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ORG.0002.2.2018.KM 

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 27 lutego 2018 r. 

w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury 

w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

 

Obrady trzydziestej dziewiątej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący 

Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK o godzinie 13:00. 

Przywitał serdecznie przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira 

Kowalewskiego, Skarbnika Miasta Justynę Lewandowską, naczelników wydziałów, prezesów 

i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz 

Przedstawicieli Mławskiej Rady Seniorów. Powitał obsługę prawną, przedstawicieli mediów 

oraz mieszkańców miasta. 

Poinformował, że 22 lutego br. zmarł Pan Roman Chołuj – Prezes mławskiego oddziału 

Stowarzyszenia Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego, odznaczony Medalem Zasłużony 

dla Miasta Mława, patriota, społecznik, szlachetny, serdeczny człowiek.  

Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego. 

 

Ad pkt 2. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że w dniu dzisiejszym podziękujemy Panu Leszkowi Arentowi – Dyrektorowi 

Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w związku zakończeniem aktywności zawodowej za wkład 

pracy na rzecz instytucji kultury i nauki oraz wkład w życie całej społeczności Mławskiej. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował za umieszczenie tego punktu w porządku obrad Sesji RM, gdzie jest 

możliwość podziękowania pracownikom którzy wiele lat pracują w jednostkach 

organizacyjnych miasta Mława. Powiedział, że do takich osób należy Pan Leszek Arent.  

W trakcie swojej 36 letniej pracy zawodowej, pracował tam gdzie są gromadzone największe 

skarby i eksponaty. Jednostka to nie tylko dyrektor, ale również pracownicy, którzy pozwalają 

na osiąganie rezultatów. Podziękował Panu dyrektorowi za poświęcenie i trud na rzecz pacy 

w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Dodał, że Pan Dyrektor w swojej pracy zawsze kierował się 

dobrem miasta. W swoje przedsięwzięcia angażował nie tylko pracowników ale ludzi  

z zewnątrz, jak również sponsorów. Wszystkie działania były z pożytkiem dla miasta  

i regionu. Prace badawcze spowodowały, że otrzymał tytuł naukowy doktora. Podziękował za 

pracę zawodową i społeczną i za wielokrotne wspieranie działań na rzecz miasta Mława. Na 

koniec dodał, że ceni pana Leszka Arenta za niezwykły takt i kulturę osobistą. Ma nadzieję, 

że ta współpraca będzie kontynuowana na innej płaszczyźnie efektywnie i efektownie. Życzył 

dużo energii i zdrowia, aby dalej pracować na rzecz miasta Mława. 
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LESZEK ARENT Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 

Podziękował za miłe słowa kierowane pod jego adresem. Poinformował, że przez ponad 

20 lat był dyrektorem placówki. Podziękował wszystkim burmistrzom za wspaniałą 

współpracę – Panu burmistrzowi Henrykowi Antczakowi, Panu burmistrzowi Jerzemu 

Rakowskiemu, a także Panu burmistrzowi Sławomirowi Kowalewskiemu. Powiedział że mile 

wspomina okres pracy w muzeum ziemi Zawkrzeńskiej. Jest to zasługa dobrej współpracy  

z władzami miasta oraz Radą Miasta. Zaznaczył, że Pan burmistrz Kowalewski, jaki  

i poprzedni burmistrzowie z niezwykłym wyczuciem traktowali tą placówkę, gdzie 

gromadzone są korzenie Miasta Mława i skarby. Radom Miasta podziękował za przychylanie 

się nad potrzebami placówki, uchwalanie budżetów, pozytywnie rozpatrzenie wniosków  

i przyznawanie środków finansowych na rzecz placówki. Na koniec powiedział, że ma  

nadzieję, że nowa Pani dyrektor Barbara Zaborowska będzie kontynuowała z sukcesami 

dalszą działalność muzeum i tego jej życzy z całego serca. Na koniec życzył wszystkim 

powodzenia, zdrowia w działaniach na rzecz małej ojczyny – Mławy. 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK stwierdził na podstawie listy 

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

uchwał. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni – Jerzy Rakowski oraz Joanna Tańska 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania  

(19 głosami za) Sekretarzem Obrad XXXIX sesji Rady Miasta został wybrany radny 

JANUSZ WOJNAROWSKI. 

 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK zapytał, czy są uwagi do 

porządku obrad? 

Uwag nie zgłoszono. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) przyjęła 

zaproponowany porządek obrad. 

Ad pkt 4. 

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

odbytej w dniu 6 lutego 2018 r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać. 

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 19 głosów, jednogłośnie) przyjęła bez 

odczytywania  protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6 lutego 2018 r. 
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Ad pkt 5. i 6. 

JUSTYNA LEWANDOWSKA Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

budżetowej na 2018 rok z autopoprawką Nr 1. 

