Wtedy Mławie groziło, że będą tylko dwa wiadukty. Wspólnymi staraniami 

udało się uratować wiadukt na dzielnicy przemysłowej. Dzięki temu została wybudowana ul. 

Działdowska ze środków unijnych. Jego zdaniem ta droga jest siłą dzielnicy przemysłowej.  

Dodał, że w ciągu ul. Kościuszki powinno powstać przejście piesze, gdyż spora grupa ludzi 

została poszkodowana. Ponadto powiedział, że przedłużenie ul. Kolejowej częściowo udałoby 

się rozwiązać problem. Ma nadzieję, że uda się pobudować przejście piesze. Ponadto patrząc 

z punktu widzenia strategicznego wariant 3B (przedłużenie ul. Grota Roweckiego) jest jak 

najbardziej słuszny i ciekawy. Na dziś chodzi o szybkie działania i gradację trzeba zachować. 

Inne warianty są zbyt drogie na chwilę obecną. Podkreślił, że on sam nie podejmował tej 
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decyzji. Spotkań w tym zakresie odbyło się bardzo dużo. Pani Radna szuka winnych, a sama 

brała udział w procesach decyzyjnych. Poprosił o nie robienie polityki z tego tematu. 

Radny KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Uważa, że historię powinniśmy zostawić w spokoju i na tym skończyć. Poprosił  

o skupienie się na sprawach realnych. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy kierunek działań  

i poszczególny wariant zostały wybrane. Rozmowy w tym temacie powinny się zakończyć. 

Nie widzi innych rozwiązań, ponieważ nie mamy środków finansowych na realizację tej 

inwestycji. Przy wyborze innego wariantu zachodzi konieczność rozbudowy infrastruktury. 

Infrastruktura powinna być połączona z Aleją Św. Wojciecha. Jak możemy dopuścić ruch 

samochodów ciężarowych, kiedy otrzymujemy monity od mieszkańców ulicy Batalionów 

Chłopskich, Batorego i sąsiednich o uciążliwościach z tym związanych. Według niego nie to 

wchodzi w rachubę. Przedłużenie Grota Roweckiego – między tymi obiektami byłoby ok. 400 

m. Według niego trzeba postawić sobie pytanie czy jest sens inwestowania. Dodał, że z racji 

pełnionej funkcji uczestniczył w wielu zebraniach z mieszkańcami. Na początku ich 

oczekiwania były bardzo skromne. Jednak Pani Radna obiecywała, że budowa wiaduktu dla 

samochodów jest możliwa. Gdyby nie to, być może kładka byłaby wystarczająca. Budowa 

obiektu za 35 mln zł jest nierealna. Tym bardziej, że partycypacja kolei w tej inwestycji 

kształtuje się tylko na poziomie 8-15%. Jest to bardzo mało. Według niego tego wariantu nie 

powinniśmy brać pod uwagę. Na koniec powiedział, że Pani Pszczółkowska skierowała list 

otwarty z dnia 19 września br. i odczytał jego fragment który mówi o tym, że radni przy 

wyborze koncepcji nie mają na względzie dobra mieszkańców. Powiedział, że jest tym 

zbulwersowany. Według niego Pani Radna buduje swój wizerunek czyimś kosztem. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Zaznaczył, że poszkodowani są zawsze. Dodała, że głosował za budową wariantu 2, 

gdyż, wariant 3B spowodowałby zwiększony ruch na ul. Zuzanny Morawskiej. Mieszkańcy 

tych ulic od lat zmagali się z dużym ruchem samochodów ciężarowych oraz autobusów. 

Dodał, że miał rozmowy z mieszkańcami którzy boją się, że problem mieszkańców Wólki 

zostanie załatwiony ich kosztem. Na koniec powiedział, że musimy pamiętać o interesach 

wszystkich mieszkańców. 

