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ORG.0002.2.2021.KS 

PROTOKÓŁ Nr XXV/2021 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 23 marca 2021 r. 

w formie zdalnej 

 

Obrady dwudziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący Rady 

Miasta LECH PREJS o godzinie 13:00. 

Przywitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, 

Zastępcę Burmistrza Szymona Zejera, Sekretarza Miasta Magdalenę Cecelską, Skarbnika 

Miasta Justynę Aptewicz, naczelników wydziałów, przewodniczących zarządów osiedli oraz 

mieszkańców miasta.  

Ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz z uwagi  

na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo radnych 

obrady sesji odbywają się w trybie zdalnym. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS stwierdził na podstawie listy obecności,  

że na sali jest quorum (19 radnych) władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania (19 głosami za, 

jednogłośnie) Sekretarzem Obrad XXV sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ 

WOJNAROWSKI. 

Ad pkt 4. 

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza Obrad. 

4. Uwagi do porządku Obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 stycznia 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mający charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Mława lub jej jednostkom 

podległym. 
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9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej 

Powiatowi Mławskiemu (dwie uchwały). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Mława. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Mławie. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-202. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mława na rok 2021. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych Miasta Mława. 

16. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej (dwie uchwały). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (dwie uchwały). 

19. Podjęcie uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości (dwie uchwały). 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Smolarnia”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Krajewo II”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Kopernika”. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mławie. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tekli Bądarzewskiej. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Uchwały  

Nr XXIII/330/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały. 

30. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

31. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020. 

32. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 26 stycznia 

2021 r. 

33. Informacja Burmistrza Miasta Mława z działalności za okres między sesjami. 

34. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

35. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 
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Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 15. Podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Mława. 

Zmiana spowodowana jest tym, że nie otrzymaliśmy opinii Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich jeśli chodzi o przedmiotową uchwałę. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 20 głosów, jednogłośnie) 

przegłosowała wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu nr 15. Podjęcie uchwały 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta 

Mława. 

Ad pkt 5. 

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

odbytej w dniu 26 stycznia 2021 r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać. 

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

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

odczytywania protokół z XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 stycznia 2021 r. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że od dnia 2 listopada 2020 r. funkcję prezesa Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego pełni Pan Mariusz Goździewski. 

Mariusz Goździewski prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego 

Przedstawił swoją osobę. Podziękował Panu Burmistrzowi oraz Radzie Nadzorczej  

za powierzenie tego stanowiska. Powiedział, że uczyni wszystko co w jego mocy, aby spełnić 

wszystkie obietnice. Wierzy, że współpraca z Burmistrzem, Radą Nadzorczą i wszystkimi 

osobami obecnymi na Sesji będzie się układała bardzo dobrze i będzie efektywna dla 

wszystkich mieszkańców Miasta Mława. 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta Mława 

W imieniu Rady Miasta Mława życzył Panu Prezesowi wielu sukcesów w pracy. 

Ad pkt 6. i 7. 

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława z autopoprawką nr 1 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

z autopoprawką nr 1.  

Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących 

zmian w wykazie przedsięwzięć: 
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• ”Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania 

technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EDZ i portalu Wrota 

Mazowsza, Nowe przedsięwzięcie.; 

• „Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach 

ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Mława. Nowe przedsięwzięcie; 

• Zmieniono nazwę przedsięwzięcia nazwa przed zmianą „Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej Nr 2313 W – ul. nowowiejska w Mławie”. Nazwa po zmianie: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. 

W załączniku nr 2 dokonano również korekty łącznych nakładców dotyczących 

następujących przedsięwzięć „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy” i „Posiłek  

w domu i szkole”. 

Poinformowała, że w projekcie uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: 

DOCHODY (+ 377 971,00 zł) 

Dział 758 - Różne rozliczenia (+ 9 580,00 zł ) 

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

w kwocie (- 103 120,00 zł)  

Zmniejszenie dochodów Miasta Mława z tytułu subwencji oświatowej w kwocie (- 

103 120,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nr ST3.4750.09.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 112 700,00 zł) 

Zwiększenie dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 112 700,00 zł) z tytułu wpływu  

z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 

ubiegłe.  

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 265 391,00 zł) 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+ 265 391,00 zł) 

Zwiększenie dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 265 391,00 zł) z tytułu wpływu  

z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze – aktualizacja wysokości czynsz dzierżawny od Zakładu 

Wodociągów, Kanalizacji i oczyszczania Ścieków „Wod- Kan” sp. z o.o. w Mławie. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 103 135,00 zł) 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+103  135,00 zł) 

Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie  

(+103 000,00 zł) z tytułu zwrotu składek z ubezpieczenia społecznego z ZUS Mława. 

WYDATKI  (+ 377 971,00 zł) 

Dział 600- Transport i łączność (+70 000,00 zł) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  (+70 000,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym oraz zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych.   

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (+140 000,00 zł) 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  (+140 000,00 zł) 
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1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na: 

- różne opłaty i składki w kwocie (+ 40 000,00 zł) - zapłata na rzecz Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zryczałtowanych kosztów w związku ze sprzedażą 

nieruchomości przez Miasto Mława, 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem 

na uzupełnienie planu wydatków przeznaczonego na nabycie nieruchomości na rzecz Miasta 

Mława.  

Dział 750 Administracja publiczna (+5 000,00 zł) 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność  (+5 000,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława  w kwocie (+5 000,00 zł)  z tytułu 

dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa mazowieckiego na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

- zawarcie umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy  

w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd,  

w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie ( - 26 289,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 32 705,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 43 785,00 zł)  

z przeznaczeniem na: 

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+ 32 060,00 zł) - odprawa 

pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie. 

- podatek od nieruchomości w kwocie (+ 11 725,00 zł) -utworzenie nowego paragrafu  

w związku z obowiązkiem opłacania przez n/w szkoły podatku: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+ 2 071,00 zł) 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 3 558,00 zł) 

c) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 6 096,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie  w kwocie (- 11 080,00 

zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.  

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( -11 711,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (- 11 711,00 zł) 

z tytułu:  

 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 1 471,00 zł) . Korekta pomiędzy 

środkami z dotacji na wychowanie przedszkolne, a środkami własnymi Miasta Mława na ten 

cel. 

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 10 240,00 zł) 

Rozdział 80104 – Przedszkola  (- 196 703,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 170 000,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku  

ze zmniejszoną ilością dzieci w tym dla: 

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek”- J. Arent , I. Rutecka S.C. w kwocie  

(-120 000,00 zł) 

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

w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł)  
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2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3  w kwocie (- 27 

949,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – dotacja na wychowanie 

przedszkolne. 

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 

(+ 1 246,00 zł)  z tytułu obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. 

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 (+ 149 420,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 120 000,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku  

z przyjęciem 2 dzieci z niepełnosprawnością w tym dla: 

- Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek”- J. Arent, I. Rutecka S.C. w kwocie 

(+120 000,00 zł) 

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 29 420,00 zł) z  tytułu wynagrodzeń osobowych 

pracowników – dotacja na wychowanie przedszkolne w n/w jednostkach oświatowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2  w kwocie (+ 2 942,00 zł) 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 1 471,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 1 471,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 2 942,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 20 594,00 zł) 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ( - 10 740,00 zł) 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (- 10 740,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (- 10 740,00 

zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

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

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-950 000,00 zł) z tytułu 

wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”-

zadanie wieloletnie. 

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+950 000,00 zł) z tytułu  

wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - współfinansowanie programów  

i projektów realizowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”-zadanie wieloletnie. 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 100,00 zł) z tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu 

zakupu materiałów i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+ 200 000,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 

zł) z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie 

miasta (wydatek finansowany z środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej). 

Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł) 
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Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Mławie w kwocie 

(-50,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie (- 50,00 zł) 

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Mławie w kwocie 

(+50,00 zł) z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego - obowiązek opłacania podatku leśnego. 

Dochody budżetu na 2021 r.  167 810 475,00 zł 

Wydatki budżetu  na 2021 r.  186 742 539,85 zł  

Deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie 18 932 064,85 (na realizację zadań bieżących  

i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z: 

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 4 632 064,85 zł,   

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 14 300 

000,00 zł, 

Przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 24 553 064,85 zł pochodzące z: 

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 

10 253 064,85 zł.   

- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 14 300 000,00 zł.  

Rozchody budżetu w kwocie 5 621 000,00 zł (wykup samorządowych papierów 

wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł  oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 

121 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których  

mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 

 

Przedstawiła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mława. 

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Zmianie ulegają dochody Miasta Mława o kwotę (+38 274,00 zł) i po zmianie wynoszą 

167 848 749,00 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących. 

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 161 133 070,00 zł 

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 6 715 679,00 zł  

Zmianie ulegają wydatki Miasta Mława o kwotę (+38 274,00 zł) i po zmianie wynoszą 

i po zmianie wynoszą 186 780 813,85 zł. Zmiana dotyczy wydatków bieżących. 

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 158 197 717,85 zł 

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 28 583 096,00 zł. 

Powyższe zmiany spowodowały zmiany danych uzupełniających, skorygowano m.in. kolumnę 

dotyczącą dochodów pozostałych oraz dochodów na zadania bieżące oraz wydatki  

na przeciwdziałanie CoVId-19. 

 

Przedstawiła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2021 rok. 

Załącznik nr 1 (Dochody) w kwocie  (+38 274,00 zł) 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 7220,00 zł) 
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Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  

i darowizn, podatku od czynności cywilno– prawnych oraz podatków i opłat lokalnych  

od osób fizycznych (- 5 000,00 zł)  

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływów z opłaty targowej  

w kwocie (-5 000,00 zł). 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw (+12 220,00 zł)  

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu rekompensaty utraconych dochodów  

w podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepobieraniem w 2021 roku opłaty targowej 

zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST9.447.6.2021  

z dnia 17 marca 2021 roku  w kwocie (+12 220,00 zł). 

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-7 355 ,00 zł) 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 8 826,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 8 826,00 zł) z  tytułu dotacji 

celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem  

Nr WF-I.3112.15.3.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia  

15 marca 2021 roku. 

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 27 949,00 zł) 

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 27 949,00 zł) z  tytułu dotacji 

celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem  

Nr WF-I.3112.15.3.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia  

15 marca 2021 roku. 

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  (+ 29 420,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 29 420,00 zł) z tytułu dotacji 

celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem  

Nr WF-I.3112.15.3.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia  

15 marca 2021 roku. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia ( +5 064 ,00 zł) 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 5 064,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 5 064,00 zł) z  tytułu środków 

przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem  

na zadania w zakresie organizacji transportu i obsługi infolinii – decyzja Wojewody 

Mazowieckiego WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Dział 852 – Pomoc społeczna ( +33 210 ,00 zł) 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 21 210,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 21 210,00 zł) z tytułu środków 

przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem  

na dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi 

skutkami epidemii COVID-19 polegające na przyznaniu takim najemcom dodatków 

mieszkaniowych powiększonych o tzw. ”dopłaty do czynszu”. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+ 12 000,00 zł) 
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Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 12 000,00 zł) z  tytułu środków 

przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem  

na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów jako 

grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 

zgodnie z pismem Nr WPS-I.946.10.328.2021.AM.2021 Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04 marca 2021 roku. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+135,00 zł) 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+135,00 zł) 

Zwiększenie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+135,00 

zł) z tytułu zwrotu składek z ubezpieczenia społecznego z ZUS Mława. 

Załącznik nr 2 (Wydatki) w kwocie  (+38 274,00 zł) 

Dział 750 – Administracja publiczna (- 850,00 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  (- 850,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-850,00 zł) z tytułu zakupu 

materiałów i wyposażenia w kwocie (-850,00 zł)  

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł) 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  (0,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 500,00 zł) z tytułu 

wynagrodzeń osobowych pracowników. 

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 500,00 zł) z tytułu 

szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 strażaków 

działających  w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie ( 0,00 zł) 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 1 471,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (- 1 471,00 zł) 

z  tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Korekta pomiędzy środkami z dotacji na 

wychowanie przedszkolne, a środkami własnymi Miasta Mława na ten cel. 

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 27 949,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3  w kwocie (- 27 949,00 

zł) z  tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – dotacja na wychowanie przedszkolne. 