Poinformowała, że w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2018 zwiększyły się o kwotę 

(+8 857,00 zł), plan po zmianie wynosi 132 107 405,37 zł. 

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+ 8 857,00 zł), plan dochodów bieżących po 

zmianach  wynosi 119 851 669,96 zł. Powodem zmian jest: 

- zwiększenie dochodów z tytułu datacji celowej na finansowanie dodatków energetycznych 

wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie (+4 857,00 zł) – zmian 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 09.02.2018 roku; 

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych)  

   (+ 4 000,00 zł) 

 Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 

12 255 735,41 zł. 

Poinformowała, że w uchwale budżetowej na 2018 rok dokonuje się następujących 

zmian: 

DOCHODY (+243 800,00 zł) 

Pomoc społeczna (+243 800,00 zł) 

Zasiłki stałe (+4 000,00 zł) 

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 

(+ 4 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych)  

w związku z nabyciem praw emerytalnych przez podopiecznych. 

Pozostała działalność (+239 800,00 zł) 

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+239 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach Wieloletniego 

Programu „Senior+” na lata 2015-2020.  

WYDATKI  (+ 243 800,00 zł)  

Transport i łączność (+415 000,00 zł) 

Drogi publiczne gminne (+415 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków  majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+415 000,00 

zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: 

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie (+60 000,00 zł), 

- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie w kwocie (+240 000,00 zł ), 

- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł). 

-Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali 

kolejowej E-65 w Mławie w kwocie (+75 000,00 zł). 

Administracja publiczna (-14 000,00 zł) 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-14 000,00 zł) 
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1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie 

(-25 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego: 

- Budowa światłowodów do budynku  na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 w kwocie (-14 000,00 zł), 

- Zakupu sprzętu komputerowego w kwocie (-11 500,00 zł),  który z uwagi na wartość 

poniżej 10 000,00 zł  od 1 stycznia 2018r nie stanowi środka trwałego zgodnie z ustawą  

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 11 500,00 zł) 

z przeznaczeniem na zakupu sprzętu komputerowego. 

Pozostała działalność (0,00 zł) 

Przeniesienie planu z zadań własnych do planu realizowanego na podstawie porozumień  

dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu 

pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”  w kwocie 24 132,00 zł. 

Zmiana nie powoduje zmiany załącznika „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2018 r.” Jest to zmiana porządkująca plan finansowy wydatków Urzędu 

Miasta Mława. 

Oświata i wychowanie (+35 000,00 zł) 

Przedszkola (+35 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku Miejskiego 

Przedszkola Samorządowego w Mławie”. 

Pomoc społeczna (+243 800,00 zł) 

Dodatki mieszkaniowe (- 64 450,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 

(-64 450,00 zł) z tytułu realizacji dodatków mieszkaniowy. 

Zasiłki stałe (+4 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z tytułu zwrotu 

niewykorzystanej dotacji (zwrot nienależnie pobranego świadczenia – zasiłku stałego) do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  

Pozostała działalność (+304 250,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+299 750,00zł)  

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją Wieloletniego Programu 

„Senior+” na lata 2015-2020., w ramach którego powstanie Dzienny Dom Pobytu Seniora w 

Mławie. 

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

z przeznaczeniem realizację porozumienia o partnerstwie w ramach programu „Miasto 

przyjazne seniorom, Ogólnopolska karta seniora”.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  (-436 000,00  zł) 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-211 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-211 000,00 

zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: 

- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, 

Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł), 
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- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (-191 000,00 zł), 

Pozostała działalność (-225 000,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława  w kwocie (-22 000,00 zł)  

przeznaczonych na regulację rowów melioracyjnych. 

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  w kwocie (-275 

000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: 

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (-75 000,00 zł) 

- Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I w kwocie (-200 000,00 zł) 

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława  w kwocie (+22 000,00 zł)  

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu przez 

Miasto Mława. 

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława  w kwocie (+50  000,00 

zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków 

socjalnych w Mławie – etap II”. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł) 

Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł) 

Przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł przeznaczonej na Rekonstrukcję 

Bitwy pod Mławą z planu  zadań własnych do planu realizowanego na podstawie porozumień 

z Powiatem Mławskim. 

Biblioteki (0,00 zł) 

Przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie 

Biblioteki Powiatowej z planu  zadań własnych do planu realizowanego na podstawie 

porozumień z Powiatem Mławskim. 

Muzea (0,00 zł) 

Przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 9 000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie 

zadania statutowe Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie z planu  zadań własnych do planu 

realizowanego na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim. 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2018 r.” Jest to zmiana porządkująca plan finansowy wydatków Urzędu 

Miasta Mława. 