Radny JANUSZ WOJNAROWSKI 

Powiedział , że zgadza się wypowiedzią Pana Radnego Wasiłowskiego. Zaznaczył, że 

pracuje w branży dotyczącej zaopatrzenia w wodę. W związku z tym powiedział, że  

w dzielnicy przemysłowej mamy ogromne przedsiębiorstwa które odprowadzają ścieki – za 

chwilę do nowej oczyszczalni. Trzeba sobie zdać sprawę, że w obrębie ul. Grota Roweckiego 

znajdują się olbrzymie kolektory i w związku z tym przebudowa tej całej infrastruktury 

podziemnej wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Przebudowa to kilkumiesięczne prace. 

Zaapelował, abyśmy nie szli tą drogą, bo koszty będą ogromne i budżet Miasta tego nie 

udźwignie. Powiedział, że w tej kadencji są również Radni, którzy w tamtym okresie również 

sprawowali mandat Radnego. Pan Radny Rakowski powiedział, że rozmowy odbywały się nie 

tylko w gronie Radnych ale również fachowców. Dodał, że wracanie do historii nic nie 
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wniesie, powoduje to tylko podział mieszkańców. Ważne aby usprawnić to co jest i nie iść  

w dodatkowe koszty.  

Zaznaczył, że na Sesjach Rady Miasta często Burmistrz jest krytykowany za różne 

działania, a on dziś postanowił podziękować. W imieniu Zarządu Ogródków Działkowych 

podziękował za wykonanie parkingu, który i usprawnił działania w okolicy ogródków 

działkowych. W pikniku zorganizowanym przez Zarząd Ogródków Działkowych 

uczestniczyły całe rodziny, klimat był bardzo dobry. Podziękował za inwestycję na ul. Księcia 

Maciusia. Duże słowa uznania skierował pod adresem Burmistrza. Dodał, że mieszkańcy 

sąsiednich ulic również liczą również na wykonanie inwestycji. Odniósł się do inwestycji 

która będzie zrealizowana od ul. Wójtostwo do ul. Dudzińskiego – ciąg komunikacyjny. 

Powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami i mają oni swoje spostrzeżenia dot. komunikacji  

w tym terenie. Są bardzo zadowoleni, że taki ciąg komunikacyjny powstanie. Powiedział, że 

mieszkańcy na pewno to docenią. Powiedział, że Radni zauważają wszystkie inwestycje które 

są wykonywane.  

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Odniosła się do wypowiedzi Pana Radnego Jerzego Rakowskiego i powiedziała, że 

wcześniej projekt zakładał, że tam gdzie przejazdy tam wiadukty. Dodała, że warianty 

pokazały, że żadnych wyburzeń nie trzeba robić. Z panem Radnym Polem i Kacprzakiem 

prosiliśmy aby podać optymalną cenę i nie straszyć mieszkańców takimi dużymi kosztami. 

Uzupełniła, że podczas posiedzenia Komisji Oświaty przedstawiła realizację podobnej 

infrastruktury w niższej cenie. Według niej strasznie mieszkańców takimi kosztami jest 

niezasadne. Dodała, że nie otrzymała odpowiedzi na zadane pytania. Według niej ten przejazd 

powinien być czynny dla mieszkańców – mieszkańcy proszą o jego przywrócenie. 

Powtórzyła, że nie chcemy aby tam jeździły tiry – wystarczy przejazd karetki pogotowia oraz 

samochodów osobowych. Powiedziała, że nie ma odpowiedzi na pytania kto podjął decyzję  

w tej sprawie oraz dlaczego wniosek nie został złożony w terminie. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Zaznaczył, że powtarzanie tego samego w koło cały czas jest niezasadne. Wie, że jest 

kampania wyborcza i został tylko miesiąc do wyborów. Zastanawia się co zyskujemy 

prowadzeniem takiej dyskusji. Zaapelował o to aby wysłuchać głosów pokazujących jakąś 

perspektywę i w nie się wsłuchać. 