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  (+ 29 420,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 29 420,00 zł) z  tytułu wynagrodzeń osobowych 

pracowników – dotacja na wychowanie przedszkolne w n/w jednostkach oświatowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2  w kwocie (+ 2 942,00 zł) 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+ 1 471,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 1 471,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 2 942,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 20 594,00 zł) 

Dział 851 – Ochrona zdrowia ( + 20 564 ,00 zł) 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (+ 20 564,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 20 564,00 zł) z  tytułu środków przyznanych  

na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zadania w zakresie 
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organizacji transportu i obsługi infolinii oraz informacji o szczepieniach w związku  

z wirusem Sars-Cov-2. Zwiększenie dotyczy środków otrzymanych w kwocie 5 064,00 zł 

tytułem dofinansowania zdania Wojewody Mazowieckiego a także środków własnych  

w kwocie 15 550,00 zł, koniecznych do jego realizacji. Zwiększenie dotyczy: 

1. Wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+16 132,47 zł)  w tym:  

a) Dzienny Dom Senior+ w kwocie (+ 13 706,60 zł) 

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie ( + 2 425,87 zł) 

2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 870,77 zł) w tym: 

a) Dzienny Dom Senior+ w kwocie (+ 2 457,57 zł) 

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie ( + 413,20 zł) 

3. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 396,27 zł) w tym: 

a) Dzienny Dom Senior+ w kwocie (+ 335,83 zł) 

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie ( + 60,44 zł) 

4. Zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 514,49 zł) w tym: 

a) Urząd Miasta Mława w kwocie (+ 200,00 zł) 

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie ( + 314,49 zł) 

5. Zakup usług pozostałych w kwocie (+ 500,00 zł) z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta 

Mława. 

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+ 150,00 zł)  

z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta Mława.  

Dział 852 – Pomoc społeczna ( +21 210 ,00 zł) 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 21 210,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 

(+ 21 210,00 zł) z  tytułu środków przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność ( 0,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) z  tytułu środków przyznanych z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego na działania podejmowane na rzecz osób starszych przed zakażeniem 

COVID-19 z przeznaczeniem na : 

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 7 500,00 zł), 

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 310,00 zł) 

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 190,00 zł) 

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 3 000,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 

(- 12 000,00 zł) z  tytułu: 

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 9 968,44 zł), 

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 1 787,32 zł) 

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 244,24 zł) 

Dział 926 – Kultura fizyczna ( - 2 650,00 zł) 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (- 2 650,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie  

(- 2 650,00 zł) z tytułu: 

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 2 000,00 zł), 
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- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 340,00 zł) 

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (- 50,00 zł) 

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie ( - 260,00 zł) 

Planowane na 2021 rok dochody budżetu Miasta Mława po zmianie wynoszą 167 848 749,00 

zł  

Planowane na 2021 rok wydatki  budżetu Miasta Mława po zmianie wynoszą 186 780 813,85 

zł  

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2021 rok nie ulega zmianie i wynosi 18 932 064,85 zł. 

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/345/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką nr 

1 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/346/2021 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok z autopoprawką nr 1 

Ad. pkt 8. 

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
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pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Mława lub jej 

jednostkom podległym. Poinformowała, że w trakcie obowiązywania uchwały  

Nr XXXI/311/2013 Rady Miasta Mława wprowadzono ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1649), która w art. 8 wprowadza nowe brzmienie art 59a ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. Przepis ten umożliwia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu należności z tytułu 

rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota 

jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego 

świadczenia. W przypadku niewielkich kwot należności rekompensata za kilkudniowe 

opóźnienia w płatnościach jest nieadekwatna do poniesionych strat. W takich przypadkach 

odsetki od nieterminowej wpłaty mogą wynieść kilka groszy, a rekompensata, w zależności 

od aktualnego kursu euro, powyżej 180 zł. W takich przypadkach żądanie rekompensaty 

postrzegane jest jako działanie zbyt restrykcyjne i nieuzasadnione, w  związku z tym 

wprowadzenie powyższych przepisów jest zasadne. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/347/2021 

zmieniającą uchwałę  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter 

cywilnoprawny przypadających Miastu Mława lub jej jednostkom podległym 

 

Ad. pkt 9. 

Piotr Tomaszewski Naczelnik Wydziału Inwestycji 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 

finansowej Powiatowi Mławskiemu – ul. Nowa. Poinformował, że Powiat Mławski wystąpił 

do Miasta Mława z prośbą o pomoc finansową na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2375W – 

ul. Nowa w Mławie”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielenie takiej pomocy przez 

Miasto Mława wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta Mława w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Mławskiego. Przepis art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) stanowi, że z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego 

pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Przedmiotowe zadanie  
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ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego, w związku  

z powyższym udzielenie pomocy finansowej jest zasadne. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Piotr Tomaszewski Naczelnik Wydziału Inwestycji 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 

finansowej Powiatowi Mławskiemu – ul. Nowowiejska. Poinformował, że Powiat Mławski 

wystąpił do Miasta Mława z prośbą o pomoc finansową na „Przebudowę drogi powiatowej 

Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielenie 

takiej pomocy przez Miasto Mława wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta Mława w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego. Przepis art. 220 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) stanowi, że z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu 

terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego,  

w związku z powyższym udzielenie pomocy finansowej jest zasadne. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekty uchwał omawiane były na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały pozytywną opinię. 

Radny Marek Kiełbiński 

Poprosił o więcej informacji na temat prac jakie tam będą przeprowadzone. 

Piotr Tomaszewski Naczelnik Wydziału Inwestycji 

Powiedział, że jeśli chodzi o ul. Nową to dotyczy to całego odcinka od Napoleońskiej 

do ul. Instalatorów. Przebieg drogowy zostanie uregulowany. Będzie się znajdował  

7 metrowy pas drogowy i powstanie chodnik. Na skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiego i ulicą 

Instalatorów powstaną miejsca postojowe. Przebudowana zostanie infrastruktura podziemna. 

Planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej. Przewidziana jest budowa ronda  

na skrzyżowaniu ul. apa Nowowiejskiego z ul. Nową i ul. Mechaników. Ul. Nowowiejska – 

planowana jest w zakresie tego zadania budowa chodnika po prawej stronie od ronda do DK7.  

Radny Marek Kiełbiński 

Czy można ocenić nasze wsparcie – jaki to udział procentowy? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się, że dyskutujemy na ten temat. Dzięki temu, że z obecnym 

Starostą Jerzym Rakowskim porozumieliśmy się, pojawiają się takie dokumenty  

i przeznaczamy środki na ten cel. Cieszy się z tej inicjatywy i że przekazujemy informację 

mieszkańcom o dobrej współpracy między samorządami.  Poprosił o przyjęcie projektów 

uchwał. Zaznaczył, że jest taka zasada że Pan Starosta prosi zawsze o zwrot nakładów  

w wysokości 50 % w części drogowej. Cieszy go fakt, że za chwilę będziemy mogli 

rozpocząć tą inwestycje, tak długo oczekiwaną przez władze miasta, mieszkańców jak i przez 
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przedsiębiorców. Ma nadzieję, że w ciągu roku zostanie wykonana ta inwestycja. Planujemy 

w ciągu następnego roku wykonać przebudowę ulicy Płockiej. Jest to dowód na to,  

że rozmawiamy ze Starostą Mławskim, że widzimy wspólne potrzeby. Podkreślił, że jest 

bardzo zadowolony z tej współpracy i bardzo wysoko ją ocenia. Dodał, że z poprzednim 

zarządem powiatu mławskiego nie można się było porozumieć co do budowy chodnika  

w ul. Szreńskiej. Życie pokazało, że jego otwartość od lat i przekonanie Radnych  

do wniesienia udziału i dogadanie się z Panem Starostą spowodowało, że ten chodnik 

powstał. Wcześniej cały czas słyszał, że nie da rady go wybudować. Jest taka możliwość. 

Burmistrz ze Starostą dogadał się i ta dobra praktyka jest przedstawiona w formie uchwały. 

Jego zdaniem to dobre działanie na rzecz Miasta Mława i Powiatu Mławskiego. 

Radny Marcin Burchacki 

Zgodził się z Panem Burmistrzem, że jest to dobra praktyka. Powiedział, że musi 

sprostować przedmówcy, bo przez ostatnie dwie kadencje Pan Burmistrz był w koalicji  

w powiecie i wiele inwestycji powstało. Nie warto wprowadzać w błąd mieszkańców w błąd, 

że dopiero teraz zaczyna się współpraca z powiatem. Przyznał, że bardzo dobrze, że Pan 

Burmistrz chwali współpracę ze Starostwem Powiatowym, jednak pamięta jak pan Burmistrz 

chwalił współpracę z ówczesnym starostą panem Wojnarowskim i mówił, że otrzymuje 

telefony z całej Polski że jest taka dobra współpraca miedzy miastem, a starostwem.  

To są słowa Pana Burmistrza, które wypowiadał na uroczystościach. Przyznał, że bardzo 

dobrze, że Miasto współpracuje z powiatem jak wcześniej.  

Sławomir Kowalewski 

Powiedział, że wie o czym mówi i nie można go pouczać. Dodał, że nie mógł się 

porozumieć co do budowy chodnika na ul. Szreńskiej i podtrzymuje swoją wypowiedź.  

Radny Marcin Burchacki 

Powiedział, że nie ma zamiaru pouczać tylko, że cieszy się ze współpraca miasta  

z powiatem była na dobrym poziomie i jest nadal. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/348/2021 

w sprawie w udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu 

– ul. Nowa 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/349/2021 

w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu – 

ul. Nowowiejska 
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Ad. pkt 10. 

Magdalena Cecelska Sekretarz Miasta 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Mława. 

Poinformowała, że Zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) – członek ochotniczej straży pożarnej, 

który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość 

ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 

568, 1222 i 1578) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy, 

natomiast określenie jego wysokości należy do kompetencji rady gminy. W czwartym 

kwartale 2020 r. przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

wyniosło 5 457,98 zł co oznacza, że wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty 

31,18 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. W projekcie 

uchwały przyjęto ekwiwalent pieniężny za godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 

ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniu pożarniczym  w wysokości 18,30 zł, zatem  

w granicy określonej w art. 28 ust.2 cytowanej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Jednocześnie tak przyjęta stawka pozwala na wypłatę ekwiwalentów na poziomie 

minimalnego wynagrodzenia za jedną godzinę pracy, bowiem należy przyjąć, że jest to forma 

wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje o wysokim stopniu użyteczności publicznej, 

stanowiąca rekompensatę za wykorzystywanie czasu wolnego w interesie dobra 

powszechnego.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Radny Michał Pol 

Zapytał jaka jest liczba członków OSP? 

Magdalena Cecelska Sekretarz Miasta 

Powiedziała, że na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić takiej informacji. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mawa 

Powiedział, że jest to dobry i ważny projekt uchwały. Mamy dwie OSP -  

na ul. Piekiełko i na ul. Padlewskiego. OSP na ul. Piekiełko została wpisana do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego po spełnieniu odpowiednich wymagań. W OSP wpisanej 
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do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest 50 członków z czego 25 jest gotowych 

do akcji. Mamy grupę wolontariuszy którzy chcą nieść pomoc. Jest pełen podziwu dla tych 

osób i zasługują oni na ogromny szacunek. Kwoty, które zostały zapisane w projekcie 

uchwały pozwolą na rekompensatę utraconych dochodów. Cieszy się, że posiadamy sprzęt, 

ostatnio otrzymaliśmy podnośnik, który za chwilę będzie można wykorzystywać. 

Podziękował druhom sąsiednich gmin, że byliśmy przez nich wspierani. Współpraca jest 

owocna i efektywna. Poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Radny Arkadiusz Dłubisz 

Powiedział, że cieszy się, że wspieramy OSP w Mławie. Jest to jedne z najstarszych 

stowarzyszeń w Mławie i tym bardziej cieszy się, że możemy ją wspierać. Strażacy mogą być 

bardzo potrzebni. Dodał, że dobrze byłoby obejrzeć sprzęt i porozmawiać z ochotnikami, jak 

tylko warunki na to pozwolą. Możemy być dumni ze Straży i ma nadzieję, że tak będzie  

w kolejnych latach. 

Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs 

Powiedział, że w tym roku przypada 120 lecie OSP. Na 15 października br.  

są przewidziane uroczystości główne, jak również pokaz sprzętu, jeśli sytuacja epidemiczna 

pozwoli. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/350/2021 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych z terenu miasta Mława 

  

Ad. pkt 11. 