Dochody budżetu na 2018 r.  wynoszą 132 347 205,37 zł 

Wydatki budżetu  na 2018 r.  wynoszą  149 347 205,37 zł  

Deficyt budżetu w kwocie 17 000 000,00 zł. (na realizację zadań majątkowych) zostanie 

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

Przychody budżetu w kwocie 20 800 000,00  zł 

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł, przeznacza się na wykup obligacji 

komunalnych  w kwocie 3 800 000,00 zł. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

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

posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

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

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Odniósł się do środków zabezpieczonych na opracowanie koncepcji tunelu w ciągu  

ul. Kościuszki. Zaznaczył, że bardzo szybko zostało to dostrzeżone, a środki finansowe 

zabezpieczone na ten cel. Cieszy się ze znalazły się środki finansowe na opracowanie tej 

wielowątkowej koncepcji na budowę tunelu w ul. Kościuszki. Dodał, że opracowanie to 

będzie niezwykle skomplikowane ze względu na uwarunkowania tam panujące - splot 3 ulic,  

a dodatkowo obecność infrastruktury kolejowej. Uważa, że sporządzenie koncepcji  

w rozbudowanej formie na pewno będzie to długotrwały proces. Uzupełnił, że bardzo dobrze, 

że pieniądze zostały już zarezerwowane i ma nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni. 

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA 

Powiedziała, że cieszy się z tego, że udało się spotkać z Panem posłem Maciejem 

Wąsikiem i podjąć działania, które odniosły skutek. Dodała, że dla mieszkańców jest to 

bardzo dobra wiadomość.  

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Powiedział, że cieszy się że środki finansowe zostały zarezerwowane. Poprosił  

o komentarz co będzie zawierała koncepcja budowy Alei Św. Wojciecha. 

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI 

Powiedział, że sukces ma wielu ojców a to, że jest szansa na budowę tunelu w ciągu ul. 

Kościuszki jest zasługą Burmistrza Miasta Mława. Następnie poprosił o więcej informacji na 

temat przebudowy ul. Anny Dobrskiej oraz budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się, że nad ww. zagadnieniami toczy się dyskusja. Problem 

zamkniętego przejazdu w ciągu ul. Kościuszki jest znany wszystkim i każdy chce ten problem 

rozwiązać. Ministerstwo chce również pomóc w rozwiązaniu tego problemu, pojawił się 

bowiem program, który może nam w tym pomóc. Podziękował za to, że zaangażowanie 

Burmistrza zostało dostrzeżone, a także podziękował za zaangażowanie Rady Miasta Mława 

w rozwiązanie tego problemu. Dodał, że należy pamiętać o zaangażowaniu Pani poseł Anny 

Cicholskiej w ten problem. Powiedział, że jest zaangażowana w tą sprawę od wielu lat  

i należą się jej podziękowania. Podziękowania należą się również Panu posłowi Maciejowi 

Wąsikowi, panu ministrowi Andrzejowi Bittelowi, panu Radnego Jarosławowi Zadrożnemu, 

Panu Radnemu Marianowi Wilamowskiemu, Panu Radnemu Ryszardowi Prusinowskiemu – 

należy zaznaczyć, że te wszystkie te osoby są zaangażowane w sprawę zamkniętego 

przejazdu w ciągu ul. Kościuszki. Powiedział, że zostanie wyłoniona firma, która dokona 

opracowania koncepcji w formie wielowątkowej z wstępnym kosztorysem. Staramy się jak 

najszybciej znaleźć środki finansowe na ten cel. Poprosił o przyjęcie przedłożonych 

projektów uchwał. Jeśli chodzi o przebudowę ul. Anny Dobrskiej – bardzo dużo osób jest 

zainteresowanych tą przebudową. Poinformował, że ulica ta zostanie gruntowanie 



7 

przebudowana wraz z wejściem w skrzyżowanie ulic PCK oraz Szpitalnej. Planujemy 

wykonać nawierzchnię, kolektor sanitarny, budowę chodników oraz parkingów wraz  

z poprawą estetyki całego terenu. Dodał, że w tym miejscu we wcześniejszych latach miasto 

Mława wybudowało parking dla 100 samochodów. Już teraz widać, że ta ilość miejsc 

parkingowych nie jest wystarczająca. Na koniec poprosił o przyjęcie zaproponowanych 

zmian. 