Radny KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Powiedział, że chce realnie i racjonalnie podjeść do tego tematu. Nie widzi sensu, aby 

w dniu dzisiejszym kontynuować tą dyskusję i proponuje skończyć ten temat. W związku  

z tym zwrócił się z wnioskiem, aby już w dniu dzisiejszym nie rozmawiać o historii. 

Radny HERYK KACPRZAK 

Odniósł się do pisma, które otrzymał Pan Burmistrz, od mieszkańców miasta Mława  

w sprawie utworzenia tam przejazdu użytku publicznego przy ul. Kościuszki w Mławie. 

Dodał, że Pan Burmistrz skierował zapytanie w tej sprawie firmy PKP. Poprosił  

o ustosunkowanie się tego pisma. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że Burmistrz nie jest władny, aby rozstrzygać o takich kwestiach.  

W związku z tym skierował pismo do firmy PKP PLK – organu który jest decyzyjny w tym 

zakresie. Jak tylko otrzymamy informację to przekażemy ją mieszkańcom. Radni są bardzo 

empatyczni i szukają rozwiązania tego tematu. Dodał, że niektórym nie chodzi o rozwiązanie 

tego problemu, tylko o to aby ten problem żył. Zaznaczył, że ani Burmistrz ani Rada Miasta 

nie są władne, aby podejmować decyzje w tym zakresie. Przypomniał list Ministra 

Infrastruktury, który powiedział, że jeśli miasto Mława zdecyduje się na budowę wiaduktu to 

będzie musiało wykonać prace we własnym zakresie od początku do końca. Trzeba być 

rozsądnym w działaniach i przewidywać działania dla nowej rady i nowego burmistrza. 

Wcześniej Rada Miasta na prośbę Burmistrza przeznaczyła środki finansowe na budowę 

kładki, która prawdopodobnie by już powstała. W tamtym czasie była deklaracja że możemy 

liczyć na 50 % dofinansowanie. W maju nie było możliwe, aby posiadać koncepcję i złożyć 

wniosek. Jest to spowodowane tym, że nie mieliśmy konkretów. Do kwot przedstawionych 

koncepcji, należy dodać również inne koszty, chociażby takie o których mówił Pan Janusz 

Wojnarowski, a także wiele innych. Cieszy się, że Radni obecnej kadencji mieli odwagę 

wyboru wariantu odpowiedzialnie. Gratuluje tego, że patrzą na przyszłość miasta.  

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformowała, że otrzymaliśmy pismo z PKP PLK informujące o tym, że mając na 

względzie bezpieczeństwo mieszkańców są skłonni zaangażować się w realizację wariantu  

Nr 1. Dodała, że jeśli chodzi o program dotyczący dofinansowania tej inwestycji to jest to 

program etapowy i jeśli będziemy mieli oszacowane koszty planowanej inwestycji oraz 

koncepcję, będzie ubiegać się o otrzymanie dofinansowania na ten cel. 

Radny MICHAŁ POL 

Odnosił się do wypowiedzi Pana Radnego Krzysztofa Wasiłowskiego i powiedział, że 

nie był on obecny na spotkaniach z Panem Ministrem i nie wie Pan w ilu procentach budowa 

tunelu zostałaby dofinansowana. Następnie poprosił Pana Przewodniczącego Rady Miasta  

o nie straszenie mieszkańców tirami. Dodał, że rozmawia z mieszkańcami tych ulic i ten 

wiadukt na pewno usprawni ruch, a nie go utrudni. Uzupełnił, że samochody ciężarowe 

powinno się wyprowadzać z miast. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Zaznaczył, że Pan Radny źle zrozumiał jego wypowiedź. Nie ma na celu straszyć 

mieszkańców, tylko mieszka w tym rejonie i zna ich obawy. 