Barbara Żurawińska Kierownik Dziennego Domu Senior + 

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Mławie. Poinformowała,  

że uchwałą Nr XII/167/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019r. utworzono 

Dzienny Dom Senior + w Mławie, który  jest jednostką budżetową Miasta Mława, a zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej  jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego 

pobytu (ośrodkiem wsparcia). Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  

do kompetencji rady gminy należy ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Zaproponowane zasady odpłatności 

zostały opracowane z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/ rodzin zobowiązanych 

do jej wnoszenia. Odpłatność uzależniona jest od kryterium dochodowego. Zakłada się 

wprowadzenie siedmiu procentowych progów dochodowych, które będą stanowiły podstawę 

naliczenia odpłatności. W sytuacji , gdy dochód nie przekracza 150 % kryterium 

dochodowego ( 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł na osobę  



17 

w rodzinie) odpłatności się nie nalicza. Projekt uchwały przewiduje także możliwość 

zwolnienia z odpłatności za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Domu Seniora  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu 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. 

Radna Zofia Kazimierska 

Powiedziała, że była w Domu Senior + i dzięki uprzejmości Pani Dyrektor obejrzała 

wszystkie pomieszczenia. Obserwowała Panie, które tam pracują łącznie z Panią Dyrektor  

i musi przyznać, że są bardzo sympatyczne i profesjonalne. Dodała, że warto rozpropagować 

Dom Senior + i przekonać innych, że to jest dobre miejsce, aby tam uczęszczać. Osoby tam 

przyprowadzone na pewno będą zaopiekowanie. 

Radny Marek Kiełbiński 

Zaznaczył, że popularyzacja tej usługi jest ważnym celem. Czy w związku z pandemią 

ośrodek dalej pracuje czy jest zamknięty? 

Barbara Żurawińska Kierownik Dziennego Domu Senior + 

Poinformowała, że od 25 października 2020 r. została zawieszona działalność 

stacjonarna placówki decyzją wojewody. W tym czasie świadczyliśmy seniorom usługi 

socjalne, lekarskie, zapewnialiśmy ciepłe posiłki i wspieraliśmy telefonicznie. Od 23 lutego 

2021 r. wznowiliśmy działalność stacjonarną. Wszystko zależy od tego jaka decyzją zostanie 

podjęta w związku z pandemią. Na dzień dzisiejszy działalność stacjonarna jest. 

Radny Mariusz Dziubiński 

Zapytał jak wygląda dzienny pobyt w placówce i jak przebiega dzień? 

Barbara Żurawińska Kierownik Dziennego Domu Senior + 

Poinformowała, że funkcjonujemy w dni robocze w godz. 7:30 – 16:30 i w ramach 

działalności świadczymy usługi: ciepły posiłek, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

usługi rehabilitacyjne, zajęcia nordic walking, warsztaty muzyczne, terapia zajęciowa, oraz 

spotkania integracyjne.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

Podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/351/2021 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu Senior + w Mławie 
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Ad. pkt 12. 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021. 

Poinformowała, 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 7. Załącznik przedstawia szczegółowo 

Plan remontów bieżących na 2021 r. do powyższej Uchwały. W związku z potrzebą 

finansowania remontów i zadań inwestycyjny w ramach posiadanych środków budżetowych 

na dany rok, zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale z 2016r. W planie remontów 

bieżących na rok 2021 uwzględniono remonty budynków komunalnych przy ul. Mickiewicza 

16, Wymyślin 4, Narutowicza 13, Słowackiego 3A, które obejmują malowanie klatek 

schodowych i wejścia do budynku, naprawa instalacji domofonowej, remonty 

zabezpieczające niezbędne do czasu wyłączenia budynku z eksploatacji, wymiana instalacji 

elektrycznej w pojedynczych lokalach komunalnych, remont lokali po zmarłych i eksmisjach, 

przestawienie pieców kaflowych, wymiana pojedynczych okien w lokalach komunalnych na 

kwotę 450 000,00 zł. W planie zadań inwestycyjnych bieżących na rok 2021 uwzględniono 

remonty budynków komunalnych przy ul. Płockiej 100, Wójtostwo 10, Mickiewicza 10, 

Narutowicza 15. Wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie wjazdu na posesję z drogi 

publicznej, wykonanie chodnika do budynku, wykonanie podestu na pojemniki na śmieci, 

wykonanie altany śmietnikowej z podestem z kostki betonowej, wykonanie instalacji 

centralnego ogrzewania z kotłów dwufunkcyjnych w lokalach komunalnych na kwotę 

45 000,00 zł. Ogółem wartość środków finansowych przeznaczona na wykonanie zadań 

remontowych i inwestycyjnych zasobu komunalnego w roku 2021 wyniesie 900 000,00 zł. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

 

Radny Michał Pol 

Zapytał jakim zasobem mieszkaniowym obecnie dysponuje nasza gmina? 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Poinformowała, że zasób składa się z mieszkań komunalnych i socjalnych i na chwilę 

obecną posiadamy obecnie około 640 lokali. Na te lokale składają się również lokale będące 

w budynkach nie będących własnością miasta Mława. 

Radny Marek Kiełbiński 

Zapytał czy te 640 lokali można wyszczególnić, które są komunalne, a które socjalne? 
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Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Powiedziała, że mieszkania komunalne przekształcamy na socjalne i na odwrót,  

ta wartość nie jest stała. Powiedziała, że przygotuje informację na ten temat.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/352/2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-202 

Ad. pkt 13. 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mława na rok 2021. 

Poinformowała, że Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy 

do zadań własnych Gminy. Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym w celu realizacji nałożonych ustawą na gminę obowiązków  

w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom został przygotowany „Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Mława na rok 2021”. Program ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obejmuje 

realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną kastrację zwierząt przekazywanych do schroniska dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 

9) znakowanie zwierząt przebywających na terenie miasta Mława. 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu, Burmistrz 

najpóźniej do dnia  1 lutego przekazuje do zaopiniowania: 

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającym na obszarze gminy; 

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 

Przyjęcie Programu przez Radę Miasta Mława pozwoli ograniczyć zjawisko 

bezdomności zwierząt na terenie miasta, a tym samym zwiększyć poprawę bezpieczeństwa  
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i porządku publicznego. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 stycznia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) Rada Miasta Mława podejmuje uchwałę  

w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Mława”. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Radna Zofia Kazimierska  

Zaapelowała do rodziców, aby nie ulegali presji dzieci co do posiadania pas. Kiedy 

bierzemy zwierzę do domu to należy się nad tym zastanowić. Powiedziała, że kwota 

przeznaczona na opiekę nad zwierzętami jest bardzo duża. Zdaje sobie sprawę, że cierpienia  

i bezdomności zwierzęcia nie da się przełożyć na długość chodnika, ale należy się nad tym 

zastanowić. 

Radny Marek Kiełbiński 

Zapytał o opinię organizacji pozarządowej, która zajmuje się opieką nad zwierzętami 

co do projektu tej uchwały? 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Powiedziała, że na naszym terenie nie działa organizacja, która zajmuje się ochroną  

i pomocą zwierzętom. Opiniowaliśmy ten projekt uchwały z organizacją ekologiczną „Polski 

Klub Ekologiczny”, która ma w statucie zadanie ochrony zwierząt. Poprosiła o to, aby 

propagować informacje dotyczące adopcji zwierząt. 

Radny Marek Kiełbiński  

Powiedział, że jest to tylko zadanie gminy, nie ma wsparcia od organizacji i spadło  

to na gminę. Jest to ogromny wydatek. 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że zgadza się z panem Radnym, Dodał, że wygląda na to że nie są to psy  

z terenu Mławy. Problem jest większy niż tylko miejski. 

Radny Janusz Wojnarowski 

Powiedział, że ciężko określić skąd pochodzą te psy. Dorosły pies trafi do swojej 

posesji. Jego zdaniem błąkające się psy nie są z terenu miasta Mława. Warto byłoby 

porozmawiać z wójtami sąsiednich gmin na ten temat i jakie ponoszą nakłady na to zadanie. 

Dodał, że rodzice często ulegają presji i kupują zwierzęta, które później są wyrzucane.  

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się, że została podjęta dyskusja na ten temat. Problem jest  

w postawach nieodpowiedzialnych ludzi. Problem jest kosztowny - około 400 tys. zł. Za taką 

kwotę można wybudować ulicę ok. 300 mb z infrastrukturą podziemną. Nie ma efektów tych 
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działań. Radna Kazimierska zauważyła, że jesteśmy wrażliwi, jednak musimy ponosić koszty 

tych działań. Zaapelował do mieszkańców o odpowiedzialność, aby regulacja urodzeń 

zwierząt była kontrolowana ponieważ ponosimy z tego tytułu potężne koszty. Szanujmy 

zwierzęta i piętnujmy zachowania ludzi, którzy porzucają swoje zwierzęta. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/353/2021 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Mława na rok 2021 

Ad. pkt 14. 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie. Poinformowała, 

że Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 

nakłada obowiązek tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców miasta i jest zadaniem własnym każdego miasta. Miastu Mława przypada 

decydująca rola w gospodarowaniu własnym zasobem mieszkaniowym, jak też w kreowaniu 

polityki mieszkaniowej miasta, poprzez rozporządzanie nieruchomościami lokalowymi  

i gruntowymi, aktywami pieniężnymi i składnikami majątku Miasta. Zarządcy zasobu 

komunalnego Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie, Miasto Mława 

przekazuje aportem zabudowaną nieruchomość gruntową nr 3859/1 o powierzchni 1382 m2, 

zlokalizowaną w Mławie przy Alei Piłsudskiego 31 o wartości 280 500,00 zł  (dwieście 

osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100) pod przebudowę i nadbudowę budynku 

wielorodzinnego w celu uzyskania 8 nowych mieszkań. Powyższe spowoduje podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki z kwoty 7 864 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset 

sześćdziesiąt cztery tysięcy 00/100) do kwoty 8 144 000,00 zł  (słownie: osiem milionów  

sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100),  czyli o kwotę 280 000,00 zł (słownie: 

dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez utworzenie 280 nowych udziałów  

o wartości nominalnej każdy po 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Nadwyżka 

wartości aportu w stosunku do łącznej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian  

za aport wynosząca 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) zostanie przeniesiona  

na kapitał zapasowy. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 
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Radny Janusz Wojnarowski 

Zaznaczył, że codziennie przejeżdża przy tym obiekcie, który będzie przekazany 

aportem do spółki i na pewno będzie to ładny budynek z korzyścią dla wizerunku. Miejsce 

jest bardzo ładne, a mieszkańcy którzy zasiedlą ten budynek będą bardzo zadowoleni. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 21 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/354/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mławie 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę 

Obrady zostały wznowione o godz. 15:50. 

Ad. pkt 15. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – ul. LG 

Electronics. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość składająca się  

z działek nr nr 1579/16, 1579/27, 1579/28, 1721/7, 1721/8, położona w Mławie w rejonie  

ul. LG Electronics, stanowiąca własność Miasta Mława. Położenie nieruchomości 

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

Wniosek o sprzedaż złożył właściciel przyległej nieruchomości składającej się z działek nr nr 

1579/26, 1721/6, 1579/30, 1721/9, który jest również samoistnym posiadaczem 

nieruchomości nr nr 1579/16, 1579/27, 1579/28, 1721/7, 1721/8. Ponieważ nieruchomość nr 

nr 1579/16, 1579/27, 1579/28, 1721/7, 1721/8 nie może być zagospodarowana jako odrębna, 

dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości 

przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. Cena sprzedaży 

nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej  

– ul. Szmaragdowa. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest niezabudowana 

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 610/3, położona w Mławie 

przy ul. Szmaragdowej, stanowiąca własność Miasta Mława. Jej położenie zostało 

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

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Cenę wywoławczą w pierwszym 

przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektów uchwał. 

Projekt uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały 

pozytywną opinię. 

Radny Marcin Burchacki 

Zapytał o działki przy ul. Szmaragdowej – czy działka może być zagospodarowana 

samodzielnie czy musi stanowić będzie część większego obszaru? 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

W ocenie Burmistrza działka może być zagospodarowana jako odrębna. Ma 12 m 

szerokości, jednak ze względu na powierzchnię może być samodzielnie zagospodarowana. 