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Poinformował, że dyskusja nt. budowy tunelu w ciągu ul. Kościuszki odbyła się podczas 

posiedzenia Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. Wcześniej zleciliśmy przygotowanie koncepcji w wariancie pieszo – 

rowerowym i pojawiły się glosy, że są to pieniądze zmarnowane. Rada Miasta wyraziła zgodę 

na wykonanie koncepcji, ponieważ Miasto Mława szukało rozwiązań tek sytuacji. Dodał, że 

sukces ma wielu ojców. Powiedział, że jeśli ten tunel powstanie jako miasto będziemy mieć 

bardzo duży wkład finansowy w ten sukces. Dodał, że kosztowo będzie to ogromny ciężar  

i będzie to bardzo duże zadanie inwestycyjne. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że podziela zdanie Radnego Zadrożnego. Powiedział, że pieniądze 

przekazane na sporządzenie koncepcji kładki w wariancie pieszo – rowerowym nie zostały 

zmarnowane - mieszkańcy nie chcą rozwiązania, które było zaproponowane w poprzedniej 

koncepcji. Dodał, że diametralnie zmieniło się podjęcie PKP do tej sprawy i pojawiły się 

nowe możliwości. Zaznaczył, że Burmistrz Miasta Mława jak i Rada Miasta Mława reagują 

na bieżąco i nie jesteśmy obojętni na takie sytuacje. Podziękował za zaangażowanie Pani 

poseł Annie Cicholskiej, przedstawicielom PKP PLK, Ministrowi Andrzejowi Bittelowi oraz 

Panu posłowi Maciejowi Wąsikowi. Poprosił o cierpliwość w tej sprawie. 

Radny MICHAŁ POL 

Powiedział, że nie jest Radnym tego okręgu. Zaznaczył, że był na spotkaniu  

w ministerstwie infrastruktury w sprawie budowy tunelu w ciągu ul. Kościuszki. Na 

spotkaniu obecna była także Pani Burmistrz, Pan Krzysztof Jaros – Naczelnik wydziału 

Inwestycji, Pani Radna Halina Pszczółkowska oraz Pan Marek Kiełbiński. Dodał, że więcej 

na ten temat mogłaby powiedzieć Pani Burmistrz. Dodał, że Ministerstwo chce pomóc Miastu 

Mława w realizacji tej inwestycji, a podczas spotkania atmosfera była bardzo przyjazna. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że w tej chwili będziemy szukać ojców sukcesu. Dodał, że Burmistrz 

Miasta Mława w Ministerstwach zawsze był przyjmowany z szacunkiem, zainteresowaniem  

i empatią. Powiedział, że musimy skupić się na tym aby zrealizować te zadania i ma nadzieję, 

że na dobrej atmosferze się nie skończy. Dobrze, aby wspólnie realizować te zadania.  

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że w październiku Pani Radna Pszczółkowska skontaktowała się z panem 

posłem Maciejem Wąsikiem w sprawie pojawienia się programu i nowych możliwości. 

Zaznaczył, że o rozwiązanie sprawy przejazdu walczymy wszyscy – razem. Uważa, że 

pojawiło się rozwiązanie tej sytuacji. Powiedział, że za budową kładki pieszo – rowerowej 
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głosowali wszyscy Radni. Jedyna Pani Pszczółkowska nie wyraziła zgody na to zgody  

i z determinacją walczy o budowę kładki również dla pojazdów. Na koniec dodał, że bardzo 

dobrze, że powstanie parking przy szkole podstawowej nr 7, ponieważ wpłynie to pozytywnie 

na poprawę bezpieczeństwa. Zapytał czy na budowę kładki w wariancie pieszo – rowerowym 

były przeznaczone środki finansowe? 

Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI 

Zaznaczył, że w związku z działaniami Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Mławie podjęto działania związane 

ze zmianą organizacji ruchu przy szkole podstawowej nr 7 co wpłynęło na poprawę 

warunków bezpieczeństwa. Podziękował Panu Piotrowi Tomaszewskiemu – Naczelnikowi 

wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie. 

Odniósł się do zadania budowy parkingu przy szkole Podstawowej Nr 7 i powiedział, że jest 

to uzupełnienie działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej 

Nr 7.  

Radny JACEK SYCH 

Zaznaczył, że bardzo cieszy się, że w materii budowy tunelu w ciągu ul. Kościuszki coś 

zaczęło się dziać. Gdyby wcześniejsze działania (w 2005 roku) były podejmowane bardziej 

zdecydowanie być może już tunel byłby wybudowany. Każdy ma prawo popełniać błędy, 

ważne, aby wyciągnąć z tej sytuacji jakieś pozytywne wnioski. Dodał, że wcześniej PKP 

twierdziło, że wybudowanie tunelu dla samochodów jest niemożliwe, natomiast później 

pojawiła się informacja, że takie możliwości są. Na koniec dodał, że całej sprawie towarzyszą 

bardzo negatywne emocje które są niepotrzebne.  

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Powiedział, że podczas Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska rozmawialiśmy na ten temat. Zaznaczył, że radykalnie zmieniła się 

polityka Unii Europejskiej związana z projektami unijnymi. Wcześniej nie można było 

ingerować w nie z żaden sposób przez 5 lat. Dzisiaj podejście zmieniło się i jeśli następuje 

ulepszanie to możliwe jest ingerowanie w infrastrukturę przed upływem 5 lat. W związku  

z tym powstanie tunelu w ciągu ul. Kościuszki jest możliwe. Dodał, że w związku z realizacją 

tej inwestycji jest bardzo dużo emocji i wszelkie licytacje kto zrobił więcej w tej sprawie są 

bezzasadne. Uzupełnił, że najważniejsza jest realizacja inwestycji. 