Radny KRZYSZTOF WASIŁOWSKI 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Michała Pola i poinformował, że 

wiadomość o wysokości dofinansowania otrzymał od Pani Pszczółkowskiej z pisma 

otrzymanego od Pana Burmistrza. Na poprzedniej Sesji ustaliliśmy, że dokonamy wyboru 

odpowiedniego wariantu. Wariant został wybrany w związku z tym proponuje zakończyć 

dyskusje na ten temat. 
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LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że dyspozycje zostały wykonane – wybraliśmy wariant. Jednak cały czas 

jesteśmy w punkcie - Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Nie chce na jednej z ostatnich 

Sesji Rady Miasta zabierać głosu radnym. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI  

Powiedział, że ostatnio u Pana Burmistrza odbyło się spotkanie mieszkańców budynku 

„Komory” oraz zarządu PKP a także zarządu wspólnoty. Powiedział, że występuje tam 

sytuacja, że mieszkańcy zostali odcięci od ogrzewania. Decyzją kominiarzy i nadzoru 

budowlanego mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości ogrzewania mieszkań piecami 

węglowymi. Zwrócili się oni to Pana Burmistrza z prośbą o pomoc. Poprosił Pana Burmistrza 

o udzielenie informacji jak można pomóc mieszkańcom? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że nie mam innej możliwości pomocy jak tylko zwiększanie środków 

finansowych na wymianę źródeł ciepła i pomoc w tym zakresie. Szacunkowa kwota, aby móc 

przyznać tę dotację to 800 tys. zł. Dodał, że aby pomóc tym mieszkańcom konieczne jest 

wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na 

terenie Miasta Mława. Powiedział, że szuka środków, aby zwiększyć kwotę na wypłaty 

dotacji na wymianę źródeł ciepła do 800 tys. zł. Poinformował, że w tym budynku mieszkania 

są własnością prywatną i własnością PKP. Nie ma tam lokali gminnych. Nie ma takiej 

możliwości, aby pomóc tym ludziom i przyznać dotację poza kolejnością. Poprosił o to, aby 

poinformować mieszkańców, aby złożyli wnioski na przyznanie dotacji w dniu jutrzejszym. 

Jest to bardzo ważna sprawa, mieszkańcy za chwilę nie będą mogli ogrzewać swoich 

mieszkań. Powiedział, że tym ludziom trzeba pomoc, jednak obowiązują nas przepisy prawa. 

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu dokonała wizji lokalnej bazy 

dydaktyczno – wychowawczej również pod względem bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej Nr 7. W związku z tym podjęto wniosek formalny  w sprawie dokonania 

remontu sali gimnastycznej położonej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie poprzez 

odnowienie podłogi, pomalowanie ścian, a także zakup dodatkowego wyposażenia hali. 

Dodała, że w Szkole stwierdzono, że skocznia do skoku w dal według oceny komisji jest 

bardzo niebezpieczna, a także występuje dziura w płocie. Pani wicedyrektor poinformowała, 

że zostanie to naprawione i bezpieczeństwo się poprawi. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie ostatnio była 

remontowana 18 lat temu i jest w bardzo złym stanie. 

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI 

Poinformował, że sala ta była remontowana 10 lat temu, bo sam uczestniczył o tych 

działaniach. 
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Radny KRZYSZOTF WASIŁOWSKI 

W imieniu mieszkańców ul. Szreńskiej zapytał jakie są losy budowy chodnika w tej 

ulicy? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 7 w Mławie to przypomniał, 

że w 2009 roku w tej szkole została wykonana termomodernizacja na kwotę prawie 1,3 mln 

zł. W tej szkole w jako pierwszej wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne.  Dodał, że  

w tej chwili projektujemy tam kompleks boisk. Dodał, że ponadto w rejonie tej szkoły 

otworzyliśmy ul. Mariacką i ul. Sportową przez co poprawiliśmy znacznie komfort 

komunikacyjny, szczególnie w godzinach porannych. Dużo zostało zrobione w tym obszarze. 

Jeśli chodzi o chodnik w ul. Szreńskiej to w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie w terenie 

w tej sprawie. Pieniądze zostały przekazane do Powiatu Mławskiego i to on będzie 

inwestorem. Powiedział, że skierował pismo do Pana Starosty w tej sprawie, jednak do dnia 

dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi i nie wiemy jakie są losy tej inwestycji. 