Ponadto posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/355/2021 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – ul. LG Electronics 

 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/356/2021 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – ul. Szmaragdowa 

 

Ad. pkt 16. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone jako 

działki nr nr 875/7, 875/8, 875/9, położone w Mławie przy ul. Zacisze, stanowiące własność 

Miasta Mława. Ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, 

załączonym do uzasadnienia. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa mieszkaniowego „Dzierzgowska” w Mławie nieruchomości  

są przeznaczone na zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze 

przetargów. Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż 

wartość nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (21 głosami za, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/357/2021 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych 

 

Ad. pkt 17. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Jagodowa,  

ul. Błękitna. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość składająca się  

z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr 1420, 1429, położona w Mławie przy ul. 

Jagodowej i ul. Błękitnej. Położenie działek zostało przedstawione na wyrysie z mapy 

ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta 

Mława na urządzenie dróg gminnych. W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielami 

warunki nabycia nieruchomości. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego  

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Szafirowa,  

ul. Błękitna. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość składająca się  

z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr 333/1, 333/6, 333/11, położona w Mławie 

przy ul. Szafirowej i ul. Błękitnej. Położenie działek zostało przedstawione na wyrysie  

z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości 

Miasta Mława na urządzenie dróg gminnych. W wyniku negocjacji uzgodniono  

z właścicielem warunki nabycia nieruchomości. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektów uchwał. 

Projekty uchwał omawiane był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały 

pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 
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UCHWAŁĘ Nr XXV/358/2021 

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Jagodowa, ul. Błękitna 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/359/2021 

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Szafirowa, ul. Błękitna 

Ad. pkt 18. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości – ul. Dudzińskiego. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone  

w ewidencji gruntów m. Mławy jako działki nr nr 3319/3, 3319/4, położone przy ul. płk 

Franciszka Dudzińskiego. Ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy 

ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia. Nieruchomość nr 3319/3 zostanie 

obciążona prawem służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela przyległej 

nieruchomości nr 3313 w celu korzystania z przejazdu i przechodu przez część działki  

nr 3319/3. Nieruchomość nr 3319/4 zostanie obciążona prawem służebności gruntowej  

na rzecz każdoczesnego właściciela przyległej nieruchomości nr 3314 w celu korzystania  

z przejazdu i przechodu przez część działki nr 3319/4. Nieruchomości nr nr 3313, 3314 nie 

mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W przeszłości posiadały dostęp do drogi 

publicznej ul. Wójtostwo przez drogę wewnętrzną położoną na działce nr 3311, ale zostały 

pozbawione tego dostępu w wyniku wydzierżawienia przez Miasto Mława części działki  

nr 3311. Obecnie nieruchomości nr nr 3313, 3314 korzystają z dostępu do drogi publicznej  

ul. płk Franciszka Dudzińskiego przez działki nr nr 3319/3, 3319/4 na podstawie umów 

dzierżawy. Wniosek o obciążenie złożył właściciel nieruchomości nr 3313. Wynagrodzenie  

z tytułu służebności zostanie ustalone na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości – Aleja Św. 

Wojciecha. Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość składająca się  

z działek oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy nr nr 4810/3, 4810/5, położona przy 

Al. Św. Wojciecha (nieruchomość obciążona). Jej położenie zostało przedstawione  

na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nieruchomość nr nr 4811, 

165, 163/9, 178/8, 164/6 (nieruchomość władnąca) jest własnością Grupy Scotia Mława  

Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Płońsku. Spółka wybudowała na niej budynek 

galerii handlowej, a na działkach nr nr 4810/3, 4810/5, które są własnością Miasta Mława, 

przyłącza do tego budynku. Przyłącza są własnością spółki. Nieruchomość obciążona zostanie 

obciążona odpłatnie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej prawem 

służebności gruntowej. Prawo to będzie polegało na możliwości korzystania przez właściciela 
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nieruchomości władnącej z części nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym  

do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy 

ww. przyłączy wraz z prawem wejścia i wjazdu. Wynagrodzenie z tytułu służebności zostanie 

ustalone na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W uchwale 

Nr XXI/310/2020 z dnia 13 października 2020 r. Rada Miasta Mława wyraziła zgodę  

na obciążenie nieruchomości nr nr 4810/3, 4810/5 prawem służebności przesyłu na rzecz 

Grupy Scotia Mława Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Płońsku. Służebność 

przesyłu nie została ustanowiona. Obecnie spółka poprosiła o zmianę obciążenia  

na służebność gruntową. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektów uchwał. 

Projekty uchwał omawiane był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały 

pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/360/2021 

w sprawie obciążenia nieruchomości – ul. Dudzińskiego 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/361/2021 

w sprawie obciążenia nieruchomości – Aleja Św. Wojciecha 

Ad. pkt 19. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Poinformował, że Rada Miejska w Mławie uchwałą Nr XXXII/348/97 z dnia 14 kwietnia 

1997 r. nadała nazwę Aleja Świętego Wojciecha projektowanej ulicy położonej wzdłuż linii 

kolejowej między ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Henryka Sienkiewicza. Po wybudowaniu 

drogi uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XLV/551/2018 Rady Miasta Mława z dnia 

25 września 2018 r. Obecnie Miasto Mława buduje przedłużenie tej drogi między ul. Henryka 

Sienkiewicza i ul. Płocką. Niniejsza uchwała zawiera propozycję nadania nazwy Aleja 

Świętego Wojciecha zarówno ulicy, która dotychczas miała tą nazwę, jak i realizowanego 

obecnie jej przedłużenia - zgodnie z oznaczeniem w załączniku do uchwały. Odcinek Alei 

Świętego Wojciecha między ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Henryka Sienkiewicza jest drogą 

gminną, odcinek między ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Płocką nie został jeszcze zaliczony  

do dróg publicznych (działki, na których jest położony, stanowią własność Miasta Mława). 
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu 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. 

Radny Marek Kiełbiński  

Przypomniał, że jest to bardzo duża inwestycja, która ma rekompensować brak 

zachodniej obwodnicy Mława, która niestety nie powstaje, ponieważ współpraca z sejmikiem 

województwa mazowieckiego nie przebiega idealnie. Dodał, że inwestycja ta szacowana jest 

na około 10 mln zł i powstaje dzięki dofinansowaniu z strony rządowej z funduszu dróg 

samorządowych. Dofinansowanie wynosi ok. 60 %. Inwestycja ta jest konieczna, aby 

rozładować korki w mieście i jak powstanie wszyscy mieszkańcy na pewno będą zadowoleni. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/362/2021 

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

Ad. pkt 20. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Poinformował, że ulica 

Wrzosowa jest położona na nowym osiedlu budownictwa mieszkaniowego na północny 

zachód od ul. Błękitnej. Nazwa nawiązuje do nazw ulic na tym osiedlu. Położenie ulicy 

zostało przedstawione na wyrysie z mapy w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do uchwały. 

Ulica jest drogą wewnętrzną. Nieruchomości, na których się znajduje, stanowią własność 

Miasta Mława. O nadanie nazwy wnioskowali właściciele działek, położonych przy tej ulicy.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu 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 (21 głosami za, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/363/2021 

w sprawie nadania nazwy ulicy 
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Ad. pkt 21. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława. Poinformował, 

że W dniu 13 października 2020 roku Rada Miasta Mława przyjęła uchwałą Nr XXI/303/2020 

nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WNP-I.4131.178.2020.MO 

stwierdził nieważność ww. uchwały w zakresie części ustaleń załącznika nr 1 do uchwały 

stanowiącego część tekstową Studium, m.in. w odniesieniu do zapisu: „Wyższe niż wskazane 

w strefach wskaźniki dla zabudowy istniejącej można ustalić w zapisach planów miejscowych 

niezależnie od proponowanych w Studium dla nowej zabudowy.” Intencją tego zapisu było 

utrzymanie w zapisach późniejszych planów miejscowych wyższych wskaźników dla 

zabudowy istniejącej, jeżeli wskaźniki zabudowy istniejącej przekraczają wskaźniki ustalone 

w Studium dla nowej zabudowy w każdej ze stref.  

Konsekwencją tego wykreślenia było kolejne rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego  

Nr WNP-I.4131.183.2020.MO dotyczące uchwały Nr XXI/306/2020 Rady Miasta Mława  

z dnia 13 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Targowa", stwierdzające jej nieważność m.in. w zakresie ustalenia 

maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy oraz maksymalnej wysokości zabudowy 

dla terenów 10.UM, 9.MW i 11.MW, dla których te parametry zostały określone zgodnie  

ze stanem istniejącym. W tej sytuacji konieczna staje się weryfikacja i zmiana zapisów 

dotyczących wskaźników dla zabudowy ustalonych w Studium w taki sposób, aby 

uwzględniały one fakt istnienia zabudowy wyższej niż dotychczas ustalona w Studium. 

Zmiana Studium zostanie dokonana m.in. w następującym zakresie w strefach: 

1)  śródmiejskiej (C) - w zakresie korekt wysokości zabudowy oraz wykreślenia 

maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

2)  usługowo-mieszkaniowej (U/M) - w zakresie korekt wysokości zabudowy oraz 

wykreślenia maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

3)  mieszkaniowo-usługowej (M/U) - w zakresie korekt wysokości zabudowy oraz 

wykreślenia maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

4)  mieszkaniowej (M) - w zakresie korekt wysokości zabudowy oraz wykreślenia 

maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

5)  działalności gospodarczej z zakresu usług (U) - w zakresie korekt wysokości 

zabudowy oraz wykreślenia maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

6)  działalności gospodarczej z zakresu usług i produkcji (U/P) - w zakresie wykreślenia 

maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

7)  usług rekreacji (UR) - w zakresie wykreślenia maksymalnego wskaźnika 

intensywności zabudowy; 

8)  zieleni urządzonej o charakterze niepublicznym ZU - w zakresie korekt wysokości 

zabudowy oraz wykreślenia maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy; 

9)  pochówku (ZC) - w zakresie wykreślenia maksymalnego wskaźnika intensywności 

zabudowy. 
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Przepisy prawa nie wymagają określenia w Studium maksymalnego wskaźnika intensywności 

zabudowy. 

Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana Radnego Burchackiego 

podczas posiedzenia Komisji. Poinformował, że w Studium w obszarze usługowo 

mieszkaniowym maksymalna wysokość dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

to 15 m. Natomiast w jednej ze stref mieszkaniowo usługowych w rejonie ulicy Warszawskiej 

znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, który ma wysokość 16 m. Kolejnym 

przykładem jest obszar strefy funkcjonalno przestrzennej mieszkaniowo usługowej w którym 

jest określona maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 12 m.  

W rejonie Alei Piłsudskiego, ulicy Napoleońskiej, Wysokiej, Górnej znajduje się kilka 

budynków przekraczających tą wysokość - od 17 do 20 m wysokości. W strefie zabudowy 

śródmiejskiej maksymalna wysokość zgodnie ze Studium to 15 m, natomiast dla części tego 

obszaru w rejonie ulicy Smolarnia mamy budynki gdzie wysokość wynosi od 16 do 16,5 m. 

W związku z tym konieczna jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława. Zmiana nastąpi poprzez zmiany wysokości 

zabudowy i wskaźnika intensywności zabudowy. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (21 głosami za, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/364/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława 

Ad. pkt 22. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Smolarnia”. Poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 

celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy 

podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m. Mława omawiany obszar jest położony w strefach 

funkcjonalno-przestrzennych zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M/U I), zabudowy 
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usługowo-mieszkaniowej (U/M I), zieleni urządzonej (ZU) oraz zabudowy śródmiejskiej (C 

II). Znajduje się na nim projektowana droga zbiorcza – przedłużenie Alei Św. Wojciecha. 