Radny JACEK SYCH 

Powiedział, że rozumie że nie można ingerować w projekt. Jego zdaniem zabrakło 

porozumienia na etapie projektowania i przewidzenia przez kolej jakiegoś rozwiązania. Być 

może wcześniej nie pochłonęłoby to tylu środków finansowych. Na koniec powiedział, że ma 

nadzieję na pozytywny finał tej sprawy. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że Radny Sych zaakcentował problem. W 2005 roku PKP nie przedstawiło 

żadnych innych propozycji. Potrzeba było bardzo dużo czasu, i niestety negatywnych emocji, 

aby uświadomić sobie problem. Szkoda czasu i emocji, jednak wszystko zależało od 
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nastawienia PKP. Gdyby ono było inne można byłoby rozwiązać ten problem wcześniej. 

Dodał, że cieszy się, że jest nadzieja na rozwiązanie tego problemu. 

Radny HERYK KACPRZAK 

Poprosił o więcej informacji nt. powstania Dziennego domu seniora. Poprosił, aby takie 

dokumenty były przedkładane wcześniej i aby była możliwość szczegółowego zapoznania. 

Poprosił, aby takie dokumenty były przedkładane podczas komisji ds. Rodziny i Spraw 

Społecznych.  

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że projekt ten jest bardzo prosty, oczywisty i wyczekiwany przez 

mieszkańców miasta Mława. Bardzo dużo seniorów zgłasza , że potrzebują pomocy. Program 

do którego przystąpiliśmy to rządowy Program Senior +. Burmistrz Miasta Mława zlecił 

przygotowanie wniosku w sprawie otrzymania dotacji. Program przewiduje miejsca dla 30 

seniorów. Dom seniora funkcjonował by od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. 

Cieszy się, że złożony wniosek zyskał akceptację. Dodał, że otrzymamy 300 tys. zł na 

adaptację lokalu. Konieczne jest uzupełnienie wkładu własnego w wysokości ok. 60 tys. zł. 

Jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na przesunięcie środków finansowych możliwa będzie 

realizacja tej inwestycji. Według niego realizacja tej inwestycji to bardzo dobre posunięcie. 

Poprosił o akceptację tego projektu i wyrażenie zgody na realizację uchwały w imieniu dzieci 

wnuków, a także potrzebujących osób starszych. Jest to dobra okazja do tego, aby spróbować 

jak taki obiekt będzie funkcjonował. Być może działalność ta zostanie rozszerzona.  

Radny HERYK KACPRZAK 

Zapytał dlaczego po godzinie 16 seniorzy nie będą mogli przebywać w tym obiekcie? 

Dodał, że należy zastanowić się nad działalnością Domu Seniora również po godzinie 16. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że jest to program rządowy i przewiduje takie zasady realizacji. Dodał, że 

istnieje możliwość otrzymania dofinansowania kosztów utrzymania. Uzupełnił, że zawsze jest 

otwarty na wnioski mieszkańców. W tej chwili prosi o zgodę na uzupełnienie środków 

finansach na wkład własny. Być może w kolejnych latach zastanowimy się nad zmianą bądź 

rozszerzeniem działalności. 

Radny DARIUSZ DUŻMAŃSKI 

Powiedział, że jego zdaniem projekt ten powinien powstać wcześniej i należy go 

wspierać. 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Podkreślił, że Autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF oraz 

zmiany i uchwały budżetowej były w bardzo szczegółowy sposób omawiane na posiedzeniu 

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Zaznaczył, że najbardziej 

potrzebujący skorzystają z usług Domu Seniora i nie możemy rezygnować z tej pracy która 

została wykonana. Zróbmy wszystko, aby to wykorzystać to dofinansowanie. 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że projekt złożony przez Burmistrza został pozytywnie oceniony i spotkał się 

z akceptacją. Otrzymaliśmy dotację i szkoda byłoby z tego nie skorzystać.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła Autopoprawkę 

Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/470/2018 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką 

Nr 1 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła Autopoprawkę 

Nr 1 do uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/471/2018 

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

 

Ad pkt 7. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych - 

nieruchomości położone przy alei Św. Wojciecha. Poinformował, że przedmiotem uchwały są 

niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działki nr nr 163/6, 165, 178/8, 4811, 

stanowiące własność Miasta Mława oraz niezabudowana nieruchomość oznaczona jako 

działka nr 164/6, pozostająca w samoistnym posiadaniu Miasta Mława. Są położone 

w Mławie przy Al. Św. Wojciecha. Ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy 

ewidencyjnej w skali 1:2000, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że zgodnie 

z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w środkowej części Miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich  

i ul. Henryka Sienkiewicza nieruchomości będą przeznaczone na usługi, w tym obiekty 

handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m
2
 (teren 2.U/UC). Dodał, że nieruchomości 

zostaną zbyte w drodze przetargu. Cena wywoławcza będzie ustalona w wysokości nie niższej 

niż wartości nieruchomości, określone przez rzeczoznawcę majątkowego. 
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W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/472/2018 