Radny KRZYSZOTF WASIŁOWSKI 

Poprosił o umieszczenie progów zwalniających na ul. Andersa na skrzyżowaniu  

z ul. Platynową oraz z ul. Bednarską. Powiedział, że na tych ulicach występują kolizje  

z uwagi na zwiększone natężenie ruchu. Poprosił o naprawę chodnika na ul. Bursztynowej (na 

odcinku ok. 50 m) w wyniku robót na tej ulicy. Podziękował za wykonanie prac na ul. 

Srebrnej, Złotej i Bursztynowej – mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Poprosił również  

o odmulenie rowu odprowadzającego wody opadowe od nowo wybudowanych ulic – 

Srebrnej, Złotej i Bursztynowej. Na koniec poprosił o opracowanie projektu organizacji ruchu 

na ul. Andersa i ul. Banku Miast w związku ze zwiększonym ruchem po otwarciu Alei Św. 

Wojciecha. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że na wszystkie pytania zadane przez Pana Radnego opowiadał Pan 

Naczelnik Tomaszewski podczas posiedzenia Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie powiedział, że jeśli chodzi  

o projekty organizacji ruchu to są one konsultowane z policją jak policją, a także z komisją 

ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, która działa 

przy Starostwie Powiatowym. Wcześniej policja nie wyraziła zgody na umieszczenie progów 

zwalniających w ul. Andersa. Poinformował, że komendant powiatowy policji obserwuje to 

co dzieje się w mieście w różnych jego obszarach – również w zakresie ruchu drogowego. 

Współpracuje w tym zakresie z panem Piotrem Tomaszewskim – Naczelnikiem Wydziału 

Gospodarki Komunalnej. My, jako przedstawiciele Miasta Mława możemy wyrazić tylko 

swoją opinię w tym zakresie. Największe kompetencje w tym zakresie ma policja. Na koniec 

zaznaczył, że na terenie Miasta Mława mamy różne drogi, zaczynając od osiedlowych,  

a kończąc na wojewódzkich. Każdy z tych zarządców wykonuje konkretne obowiązki. 

Podkreślił, że cały czas czekamy na ukończenie inwestycji realizowanej przez Sejmik 

Województwa Mazowieckiego, a mianowicie zachodnią obwodnicę Mławy. Jest nadzieja, że 
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droga S7 wkrótce zostanie wybudowana i ten układ komunikacyjny o którym marzymy, 

powstanie. 

KAMIL PRZYBYSZEWSKI Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 

Odniósł się do informacji dotyczącej tego, że firma która wykonywała kanalizację  

w obszarze A6 zrezygnowała z realizacji zadania i zapytał czy dalsze inwestycje drogowo – 

chodnikowe w tym zakresie zostaną wykonane później, do czasu wykonania kanalizacji? 

Zapytał czy do tej pory nie było zastrzeżeń ze strony osoby nadzorującej, że zadanie nie 

zostanie wykonane w terminie? Następnie zaznaczył, że firma FAST-OIL stwarza 

uciążliwości dla mieszkańców – zapach jest straszny. Poprosił o pomoc dla mieszkańców. 

Poinformował, że ruch samochodowy przeniósł się na ul. Graniczną oraz na ul. Brukową. Czy 

miasto razem ze Starostwem Powiatowym będzie podejmowało działania w celu zmniejszenia 

tej uciążliwości? Odniósł się do przedstawionych koncepcji i zapytał czy PKP zakłada, że 

cała infrastruktura (wiadukty, tunele itp.) zostanie przekazana do Miasta. Na koniec odczytał 

wypowiedź pana Henryka Antczaka, która pojawiła się w mediach społecznościowych  

dotyczącą złego stanu Miasta i zapytał jak mamy rozmieć te słowa? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się od 13 lutego br. posiada merytorycznego pracownika jakim 

jest Pani Justyna Lewandowska – Skarbnik Miasta. Powiedział, że poziom kampanii 

wyborczej jest fatalny. Według niego najlepszym rozwiązaniem była budowa oczyszczalni 

ścieków w formule partnerstwa prywatnego. Dzięki temu powstanie nowa oczyszczalnia 

ścieków. Pan Antczak miał pomysł, aby zaciągnąć obligacje i z nich budować oczyszczalnię. 