Obszar w większej części jest niezabudowany. Zabudowa, głównie mieszkaniowa, 

koncentruje się wzdłuż ulic Warszawskiej, Smolarnia, Zabrody. Między ul. Smolarnia 

i rz. Seracz intensywnie rozwija się budownictwo wielorodzinne, a w części południowej 

obszaru przy ul. Jana i Włodzimierza Lech oraz ul. por. Pawła Rachockiego „Juranda” – 

budownictwo jednorodzinne. Projekt uchwały obejmuje obszary, dla których uzasadnione  

i pożądane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu 

umożliwienia zagospodarowania terenu w sposób zorganizowany i zgodny z kierunkami 

rozwoju miasta przyjętymi w ww. studium. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego umożliwi dalszy rozwój tej części Mławy przy zachowaniu wymagań ładu 

przestrzennego, zapewni harmonijne ukształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu, 

zapewni aktywną ochronę środowiska przyrodniczego.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (21 głosami za, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/365/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Smolarnia” 

Ad. pkt 23. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Krajewo II”. Poinformował, że zgodnie  

z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia 

terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie objętym 

niniejszą uchwałą nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Mława 

omawiany obszar jest położony w strefach funkcjonalno-przestrzennych lasów (ZL), dolesień 

(ZLD), zabudowy mieszkaniowej (M III), zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M/U III), 

usług rekreacji (UR III), wód (W). Znajduje się na nim projektowana droga zbiorcza – 
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obwodnica północna. Obszar w większej części jest niezabudowany – znajduje się na nim 

część kompleksu Lasu Mławskiego wraz z jeziorem. W rejonie ul. Krajewo zabudowa  

gł. mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Całość obszaru jest położona w granicach 

Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projekt uchwały obejmuje 

obszary, dla których uzasadnione i pożądane jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia zagospodarowania terenu w sposób 

zorganizowany i zgodny z kierunkami rozwoju miasta przyjętymi w ww. studium. Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi dalszy rozwój tej części Mławy przy 

zachowaniu wymagań ładu przestrzennego, zapewni utrzymanie i podkreślenie walorów 

przyrodniczych miasta oraz harmonijne ukształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu, 

zapewni aktywną ochronę środowiska przyrodniczego. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (21 głosami za, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/366/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Krajewo II” 

 

Ad. pkt 24. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika”. Poinformował, że Zgodnie z art.  

14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla 

inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy 

rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m. Mława omawiany obszar jest położony w strefach 

funkcjonalno-przestrzennych zabudowy mieszkaniowej (M I, M II) oraz zieleni urządzonej 

(ZU). Na części terenu objętego niniejszą uchwałą obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Zaktualizowanie planów miejscowych dla obszaru 

wskazanego w uchwale umożliwi zagospodarowanie terenu uwzględniające aktualne 

zamierzenia właścicieli nieruchomości i zachowanie wymagań ładu przestrzennego. Obszar  
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w większości jest zabudowany – stanowi teren osiedli budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego (m.in. dawne osiedla Kopernika i Dobra). Projekt uchwały obejmuje 

obszary, dla których uzasadnione i pożądane jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia zagospodarowania terenu w sposób 

zorganizowany i zgodny z kierunkami rozwoju miasta przyjętymi w ww. studium. Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi dalszy rozwój tej części Mławy przy 

zachowaniu wymagań ładu przestrzennego, zapewni harmonijne ukształtowanie zabudowy  

i zagospodarowania terenu.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 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 (21 głosami za, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/367/2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Kopernika” 

Ad. pkt 25. 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mławie. Poinformował, że z prośbą o ustanowienie roku 2021, w 140. 

rocznicę powstania jednostki, Rokiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, zwrócił się  

do Przewodniczącego Rady Miasta Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Jak 

napisał w swoim piśmie burmistrz Sławomir Kowalewski, „Ochotnicza Straż Pożarna w 

Mławie została utworzona w 1881 roku. Swoją pierwszą siedzibę miała w strażnicy przy  

ul. Żeromskiego (obecna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej), w 1975 r. natomiast została przeniesiona do nowej lokalizacji przy  

ul. Padlewskiego, gdzie niebawem zaczęto tworzyć struktury straży zawodowej. Tutejsi 

ochotnicy poza troską o dobytek mieszkańców Mławy i okolicznych wsi aktywnie włączali 

się w życie kulturalne, religijne, patriotyczne i sportowe miasta i regionu, m.in. biorąc udział  

w licznych uroczystościach i zawodach sportowych oraz prowadząc orkiestrę strażacką. 

Obecny okres rozwoju mławskiej jednostki jest dla niej przełomowym, gdyż doposażenie jej  

w nowy sprzęt specjalistyczny i włączenie w 2020 roku do krajowego systemu ratowniczo- 

-gaśniczego pozwoliło druhom OSP na pełne uczestnictwo w akcjach ratowniczych na terenie 

całego powiatu mławskiego. Uchwalenie roku 2021 Rokiem Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Mławie będzie doskonałym wyrazem szacunku żywionego przez społeczeństwo Mławy 

względem służących na przestrzeni lat w jednostce druhów oraz pozwoli w godny sposób 

upamiętnić ważny dla niej jubileusz”. 
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

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

i Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny Marek Kiełbiński 

Powiedział, że na dzisiejszej Sesji Rady Miasta będzie procedowany projekt uchwały 

w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tekli Bądarzewskiej – czy oba te projekty uchwał 

są przeciwstawne? Czy może tak być, że obie uchwały zostaną podjęte? 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że liczy na to, że oba projekty uchwał zostaną podjęte na dzisiejszej 

Sesji. Jest to możliwe. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/368/2021 

w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie 

Ad. pkt 26. 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tekli 

Bądarzewskiej. Poinformował, że z prośbą o upamiętnienie w roku 2021, w 160. rocznicę jej 

śmierci, pochodzącej z Mławy pianistki i kompozytorki Tekli Bądarzewskiej zwróciło się  

do Przewodniczącego Rady Miasta Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli 

Bądarzewskiej. Jak napisały w swoim piśmie reprezentujące towarzystwo Ewa Luks i Barbara 

Zaborowska, Tekla Bądarzewska pochodziła z rodziny mieszczańskiej. „Przyszła 

kompozytorka wychowywała się w trudnych dla kraju czasach spowitych bolesnymi skutkami 

rozbiorów oraz walkami powstańczymi, które kończyły się niepowodzeniami. O tym, jakie 

wykształcenie odebrała Bądarzewska nie wiadomo nic, ale pewnym jest, że panny z dobrych 

domów o wysokim statusie społecznym były przygotowywane do życia salonowego  

– pobierały lekcje gry na fortepianie oraz języków obcych, zwłaszcza francuskiego,  

co tłumaczyłoby dlaczego kompozytorka posługiwała się nim, tytułując swoje utwory. 

Bądarzewska komponuje już jako czternastolatka, a jej pierwszy utwór to Valse pour le piano 

forte wydany w 1843 roku przez warszawskiego księgarza Franciszka Henryka Spiessa. 

Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego z Janem Baranowskim pisze słynną La pière 

d’une vierge – Modlitwę dziewicy. Utwór ten doczekał się blisko 10 edycji oraz wielu 

aranżacji przeznaczonych również na instrumenty inne niż fortepian. O aktualnych wydaniach 

dowiadywano się wówczas z prasy, m.in. z „Kuriera Warszawskiego”, gdzie publikowano 

anonse informujące o możliwości nabycia nowych kompozycji. Stąd badacze losów 

Bądarzewskiej czerpią też wiedzę o odbiorze jej twórczości. Jedna z takich relacji pochodzi  

z 1851 roku: „znana już młoda kompozytorka Panna Bądarzewska z pierwszego utworu 
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muzycznego pod tytułem: La pière d’une vierge, który z powszechnym przyjęto 

zadowoleniem, przysłużyła się światu muzycznemu nową kompozycją mazurka: Le souvenir 

d’amitie. I ta również kompozycja jak pierwsza, zyskała pochwały znawców”. Chociaż 

Modlitwie dziewicy błędnie przypisano tutaj miano pierwszego utworu, można 

wywnioskować, że Bądarzewska regularnie dostarczała nowe kompozycje do drukarni,  

a następnie samodzielnie rozprowadzała je do księgarń i składów nut muzycznych. Ojczyzna 

wyparła się Bądarzewskiej, nie szczędząc jej ostrych słów krytyki, jednak w myśl zasady 

różnorodności gustów muzyka przez nią stworzona spodobała się w innej części globu; nie 

tylko na kontynencie europejskim, ale także w państwach obydwu Ameryk, Azji i Australii. 

Szczególnie umiłowali ją Japończycy, dzięki którym owa twórczość otrzymała drugie życie. 

Fascynacja popularną La pière d’une vierge (Modlitwa dziewicy) zaowocowała szerokim  

jej zastosowaniem w codzienności tego narodu, wtórując postojom pociągów szybkiej kolei 

Shinkansen czy sygnalizując odbiór odpadów przez śmieciarkę na przedmieściach Tokio. 

Pamięć o Bądarzewskiej nie zginie również w kosmosie z uwagi na krater wenusjański 

opatrzony jej nazwiskiem. Tekla Bądarzewska zmarła 29 września 1861 roku w Warszawie  

i została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie”. 

 Jak podkreśla Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, 

„ogłoszenie roku 2021 rokiem Tekli Bądarzewskiej będzie w Mławie i powiecie mławskim, 

wyjątkowym oraz szczególnym sposobem uhonorowania pianistki i kompozytorki”. Mając  

na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

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

i Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny Marcin Burchacki 

Odniósł się do uzasadnienia do projektu uchwały i zapytał czy trafny jest przykład,  

że twórczość Tekli Bądarzewskiej jest wykorzystywana przez śmieciarki w Tokio? Czy 

mieszkańcy Tokio mają świadomość, że jest to największy utwór mławskiej kompozytorki 

czy jest to zbieg okoliczności? Dodał, że jeśli chodzi o sygnalizację pociągów to uważa,  

że jest to dobre, jednak śmieciarki to jego zdaniem chyba nie jest trafiony argument,  

aby propagować jej twórczość. 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Powiedział, że uzasadnienie bazuje na wniosku jaki został złożony w tej sprawie.  

Naszym zdaniem jest to sposób popularyzacji tej muzyki. W Japonii odbiór odpadów oraz 

recykling jest na bardzo wysokim poziomie. Jest to wykorzystanie dorobku artystki  

i popularyzacja jej twórczości. 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta  

Dodał, że jego zdaniem nie chodzi o deprecjonowanie twórczości Pani Bądarzewskiej. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 
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UCHWAŁĘ Nr XXV/369/2021 

w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tekli Bądarzewskiej 

Ad. pkt 27. 

Leszek Ośliźlok Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Poinformował, że zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Rady odnośnie petycji  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mława komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 marca br. przeanalizowała petycję pod względem formalno 

- prawnym. osoby wnoszące petycję zakwestionowały niezgodność jednego  

z zapisów uchwały z przepisami ustawowymi. Komisja zaopiniowała petycję, jako 

bezzasadną i przekazuje propozycję odpowiedzi. Propozycja odpowiedzi w całości stanowi 

załącznik do projektu uchwały. 

Radny Marek Kiełbiński 

Zapytał czy dobrze rozumie, że Bajkowy Dworek chce, aby miasto dofinansowało 

dzieci spoza Mławy? Czy uzasadnienie do projektu uchwały było konsultowane z radcą 

prawnym? 

Leszek Ośliźlok Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Poinformował, że radca prawny wypowiadał na ten temat. Stanowisko obsług prawnej 

jest takie, że stan prawny na chwilę obecną pozwalał Radzie Miasta na podjęcie takiego 

zapisu. 

Radny Marcin Burchacki 

Zapytał czy jest możliwość formalno – prawna aby to wójtowie gmin z których dzieci 

uczęszczają do Bajkowego Dworku, aby to oni ponosili tą opłatę? 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformował, że jest to w interesie wójtów i to oni powinni się z nami kontaktować  

i negocjować. To wójtowie tych gmin powinni próbować z nami rozmawiać. Dodał, że wiąże 

się to ze ściągalnością środków od tych poszczególnych gmin. Są problemy z ustaleniem 

gdzie fatycznie zamieszkują te dzieci. Dodał, że wykorzystaliśmy sytuację, gdzie zmieniło się 

prawo odnośnie finansowania przedszkoli publicznych i zmieniono zapisy uchwały.  