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych - nieruchomości położone przy alei  

Św. Wojciecha 

 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych - 

nieruchomości położone w rejonie ul. LG Electronics. Poinformował, że przedmiotem 

uchwały są nieruchomości oznaczone jako działki nr nr 1579/22, 1579/24, 1579/26, 1721/1, 

1721/2, 1721/3, 1721/4, 1721/5, 1721/6, stanowiące własność Miasta Mława oraz 

nieruchomości oznaczone jako działki nr nr 1579/16, 1579/27, 1579/28, 1721/7, 1721/8, 

pozostające w samoistnym posiadaniu Miasta Mława, położone w Mławie w rejonie ul. LG 

Electronics. Ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 

1:1000, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że na działkach znajdują się części dawnej 

bocznicy kolejowej, obecnie niewykorzystywanej oraz część budynku d. sprężarkowi  

i zbiornik przeciwpożarowy. Nieruchomości nie mają dostępu do drogi publicznej. Dodał, że 

wniosek o ich sprzedaż złożył właściciel jednej z przyległych nieruchomości. Nieruchomości 

zostaną zbyte w drodze przetargu. Cena wywoławcza będzie ustalona w wysokości nie niższej 

niż wartości nieruchomości, określone przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/473/2018 

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych - nieruchomości położone w rejonie ul. 

LG Electronics 
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Ad pkt 8. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. 

Przedmiotem uchwały są niezabudowane nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów  

m. Mławy jako działki nr nr 2757/12, 2757/11, 2834/5, 2757/9, 2834/3, 2834/8, położone  

w Mławie przy ul. Szpitalnej i ul. Olsztyńskiej. Położenie działek przedstawiono na wyrysie  

z mapy ewidencyjnej w skali 1:500, załączonym do uzasadnienia. Powiedział, że wnioski  

o sprzedaż nieruchomości złożyli właściciele przyległych nieruchomości. Wnioski stanowią 

część porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości, którego kopia została załączona do 

niniejszego uzasadnienia. Nieruchomości nie mogą być zagospodarowane jako odrębne. 

Dodał, że sprzedaż nieruchomości nr nr 2757/12, 2757/11, 2834/5 nastąpi w drodze 

bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości. Nieruchomości nr nr 

2757/9, 2834/3, 2834/8 mogą być wykorzystane na poprawienie warunków 

zagospodarowania więcej niż jednej przyległej nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego z dnia 5 lipca 2006r. (sygn. IV CSK 98/06) w takiej sytuacji nie jest możliwa 

sprzedaż bezprzetargowa. Dlatego nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu 

ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

W przetargu będą mogli uczestniczyć właściciele tych nieruchomości. Uzupełnił, że ceny 

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

określone przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (19 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/474/2018 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych 

Ad pkt 9. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Poinformował, że 

przedmiotem uchwały są lokale mieszkalne nr nr 3, 9, 21, 22, 23, stanowiące własność Miasta 

Mława, położone w budynku ul. Leśna 6 na działce nr 3422/5. Położenie budynku zostało 

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

Powiedział, że lokale nie były przeznaczone do sprzedaży na podstawie uchwały Nr 
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XVI/160/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mława. Dodał, że 

wniosek o sprzedaż złożył najemca jednego z lokali w budynku ul. Leśna 6, z którym najem 

został nawiązany na czas nieoznaczony. Uzupełnił, że przy sprzedaży lokali nie zostaną 

udzielone bonifikaty. Najemcom lokali mieszkalnych przysługuje pierwszeństwo w ich 

nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) Ceny sprzedaży zostaną ustalone na 

podstawie wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/475/2018 

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

Ad pkt 10. 

MAREK POLAK Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Poinformował, że 

przedmiotem uchwały są nieruchomości oznaczone jako działki: 

 nr 565, położona w Mławie w rejonie oczyszczalni ścieków, 

 nr nr 1566, 1563, położone w Mławie przy ul. Płońskiej.  

Powiedział, że ich położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej 

w skali 1:2000, załączonym do uzasadnienia. Nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości 

Miasta Mława. Nieruchomości zostaną wykorzystane na realizację inwestycji pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie”. Dodał, że w wyniku 

negocjacji uzgodniono z właścicielami warunki nabycia nieruchomości.  

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Powiedział, że bardzo cieszy się z powodu nabycia tych nieruchomości. Jest to kolejny 

krok w kierunku powstania kanalizacji sanitarnej na „Zatorzu”. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/476/2018 

w sprawie nabycia nieruchomości 

 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 15:20. 