Powiedział, że według niego był to fatalny pomysł. Odniósł się do pytania dotyczącego 

budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze A6 i powiedział, że Pan Przybyszewski powinien 

wiedzieć, że jeśli na danej ulicy nie ma wybudowanej infrastruktury podziemnej, wtedy nie 

wykonujemy nawierzchni. Po konsultacjach z NFOŚiGW czekaliśmy na to, aby wykonawca 

sam zrezygnował z wykonywania inwestycji. Dzięki temu udało nam się zatrzymać dotację. 

Dodał, że kanalizacja sanitarna w Dzielnicy „Zatorze” zostanie wykonana w ramach 

oszczędności. Powiedział, że wystąpił do Wód Polskich, aby móc rozszerzyć obszar 

aglomeracji. Powiedział, że sukcesywnie prowadzimy działania w celu uporządkowania 

gospodarki ściekowej. Zaznaczył, że Mława w rankingu ministra finansowe jest w o wiele 

lepszej sytuacji niż miasto Ciechanów. To że jesteśmy na takim wysokim poziomie jest 

zasługą nas wszystkich. Jest to dla niego zaszczyt, że może zarządzać miastem. Przez trzy 

kadencje pracuje na zaufanie społeczne i wie że jest to wielka odpowiedzialność. Cieszy się, 

że zasługuje na takie zaufanie. Odniósł się do budowy kanalizacji sanitarnej w obszarze A6  

i poinformował, że była to bardzo dobra oferta – poniżej kosztorysu inwestorskiego. Jednak 

wykonawca nie ocenił dobrze kosztów wykonania zadania i niestety musiał zejść budowy. 

Każdy metr kanalizacji, który wykonał jest bardzo korzystny finansowo dla Miasta. Na 

koniec powiedział, że szanuje swoich poprzednich (burmistrzów), jak również Radę Miasta za 

to co robili w każdej kadencji. Każda kadencja daje inne możliwości i są inne priorytety. Nie 

zapominajmy jednak, że każda kadencja ma również swoje problemy z którymi jak widać 

umiemy sobie skutecznie radzić. Mieszkańcy za jakiś czas ocenią naszą działalności. Dla 

niego najważniejsze jest, jakie mają o nim zdanie jako o człowieku. Pamięta o tym, że 
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Burmistrzem się bywa. Zaznaczył, że po raz kolejny skład tej Rady wykazał się dużą odwagą. 

Podziękował za to, że możemy realizować formułę Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,  

a także za to, że Rada opowiedziała się za podwyższeniem stawek za odbiór ścieków. Na 

koniec zaznaczył, że ma duży szacunek za podjęte działania. 

JANINA BUDZICHOWSKA Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformowała, że jeśli chodzi o wiadukty to PKP chce je przykazywać zarządcom 

dróg. W Mławie właścicielami wiaduktów będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

Powiat Mławski oraz Miasto Mława – w zależności od kategorii drogi i tak prawdopodobnie 

zostaną one przekazane. 

SZYMON WYROSTEK Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 15 

Podziękował Panu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 

umieszczenie słupa ogłoszeniowego na Osiedlu Młodych o który zabiegali mieszkańcy. 

Podziękował także Burmistrzowi  Miasta oraz wszystkim Radnym za ciężką pracę na 

komisjach. Dzięki temu miasto się rozwija. 

Ad pkt 22. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

zakończył obrady XLV sesji  o godz. 18:40 słowami: 

„ZAMYKAM   OBRADY  XLV SESJI  RADY  MIASTA” 
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