Radny Marcin Burchacki 

Zapytał czy mamy wiedzę z terenu jakich gmin dzieci uczęszczają do tego przedszkola 

i ile ich jest? 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Powiedział, że informację przygotujemy ją na kolejną Sesję lub Komisję Oświaty 

ponieważ nie mamy takiej wiedzy. Jeśli chodzi o jednostki niepubliczne to nie przekazują 

nam one takich informacji. Jeżeli chodzi o niepubliczny żłobek to jest to 40 dzieci z terenu 

miasta Mława. Wcześniej było to 12 dzieci. Sytuacja cały czas jest zmienna. Dodał,  

że na kolejną Sesję przygotujemy taką informację – stan za 2020 rok. 
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Radny Filip Kowalczyk 

Poinformował, że jest członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i bezzasadność 

tej petycji jest 100 procentowa. Ostatnio ustaliliśmy zasady przyjmowana do przedszkoli  

i musimy się tego trzymać. Dodał, że nie spotkał się z sytuacją , żeby rodzic który chciałby 

żeby dziecko uczęszczało do żłobka lub przedszkola z zewnątrz wyszedł z inicjatywą, aby  

to unormować w porozumieniu z wójtami. Ważne, aby płacić podatki tam gdzie mieszkamy  

i jest to dobra idea zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że dotacje, które otrzymujemy dla dzieci, chodzących do naszych 

przedszkoli są przeznaczone na dzieci, które mieszkają na terenie miasta Mława. Ważne,  

aby się dogadywać. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

wstrzymał się od głosu) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/370/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Uchwały Nr XXIII/330/2020 Rady Miasta 

Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Ad. pkt 28. 

Leszek Ośliźlok Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu  

16 marca br. wnikliwie przeanalizowała petycję złożoną przez Stowarzyszenie Polska Wolna 

od GMO wzywające Radę Miasta Mława do przyjęcia uchwały która zawierałaby żądanie 

skierowane do władz RP podjęcia określonych w petycji działań. Komisja przeanalizowała 

petycję pod względem formalno- prawnym odnoszące się do właściwości i zakresu 

kompetencji organu jakim jest Rada Gminy. Komisja zaopiniowała petycję, jako bezzasadną  

i przekazuję propozycję odpowiedzi. Propozycja odpowiedzi w całości stanowi załącznik  

do projektu uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXV/371/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs ogłosił przerwę 
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Obrady zostały wznowione o godz. 17:40. 

Ad. pkt 29. 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych (nie było głosowane). 

Radny Marek Kiełbiński 

Zaznaczył, że z tabeli wynika, że nie ma różnic i nie musimy dopłacać nawet  

do nauczycieli stażystów. Dodał, że bardzo dobrze to świadczy. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Ad. pkt 30. 

Dorota Kaczorek – Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 

2020. 

Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych (nie było głosowane). 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Ad. pkt 31. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 26 stycznia 

2021 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 32. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że prace Radnych podczas Sesji poprzedzone są pracami podczas Komisji. 

Jest to to dużo czasu, aby przeanalizować projekty uchwał. Podziękował pracownikom  

za przygotowane dokumentów. Gdy Rada przyjmie te projekty będą one realizowane. 

Podziękowała wszystkim, którzy prezentowali uchwały w dniu dzisiejszym. 

Wydział Spraw Obywatelskich 

➢ Wnioski o wydanie dowodu osobistego – ok. 300. Poprosił, aby sprawdzać na bieżąco 

ważność dowodu osobistego. 
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➢ Wymeldowanie z pobytu stałego – 34 

➢ Wymeldowanie z pobytu stałego – 34 mieszkańców 

➢ Zameldowanie na pobyt stały – 76 mieszkańców 

➢ Przemeldowania w obrębie miasta – 102 mieszkańców 

➢ Zameldowania na pobyt czasowy – 49 mieszkańców innych miejscowości 

➢ Zameldowanie cudzoziemców – 578 osób 

Zameldowanie tylu cudzoziemców świadczy to o tym, że w Mławie mieszka dużo 

więcej osób. Wpływa ma to obecność wielu miejsc pracy. Bardzo się z tego cieszymy.  

Wydział Gospodarni Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

➢ Decyzje o warunkach zabudowy wydano 13 decyzji   

➢ Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydano 12 decyzji 

➢ Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego - wydano 52 zaświadczenia 

➢ Dzierżawa nieruchomości - podpisano 76 umów 

➢ Sprzedaż nieruchomości -ogłoszono 4 przetargi, podpisano 3 akty notarialne 

➢ Nabycia nieruchomości - podpisano 2 akty notarialne 

➢ Negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości - odbyło się 1 spotkanie 

➢ Zamiana nieruchomości - podpisano 2 akty notarialne 

➢ Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 

- wydano 26 informacji o wysokości opłaty jednorazowej 

- wydano 7 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej 

- wydano 35 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres wnoszenia opłat 

➢ Podziały nieruchomości wydano: - 8 postanowi - 7 decyzji 

➢ Nadanie i zmiana numerów porządkowych budynków i nazw ulic - wydano 31 

zawiadomień 

➢ Projekty uchwał Rady Miasta - przygotowano 13 projektów uchwał 

Jeśli chodzi o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 

to w niektórych gminach ta bonifikata wynosi 0 %. U nas wynosi 40 % i są tego efekty. 

Straż Miejska 

➢ Zgłoszenia przyjęte od mieszkańców oraz wszczęte czynności wyjaśniające  

w zgłoszonych sprawach 255 

➢ Interwencje strażników przeprowadzone podczas służby patrolowej w terenie 181 

➢ Zwierzęta bezpańskie przekazane do przychodni zwierząt 14 

➢ Konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb urzędu 12 

➢ Przekazany do Policji zapis obrazu z Monitoringu Miejskiego dotyczący zdarzeń 

naruszających przepisy prawa 8 

➢ Nadzór nad osobami skierowanymi przez sąd do wykonywania prac porządkowych na 

terenie miasta 76 

➢ Ujawnione wykroczenia 140 

Jednym z większych interwencji była interwencja dotycząca nieporządku obok placu 

budowy miedzy ul. Sienkiewicza, a Aleją Św. Wojciecha. Przypomniał, że Aleja Św. 
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Wojciecha została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych i nie można pozwolić  

na to, że droga była dewastowana. W związku z tym, że nie można się było porozumieć  

z inwestorem zgłosiliśmy ten fakt na policję. Poprosił o właściwe parkowanie pojazdów. Jeśli 

są one zaparkowane w miejscach nie dozwolonych jak np. chodnik to uniemożliwiają one 

swobodne przejście. Nie można niszczyć tych chodników. Jeśli otrzymujemy zgłoszenia  

od mieszkańców, straż miejska egzekwuje poprawne zachowanie. Otrzymujemy właściwy 

efekt tych działań. 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Medialnej 

➢ Udzielenie informacji mediom - 75 zestawów pytań 

➢ Nagranie materiałów audio - 16 

➢ Artykuły opublikowane na stronie miasta: mlawa.pl - 91 

➢ Materiały opublikowane na profilu miasta: M Miasto Mława - 39 

➢ Organizacja obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2021 r. 

➢ Wydanie I/2021 numeru „Informatora Miejskiego” - Luty 2021 

➢ Prowadzenie kampanii społecznej „Dbajmy o powietrze” na komercyjnych portalach 

internetowych,  

na antenie Radia 7, w prasie Styczeń – marzec 2021 

➢ Prowadzenie kampanii społecznej „Nie lej wody” z okazji Światowego Dnia Wody  

na antenie Radia 7 - Marzec 2021 

➢ Prowadzenie profilaktycznej kampanii społecznej „Spójrz trzewo Mława jest piękna”  

na antenie Radia 7 oraz na łamach prasy - Marzec 2021 

➢ Wysyłka życzeń świątecznych, publikacja życzeń na stronie internetowej, w mediach, 

umieszczenie życzeń w przestrzeni miejskiej - Marzec 2021 

➢ Prace związane z obchodami jubileuszu 140-lecia OSP w Mławie: 

➢ - przygotowanie i zakup stempla okolicznościowego 

➢ - przygotowanie wywiadów do publikacji rocznicowej 

➢ - przygotowanie Zarządzenia BMM, w sprawie powołania Komitetu organizacyjnego 

miejskich obchodów rocznicowych - przygotowanie 3 spotkań Komitetu 

➢ - ogłoszenie i prowadzenie zbiórki pamiątek - Styczeń – marzec 2021 

➢ Przygotowanie dwóch uchwał dotyczących ogłoszenia roku 2021 rokiem Tekli 

Bądarzewskiej oraz rokiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie - Luty 2021 

Poinformował, że w informatorze miejskim znalazła się merytoryczna informacja na temat 

zachodniej obwodnicy Mławy. Ten artykuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, 

podziękował naczelnikom wydziałów za merytoryczne przygotowanie informacji na ten 

temat.  

 

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej 

Wydział zajmował się głównie rozdziałem środków finansowych na otwarte konkursy 

ofert oraz rekrutacją do szkół i przedszkoli. Zaznaczył, że nie można być rozrzutnym jeśli 

chodzi o środki publiczne, które trafiają do budżetu miasta. Jeśli chodzi o funkcjonowanie 
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żłobka miejskiego to otrzymujemy rządowe dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł, a koszty 

jego funkcjonowania to 350 tys. zł. Resztę musimy wyłożyć z budżetu miasta. Jeśli chodzi  

o przedszkola to dotacja wynosi 1375 zł rocznie na dziecko. Koszt pobytu rocznego dziecka 

w przedszkolu to ok. 10 tys. zł. Resztę środków finansowych musimy dołożyć z budżetu 

miasta. Prośba odnośnie tego, aby do placówek oświatowych trafiały tylko dzieci Mławy jest 

bardzo ważna. Te osoby płacą podatki w Mławie i wszyscy składamy się na funkcjonowanie 

systemu oświaty. Nie pozwólmy na wykorzystywanie się. Jeśli ktoś jest mieszkańcem innej 

gminy nie może poprzez fałszywe oświadczenia wprowadzać nas w błąd. Jest to nieuczciwe  

i przestaje być nas na to stać. Dodał, że nawet jeśli jest dopisane jedno dziecko na podstawie 

fałszywego oświadczenia, może to spowodować, że konieczne będzie utworzenie 

dodatkowego oddziału. Koszt utworzenia dodatkowego oddziału to 350 tys. zł rocznie. 

Zaapelował o rozsądek i troskę o wspólny interes. W ciągu kilku tygodni, jak trwały zapisy  

i rodzice napotkali barierę, to zaobserwowaliśmy, że ok. 40 osób oświadczyło, że mieszka  

Mławie. Jest to trudne do sprawdzenia. Dodał, że są to bardzo niekorzystne praktyki dla 

mieszkańców Mławy. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Dotacje celowe z Programu „Czyste Powietrze” 

Ilość wniosków o dotację złożonych za pośrednictwem Urzędu Miasta Mława - 6 

Ilość wniosków o płatność złożonych za pośrednictwem Urzędu Miasta Mława - 1 

Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza 

Kontrole nieruchomości z wymienionymi źródłami ciepła w zakresie utrzymania efektu 

ekologicznego - 113 

Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami domowymi, gospodarskimi i dzikimi 

Wydano decyzję o obciążeniu właściciela zwierząt kosztami czasowego ich odebrania, w tym 

zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej, transportu zwierząt oraz utrzymania ich w 

schronisku dla zwierząt - 1 

Wydano decyzję o umorzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie o czasowe 

odebranie psa właścicielowi zamieszkałemu w Mławie - 1 

Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach -1 

Przygotowano sprawozdania do Głównego Urzędu Statycznego w ilości - 3 

Wnioski na dofinansowanie wyrobów zawierających azbest – 14 

Zaznaczył, że mamy problem z jakością powietrza. Jest to bardzo ważne, aby o to 

dbać. Dlatego zdecydowaliśmy się na zamontowanie czujników pomiaru jakości powietrza. 

 

Wydział Inwestycji 

Wydane decyzje administracyjne i załatwianie spraw. 

Wydano : 

− 21 decyzji na zajęcie pasa drogowego, 

− 19  decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 

− 14 decyzji na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 
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− 10 decyzje na lokalizację zjazdu. 

Informacje o zadaniach prowadzonych przez część rozwojową Wydziału Inwestycji.  

Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

osiedli Andersa i Wólka – etap I”. 