 

Ad pkt 11. 

ARKADIUSZ DŁUBISZ Przewodniczący Komisji ds. opiniowania zmian w Statucie 

Miasta Mława oraz w Statutach jednostek pomocniczych Osiedli w Mieście Mława 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Miasta 

Mława w sprawie ustanowienia w statucie Miasta Mława obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Poinformował, że w dniu 27 grudnia 2017 r. do Rady Miasta Mława 

wpłynął wniosek mieszkańców Miasta Mława. Wniosek dotyczył ustanowienia w statucie 

Miasta Mława obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Poinformował, że powyższy 

wniosek został skierowany do Komisji Rady Miasta Mława powołanej do opracowania zmian 

w Statucie Miasta Mława. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

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

zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 

zm.). Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu zapisów dotyczących obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej w następującym brzmieniu: 

,,Art. 41a. 

1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 

stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą”. 

Mając powyższe na względzie  powołana uchwałą Nr XXXVII/459/2017 Rady Miasta Mława 

z dnia 28 grudnia 2017 r. Komisja ds. zmian w Statucie Miasta Mława oraz w Statutach 

jednostek pomocniczych Osiedli w Mieście Mława podczas prac komisji uwzględni zmiany  

w tym zakresie i wprowadzi je do Statutu Miasta Mława. Z związku z powyższym złożony  

w dniu 27 grudnia 2017 r. wniosek należy uznać za zasadny. Dodał, że zgodnie z art. 246  

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu 

załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu 

VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Radny JACEK SYCH 

Jako członek Komisji statutowej zgłosił, zapytanie dotyczące projektu uchwały. 

Poinformował, że na dzień złożenia wniosek ten był zasadny. Zaznaczył, że dobrze, że 

mieszkańcy angażują się w takie sprawy. Sam jest również otwarty na współpracę. 

Powiedział, że jeśli chodzi o kwestie formalno – prawne od strony podmiotowej jak  

i przedmiotowej, nasuwają się pewne wątpliwości. Przytoczył Wyrok NSA w sprawie 

zdefiniowania przedmiotowości postępowania oraz uzasadnienie NSA w sprawie  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobwg4ydk
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powtarzania regulacji ustawowych w uchwałach rady gminy. Na tej podstawie skierował 

pytanie do Pana Mecenasa jak przytoczone wyroki mają się do przedstawionego projektu 

uchwały. Dodał, że warto zwrócić uwagę na aspekty prawne. 

KRZYSZTOF CYBULSKI Radca prawny 

Poinformował, że Pan Sych przytoczył orzecznictwo dotyczące nie przepisywania 

ustaw. Zaznaczył, że my w projekcie uchwały nie mówimy o przepisywaniu ustaw tylko 

sygnalizowaniu, że taka zmiana zostanie wprowadzona. Powiedział, że § 42 Statutu Miasta 

Mława mówi o inicjatywie uchwałodawczej, jakim podmiotom on przysługuje. Statut będzie 

zmieniany w tym zakresie, żeby to uszczegółowić. Zaznaczył, że nie mówimy  

to o przepisywaniu ustaw. 

Radny JACEK SYCH 

Poinformował, że zapoznał się z § 42 Statutu Miasta Mława i wydaje się o on trafnie 

ujętym przepisem abstrakcyjnym i do takich powinniśmy dążyć. Według niego nie ma 

potrzeby zmian tego przepisu prawa, gdyż spełnia on warunki dobrej legislatywy. Dodał, że  

w punkcie 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli  w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) dokonuje zmiany ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze późn. zm.). mamy zapis: 

„Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.”  

Powiedział, że na podstawie tego przepisu Rada powinna określić to w drodze 

uchwały, a nie w Statucie Miasta Mława, gdyż tak zaproponował ustawodawca. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że my jako Radni mamy ten przywilej, że w każdym momencie możemy 

zapytać Pana Mecenasa o opinię oraz o doprecyzowanie pewnych kwestii. Należy zaznaczyć 

że Statut Miasta Mława jest to dokument skierowany do wszystkich mieszkańców, a nie tylko 

do Radnych. My jesteśmy po to aby ułatwiać dostęp do przepisów prawa mieszkańcom 

Miasta Mława. Jeśli taki zabieg ma pomóc mieszkańcom miasta – możemy taki zapis 

umieścić i on skłania się w tym kierunku. 

Radny JACEK SYCH 

Powiedział, że on zaprezentował tylko linię orzeczniczą Sądów Administracyjnych. 

Zgłosił pewne wątpliwości, które warto byłoby rozstrzygnąć przed podjęciem tej uchwały. 