Poinformował, że w ciągu ostatnich kilku lat bardzo intensywnie inwestujemy  

w rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy udziale środków zewnętrznych. Powiedział,  

że apelujemy do mieszkańców, aby podłączali się do kolektora. Powiedział, że często 

zainteresowanie jest mizerne. Zaznaczył, że z obliczeń wynika, że w przypadku podłączenia 

się o kanalizacji sanitarnej jest możliwość zaoszczędzenia koło 2,5 tys. zł miesięcznie oraz 

efekt ekologiczny. Ponieważ otrzymaliśmy dotację z NFOŚiGW musimy osiągnąć efekt 

ekologiczny, czyli do kanalizacji sanitarnej musi podłączyć się określona liczba osób. Jeśli 

tak się nie stanie to wysokość dotacji zostanie zmniejszona. Inwestujemy w środowisko  

i dbamy o przyszłe pokolenia. Powiedział, że jeżeli wszyscy mieszkańcy z danej ulicy 

podłączą się do kolektora, wówczas zostanie wykonana nawierzchnia. Podziękował Panu 

Radnemu Kowalczykowi, który odbył wiele spotkań z mieszkańcami, jak również Pan 

Dłubisz, Pan Wojnarowski czy Pan Prejs. 

Rozliczone zostały zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych: 

a. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę  

ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny”; 

b. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę 

Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie" 

Rozliczone zostały środki finansowe w ramach zadania budowy dróg samorządowych. 

Cieszy się, że pracownicy po raz kolejny napisali dobre wnioski. Przeszły one ocenę 

merytoryczną, podpisano umowy, wyłoniliśmy wykonawcę. Zdania zostały zrealizowane,  

a środki dobrze rozdysponowane. Podziękował za to pracownikom, a Radnym za 

przeznaczenie wkładu własnego na ten cel. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tych 

inwestycji. Podziękował mieszkańcom za współpracę i wyrozumiałość.  

Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach inwestycyjnych. 

Rozbudowa ul. ks. Piotra Skargi w Mławie w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa dróg 

na terenie Miasta Mława - Podpisano umowę z firmą "GUTBRUK" - kwota umowy to 1 777 

007,00 zł, termin realizacji 30 września  2021 rok.  

W ramach zadania pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" 

udzielono polecenia wykonania następujących zadań:  

przebudowy ul. Alfreda Kleniewskiego wraz z budową punktów świetlnych  

w ul. O. Honoriusza Kowalczyka w Mławie, przebudowy ul. Bernarda Kryszkiewicza, 

przebudowy ul. Ogrodowej, przebudowy  ul. Gen. Stanisława Maczka. - Podpisano polecenie 

wykonania z Mławskim Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym MPDM Sp. z o. o.  

z siedzibą w Mławie, polecenia wykonania do kwoty 1 150 000,00 zł, termin realizacji 30 

listopada 2021 r. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozyskała zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) na budowę wiaduktu nad trasą kolejową E-65 oraz nad 

planowaną Zachodnią Obwodnicą Mławy – istniejący wiadukt na DK7. Powiedział,  
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że ta informacja jest dowodem na to, że GDDKiA jest gotowa do przystąpienia  

do przebudowy, aby za jakiś czas można było wybudować zachodnią obwodnicę. Odniósł się 

do wydania informatora gdzie zostały zamieszczone informacje na temat budowy zachodniej 

obwodnicy Mławy i powiedział, że zostało tam wszystko rzeczowo opisane. Powiedział,  

że Burmistrz Miasta Mława otrzymał zaproszenie na trzecią radę budowy, która odbyła się  

12 lutego br. w MZDW w Warszawie. Na spotkaniu podziękowano Burmistrzowi Miasta 

Mława za sprawne wydanie decyzji środowiskowej. Jednak głównym powodem zadowolenia 

było jednak uwzględnienie wszystkich uwag, które zostały przez Burmistrza Miasta Mława 

zgłoszone. Ulica Gdyńska będzie ulicą włączona z przebiegiem zachodniej obwodnicy 

Mławy, wiadukt Działdowski zostanie przebudowany i utworzone zostanie skrzyżowanie  

w formie ronda. Poszerzone zostaną drogi serwisowe oraz powstanie oświetlenie i  ścieżki 

rowerowe. Cieszy się, że nasze wystąpienie podczas Sesji w styczniu br. odniosło właściwy 

skutek. Mimo wszystko czuć niedosyt. Póki co nie mamy informacji na temat tego kiedy  

i z jakich środków zostanie wybudowana zachodnia obwodnica Mławy. Musimy uzbroić się 

w cierpliwość.  

Powiedział, że w dniu 4 lutego br. do miasta przyjechał Dyrektor Regionalny Lasów 

Państwowych i rozmawialiśmy na temat zagospodarowania terenu oraz budowy zagrody 

żubrów Mławie. Zagroda ta ma powstać w ciągu 2 lat i ma być zlokalizowana w Krajewie. 

Rozmawialiśmy również na temat ścieżek rowerowych w obszarach leśnych. Dodał,  

że wspólnie możemy zrealizować ciekawe projekty. Podziękował nadleśniczemu 

nadleśnictwa Dwukoły Jaromirowi Skrzypeckiemu. 

 

Wydział Gospodarki Odpadami  

Poinformował, że tym wydziałem zarządza Pani Elżbieta Zembrzuska, a bezpośredni 

nadzór sprawuje Pan Szymon Zejer. Wyznaczyliśmy sobie konkretne zadanie i jaki chcemy 

osiągnąć cel. Nadzorujemy wykonanie umowy oraz strumień odpadów. Nasze ograniczenia  

i nadzór oraz współpraca z firmą NOVAGO doprowadziły do tego tych odpadów jest coraz 

mniej. Jest to dobra tendencja. Równolegle ogłaszaliśmy przetarg, aby wyłonić firmę, która 

od 1 lipca będzie odbierała i gospodarowała odpadami. Robiliśmy wszystko, aby 

zainteresować inne podmioty, jednak ofertę złożyła jedna firma – NOVAGO. Oferta jest 

kompletna. W związku z tym zostanie podpisana umowa z firmą NOVAGO. Metoda 

naliczania opłat się nie zmienia. Nie ma metody idealnej, a ta jest w miarę obiektywna i się 

sprawdza. Coraz więcej samorządów decyduje się na naliczanie opłat za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów od ilości zużytej wody. Powiedział, że jeśli chodzi o stawkę  

za odbiór i zagospodarowanie odpadów to nie ulegnie ona zmianie i będzie wynosić 10 zł  

za 1 m3 zużytej wody.  

Ad pkt 33. 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania: 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w okresie międzysesyjnym  

do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma: 
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• Mieszkańcy ulicy Studzieniec złożyli pismo do Burmistrza Miasta w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa na ulicy Studzieniec. Wniosek został przekazany przez Burmistrza  

do Starostwa Powiatowego. 

• Wniosek Nieformalnej Grupy Inicjatywnej  Pracowników i Emerytów oraz Starszyzny 

Harcerskiej ZHP w Mławie w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej. Wniosek 

został skierowany do Pani Magdaleny Grzywacz – naczelnika wydziału KSM. 

• Skarga mieszkańca do samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie zmiany 

metody za odbiór odpadów. Kierownik Biura SKO poinformował, że skarga została 

wysłana do Sądu Administracyjnego do dalszego procedowania. 

• Zarząd osiedla nr 9 złożył pismo z zapytaniem czy pracownia Projektowa MID 

Marcin Dudek przekazała kompletną dokumentację projektową tunelu pieszo – 

rowerowego, jaka jest wartość kosztorysowa projektowanej inwestycji. Informacja 

została udzielona za pośrednictwem Burmistrza Miasta. 

• Pytania zadane przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 8 podczas Sesji RM, 

odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone w formie pisemnej. 

• Wojewódzkie Biuro Spisowe zwraca się z prośbą o propagowanie Narodowego Spisu 

Powszechnego. 

• Wniosek z firmy „Żabka Polska Sp. z o. o.” w sprawie zwiększeni ilości sprzedaży 

alkoholu. 

• Wniosek Pana Radnego Burchackiego w sprawie przejścia dla pieszych  

na ul. Dudzińskiego i likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza  

na wysokości ul. Hożej. Otrzymaliśmy od Pana Naczelnik Tomaszewskiego protokół 

z posiedzenia Komisji ds. opiniowania zmian w organizacji ruchu na drogach 

gminnych i powiatowych – wnioski zaopiniowano negatywnie. 

• Skarga na czynności Pani Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w sprawie 

ujawniania danych zgodnie z przepisami.  

 

Radny Michał Pol 

Zapytał jakie będą dalsze losy inwestycji ul. Dalekiej? Co z dalszą naprawą dróg  

po sezonie zimowym? Jak wygląda proces naprawy dróg – czy jest to monitorowane cały czas 

czy opieramy się na sygnałach od mieszkańców? Czy sprawa napraw nawierzchni jest 

raportowana? Po tym okresie zimowym jezdnie są w złym stanie i jest to odczuwane. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że powoli przystępujemy do naprawy zdegradowanych nawierzchni. Tak 

się dzieje każdym mieście. Naprawy te wymagają zwiększonych nakładów finansowych  

i szacujmy jakie środki finansowe będą potrzebne. Spółka MPDM wykonuje naprawy  

w ramach środków jakie są zabezpieczone w budżecie. My liczmy potrzeby i na Sesji w maju 

będziemy wnioskować do Rady Miasta o środki finansowe na ten cel. Stan dróg na bieżąco 

monitoruje straż miejska, spółka MPDM, służby Burmistrza jak również sam Burmistrz. 

Jesteśmy również informowani przez mieszkańców. Posiadamy bazę dotyczącą naprawę 

nawierzchni. Jeśli chodzi o ul. Daleką to na chwilę obecną nie ma środków na ten cel  

w budżecie, musimy ich poszukać. Poprosił o cierpliwość.  
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Radny Marcin Burchacki 

Odniósł się do sprawy budowy obwodnicy zachodniej i powiedział, że ma propozycje, 

aby zwrócić się z zaproszeniem do Marszałka Województwa Mazowieckiego,  

aby wydelegował przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego, aby przedstawili 

jak sytuacja z budową zachodniej obwodnicy wygląda. W wypowiedzi Pana Burmistrza 

dostrzega nieścisłości. Jeśli chodzi o decyzję środowiskową to miała być wydana na jesieni 

2019 r. a została wydana na wiosnę 2020 r. dziś słyszymy od Pana Burmistrza, że został 

pochwalony przez Pana Dąbrowskiego za wydanie decyzji środowiskowej. Nie twierdzi,  

że tak nie jest jednak chciałby poznać cały ogląd sytuacji. Pan Burmistrz nakręca emocje 

mówiąc, że zaniedbania są po stronie po stronie Województwa Mazowieckiego. Czy tak jest – 

tego nie wiemy. Zapytał kiedy Pan Burmistrz rozmawiał ostatnio z przedstawicielami 

Zarządu Województwa Mazowieckiego na temat budowy zachodniej obwodnicy Mławy? Na 

koniec dodał, że dąży do tego, aby poznać całą sprawę z dwóch stron. Poprosił o zaproszenie 

dla przedstawicieli Samorządu Województwa i jego zdaniem jest to rozsądne i dobre 

podejście do sprawy. 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta 

Zaznaczył, że od 2003 roku o tym rozmawiamy i jak na chwilę obecną nic się nie 

dzieje w tym temacie. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że Pan Burchacki miał czas od 26 stycznia br. na zapoznanie się  

z dokumentami odnośnie budowy zachodniej obwodnicy, jednak Pan tego nie zrobił, bo nie 

zależy panu na realizacji tej inwestycji. On jest tym zainteresowany, jako mieszkaniec Mławy 

i Burmistrz Miasta. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu ciechanowsko – 

płockiego to 9 osób. Z tych 9 osób tylko jeden Radny Wojewódzki kontaktował się  

z Burmistrzem i rozmawiał o zachodniej obwodnicy Miasta Mława i na temat regionalnego 

programu operacyjnego i jest nim Pan Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa 

Mazowieckiego. Powiedział, że ostatnio był na spotkaniu z Panem Raboszukiem w dniu  

3 marca br. Pan Raboszuk był bardzo zdzwiony tym, że ta obwodnica nie powstała. 4 rok 

rezerwujemy środki finansowe na ten cel, a  Pan Burchacki nie rozumie tego i eksponuje  

to w niewłaściwy sposób. Pan Burchacki kwestionuje wiarygodność Burmistrza i ma do tego 

prawo, jednak nie ma żadnych dowodów. Powiedział, że dla niego jest to oburzające. Pan 

Wiesław Raboszuk zasługuje na szacunek, że rozmawia z Burmistrzem na ważne tematy. 

Dodał, że rozumie, że Pan Adam Struzik nie ma tyle czasu, gdyż zarządza bardzo dużym 

województwem. Jednak nie jest w stanie zrozumieć opieszałości. Poprosił Pana Burchackiego 

o nie pomawianie, że ze strony miasta coś jest nie tak i nie szerzyć takiego przekazu,  

bo to jest nieuczciwe.  

Radny Marcin Burchacki 

Odniósł się do słów Burmistrza i poprosił, aby się nie denerwować ponieważ  

on poprosił tylko o zaproszenie kogoś z władz od Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Dodał, że nikogo nie pomawia i nie powiedział, że ktoś kłamie. Jaki jest problem,  

aby zaprosić przedstawicieli województwa? 
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Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że on mówi bardzo konkretnie i jest rzeczowy w przeciwieństwie do Pana 

Burchackiego. Pan Burchacki insynuuje, a sytuacja jest zupełnie inna. Od kilku lat mówimy  

o bardzo ważnej inwestycji, a tylko Pan Wiesław Raboszuk przyjechał do Mławy, aby 

rozmawiać o zachodniej obwodnicy Mławy. Nie potrzebował specjalnego zaproszenia. Dodał, 

że żaden przedstawiciel nic nam nie powie, nas interesuje tylko kiedy to będzie realizowane  

i jakich środków finansowych. Okazuje się, że z Mławy do Warszawy jest bardzo daleko. Na 

9 Radnych interesuje ta sprawa tylko jednego. Powiedział, że on przewiduje, że po raz 

czwarty środki finansowe przeznaczone na ten cel nie zostaną wykorzystane. Pan Radny 

Burchacki się nie zaangażował i się nie pofatygował aby zapoznać się z treścią porozumienia, 

a tam są konkretne zobowiązania przyjęte przez każdą ze stron. Pan Burchacki konsekwentnie 

insynuuje, że Burmistrz mówi nieprawdę i jest to nieuczciwe. Dodał, że on ze swojej strony 

robi wszystko, aby ta inwestycja została zrealizowana. Poprosił, aby go nie pomawiać  

o złe emocje i zdenerwowanie. Powiedział, że szanuje Pana Burchackiego i to, że jest  

z konkretnej partii, jednak proszę nie wmawiać jemu zaniedbań.  

Radny Marcin Burchacki 

Powiedział, że nie rozumie tego dlaczego Pan Burmistrz nie chce zaprosić 

przedstawicieli i dlaczego broni się przed tym. Dodał, że on nie pomawia o nic Burmistrza 

tylko poddaje tą kwestię pod rozwagę. To Pan Burmistrz wielokrotnie mówi o zaniedbaniach 

w domyśle ze strony Marszałka, dlatego jego zdaniem dobrze byłoby zaprosić przedstawicieli 

województwa. Powiedział, że dobrze, że był Pan Raboszuk, jednak pytanie jest takie jakie  

są konkrety z tych rozmów? Jeżeli zerkniemy w WPF Samorządu Województwa 

Mazowieckiego to ta inwestycja jest zaplanowana i ma być realizowana od 2022 roku. Teraz 

wszystko jest w fazie projektowej. Wiemy, że projekt być może się przedłuży a może nie. 

Dlatego warto poznać stanowisko województwa w tej sprawie. Na koniec powiedział, że nie 

rozumie dlaczego Pan Burmistrz się przed tym broni. Dodał, że o takim pomyśle kiedyś 

wspominał sam Pan Przewodniczący.   

Radny Marek Kiełbiński 

Zaznaczył, że ta dyskusja jest bardzo ważna dla miasta, ponieważ dotyczy jednej  

z najważniejszych inwestycji dotyczącej infrastruktury. Wątek poruszony pana Burchackiego 

jest istotny, ponieważ jest on powiązany ze osobami decyzyjnymi z Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Jego zdaniem jeżeli to zaproszenie miałoby cokolwiek przyśpieszyć  

to on przychyla się do tej prośby. Zaznaczył, że ta inwestycja ciągle jest w harmonogramie  

i nie jest to żaden argument. Powiedział, że Rada Miasta też może zaprosić kogoś na obrady 

Sesji Rady Miasta. Dodał, że Pan Burchacki mógłby nam zasugerować kogo najlepiej byłoby 

zaprosić. Jego zdaniem, że jeżeli miałby to jakoś pomóc to jest za tym, aby spotkać się  

z przedstawicielem Województwa Mazowieckiego. 

Zapytał czy są czynione działania odnośnie stada ptactwa, które osiedla się w parku 

miejskim? Osoby korzystające z parku narzekają na to. Czy jest jakiś plan, aby temu 

przeciwdziałać? 
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Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława  

Jeśli chodzi o straszenie ptactwa to wybraliśmy metodę biosoniczną i podpisaliśmy 

umowę z firmą Agrosan. Przyznał, że od lat jest to problem w mieście.  

Powiedział, że jesteśmy w posiadaniu nagrania wypowiedzi Marszałek Struzika  

i każdy może ocenić na ile jest zon orientowany jeśli chodzi realizację inwestycji budowy 

zachodniej obwodnicy Mławy. Projektowanie trwa już prawie 20 lat. Natomiast Pan 

Burchacki twierdzi, że jeszcze mamy na to czas. Natomiast on uważa, że już nie mamy czasu 

i on się z tym nie godzi. Pan Burchacki jest członkiem pewnej partii i on to szanuje. 

Powiedział, że jedyną partią do której on należy jest partia mieszkańców Mławy. Dodał,  

że ma inny temperament niż Pan Burchacki. Zaznaczył, że mieszkańcom nie podoba się takie 

traktowanie. Organizacja kolejnej konferencji jest dobrym pomysłem, jednak my oczekujemy 

konkretów.  

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Odtworzył nagranie – fragment wypowiedzi Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Adama Struzika dla RMF MAXXX na jednej z konferencji w Ciechanowie. Pan Zejer 

powiedział, że otrzymaliśmy informację z GDDKiA, że oddanie odcinka drogi ekspresowej  

nr 7 razem z węzłami na wysokości Mławy planowane jest we wrześniu tego roku. Nie ma 

szans, aby wybudować zachodnią obwodnicę do tego czasu i połączyć ją z S7. Powiedział,  

że wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji wpłynął do Urzędu Miasta  

w listopadzie 2019 r. W styczniu 2021 roku wniosek został ponowiony, ponieważ projektant 

przewidział zmiany w tym projekcie i musieliśmy powtórzyć całą procedurę. Dodał,  

że poprzednia decyzja została wydana w czerwcu 2020 roku, a w lipcu 2020 r. się 

uprawomocniła. Tyle czasu zostało zaprzepaszczone. 

Radny Wojciech Krajewski 

Powiedział, że dwa miesiące temu mieliśmy informację, że ul. Gdyńska nie będzie 

włączona do zachodniej obwodnicy, a teraz otrzymaliśmy informację, że będzie włączona 

poprzez przebudowę wiaduktu. Jest to bardzo dobra wiadomość. Cała inwestycja zaczyna się 

od dokumentacji, musi ona powstać, aby można było realizować kolejne etapy. Zobaczymy 

jak będzie dalej. Następnie odniósł się do realizacji kanalizacji sanitarnej na Wólce – zapytał 

jaki jest harmonogram, jaka jest kolejność wykonania poszczególnych ulic i kiedy będą 

realizowane kolejne etapy w ramach przetargu? Zgodnie z deklaracją rządu zostały 

przeznaczone dla mieszkańców naszego miasta i nie tylko maseczki – po 4 sztuki dla każdego 

mieszkańca. Czy miasto już je przejęło i kiedy rozpocznie się dystrybucja i jak będzie 

wyglądała? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej to harmonogram uległ 

nieznacznej zmianie. Termin realizacji to październik 2021 rok.  Harmonogram zostanie 

opublikowany. Jeśli chodzi o maseczki to trafiły one do nas i ustalmy jak będzie wyglądała 

dystrybucja. Chcemy jak najszybciej je przekazać.  
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Magdalena Cecelska Sekretarz Miasta Mława 

Powiedziała, że otrzymaliśmy 118 350 sztuk maseczek - 4 na mieszkańca wg staniu na 

dzień 15 marca 2021 roku. Chcemy, aby dystrybucja odbywała się przez jednostki 

organizacyjne, które nie funkcjonują teraz – MOSiR, placówki oświatowe. Mieszkańcy będą 

odbierać je z punktów. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy mieszkaniec się po nie zgłosi. 

Plan jest taki aby do końca tygodnia wykonać wszystkie czynności organizacyjne, a wymaga  

to pewnych uregulowań i nakładów pracy. Chcemy, aby odbiór odbywał się od poniedziałku 

do czwartku przed świętami. Potem podliczymy ile ich zostało i będziemy się zastanawiać  

co z nimi zrobić.  

Radny Marian Wilamowski 

Powiedział, że ostatnio pojawiła się informacja, że grupa mieszkańców złożyła 

wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, aby sąd wypowiedział się w sprawie 

naliczania metody za odbiór odpadów. Czy posiadamy jakieś informacje na ten temat, czy jest 

już rozstrzygnięcie? 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Poinformował, że w dniu 10 marca 2021 w wojewódzkim sądzie administracyjnym 

odbyło się posiedzenie niejawne w sprawie skargi mieszkańców na uchwałę  

nr XVII/253/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat. Skarga została oddalona. Niestety 

nie posiadamy jeszcze sentencji wyroku, jednak poprosiliśmy o jego wydanie. 

Radny Filip Kowalczyk 

Odniósł się do sprawy obwodnicy zachodniej miasta Mława. Powiedział,  

że wielokrotnie rozmawiał z mieszkańcami Mławy i ważne jest jak oni to postrzegają. 

Niektórzy zapomnieli już że taka inwestycja miała powstać, ponieważ tak długo to trwa. Po 

interwencji Burmistrza Miasta oraz naczelników nareszcie coś się ruszyło i zostaliśmy 

zaproszeni na radę budowy. Jeżeli pan Radny Burchacki nie wie jakie były poczynania miasta 

w tym zakresie, to zostały one jasno i klarownie przedstawione podczas ostatniej Sesji Rady 

Miasta. Cały proces został wytłumaczony. Jego zdaniem 20 lat pracy to już wystarczająco, 

aby ta obwodnica powstała. Dobrze, jak byśmy usłyszeli od Pana Marszałka jakieś konkrety, 

np. z jakich pieniędzy to wybudować. Na razie konkretów nie widać.  

Następnie odniósł się do skargi na naliczanie opłat za odbiór odpadów. Powiedział, że 

jest to jeden z pierwszych wyroków jaki zapadł w Polsce w tej sprawie. Jego zdaniem trzeba 

pogratulować naczelnikom oraz panom Burmistrzom za nakład pracy. 

Radna Zofia Kazimierska 

Odniosła się do sprawy budowy zachodniej obwodnicy Mławy i powiedziała,  

że życzymy Panu Burmistrzowi determinacji odwagi i cierpliwości, aby ten cel został 

zrealizowany. Następnie poinformowała, że podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Rodziny 

zasugerowała, aby rok 2022 nazwać rokiem Zuzanny Morawskiej. Była to poetka, 

powieściopisarka, nauczycielka i działaczka. 6 stycznia 2022 roku będziemy obchodzili 100 
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rocznicę jej śmierci. Uzupełniła, że złoży wniosek w tej sprawie i chciałaby, aby był  

on analizowany na Sesji w grudniu br. 

Radny Marek Kiełbiński 

Odniósł się do informacji na temat inicjatywy upamiętnienia wydarzeń z listopada 

1918 roku na wolce – jego zdaniem  najlepszym miejscem związanym historycznie jest 

budynek komory celnej na Wólce.  

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że wstępnie przez pracowników ratusza planowana jest lokalizacja  

na trawniku przy peronie nr 1. Dodał, że inicjatywa jest bardzo dobra. Na koniec odniósł się 

do sprawy zaproszenia na Sesję Rady Miasta przedstawicieli Marszałka i powiedział,  

że propozycja jest zasadna pod warunkiem, że czegoś konkretnego się dowiemy. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Ad pkt 34. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS 

zakończył obrady XXV sesji o godz. 19:00 słowami: 

„ZAMYKAM OBRADY XXV SESJI RADY MIASTA” 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Lech Prejs 

 

Protokolant: 

Klaudia Sieradzka - Malon 

 