Rada miasta podejmie decyzję w tej sprawie. Powiedział, że masz też pytanie dotyczące 

natury podmiotowej. Podczas posiedzenia Komisji, gdy zapoznawaliśmy się z wnioskiem 

zauważyliśmy, że jest on podpisany tylko przez jedną osobę. Zapytał czy to spełnia warunki 

formalne złożone przez dwie osoby. Dodał, że idei wniosku nie neguje. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobwg4ydk
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LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że rzeczywiście w nagłówku wniosku podano dwóch wnioskodawców, 

natomiast jest tylko jeden podpis. Dodał, że był z tym pewien problem, jednak wyszliśmy  

z założenia, że ta osoba też miała wolę złożenia tego wniosku. Wybraliśmy rozwiązanie 

korzystne dla mieszkańców. Dodał, że Statut Miasta Mława jest to dokument dla wszystkich 

mieszkańców i jeśli mamy możliwość wprowadzenia ułatwienia dla mieszkańców, to zróbmy 

to. 

Radny MARIAN WILAMOWSKI 

Zapytał czy musimy w tej kwestii podejmować uchwałę? Czy sama odpowiedź na 

wniosek oraz podziękowanie za złożenie wniosku nie jest wystarczająca? Jest komisja 

statutowa, która zajmuje się zmianami statutowymi i to ona powinna zająć się tym 

wnioskiem? 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że jest konieczność podjęcia tej uchwały. Poinformował, że uznał tą 

sprawę za skomplikowaną i postanowił przekazać ją w pierwszej kolejności Komisji ds. 

opracowania zmian w Statucie Miasta Mława. W tej sprawie musi się wypowiedzieć Rada 

Miasta przy pomocy uchwały. 

Radny LECH PREJS 

Powiedział, że ma wątpliwości dotyczące zapisu „Grupa mieszkańców gminy, 

posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić  

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą”. Zaznaczył, że w ustawie jest już wskazana liczba 

osób, które mogą wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Do statutu wpisujemy przepis 

rozszerzający w stosunku do ustawy. Powiedział, że według niego przepisywanie ustawy do 

statutu jest niezasadne. Dodał, że jeśli mamy dziś głosować w sprawie statutu dobrze, aby 

każdy Radny mógł się zapoznać z tym wnioskiem poprzez otrzymanie jego kserokopii. 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że wniosek był odczytany na jednej z Sesji Rady Miasta. 

Radny JACEK SYCH 

Powiedział, że w gminie powyżej 20 000 mieszkańców z inicjatywą uchwałodawczą 

może wystąpić co najmniej 300 osób. Zaznaczył, że jego wątpliwości wystąpiły po 

przeanalizowaniu wyroków NSA. Dodał, że Rada Miasta zadecyduje jaki będzie dalszy byt 

wniosku i jego kształt. Powiedział, że Rada Miasta w tym trybie musi wypowiedzieć się  

o wniosku w formie uchwały – wynika to z przepisów prawa. 

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI 

Wydaje się ze dyskusja jest bardzo szeroka i żywa. Podkreślił ze ta uchwała mówi tylko  

o sposobie załatwienia wniosku. Nie wprowadza ona na chwilę obecną żadnych zmian do 

Statutu Miasta Mława. Decydujemy o tym, że wniosek będzie brany pod uwagę podczas prac 

nad Statutem Miasta Mława. 
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Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Zapytał czy z uwagi na to, że dyskusja jest żywa, czy jest konieczność, aby ten wniosek 

załatwić dziś? Być może można to przesunąć do dalszego procedowania do odpowiedniej 

komisji.  

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Poinformował, że nie ma możliwości przesunięcia terminu procedowania nad wnioskiem. 

Wniosek został skierowany do komisji. Obowiązuje nas termin 1 miesiąca gdy sprawa jest 

skomplikowana wtedy 2 miesiące. 

Radny JACEK SYCH 

Zaznaczył, że wniosek nie przesądza o kształcie statutu, jednak zobowiązuje komisje 

statutową i rade, aby zaakcentować to w naszym najważniejszym proceduralnym akcie 

normatywnym. Jest to kuriozum, gdyż te kwestie już zostały uregulowane w ustawie.  

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Zaznaczył, że ma wewnętrzne przekonanie, że złożony wniosek jest słuszny i poprosił, 

aby pan Radny pochylił się nad nim nie jako prawnik, a jako mieszkaniec miasta Mława.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, przeciw – nie było 2 Radnych 

wstrzymało się od głosu) podjęła 

UCHWAŁĘ  Nr XXXIX/477/2018 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców miasta Mława 

Ad pkt 12. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 6 lutego 2018 

r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 13. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił informację z działalności za okres między sesjami. 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 Decyzje na zajęcie pasa drogowego -  szt. 5 

 Decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - szt. 5 

 Decyzje na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym - szt. 8 

 Decyzje na lokalizację zjazdu - szt. 1 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 Decyzje o warunkach zabudowy - wydano 4 decyzje 

 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydano 3 decyzje 

 Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego - wydano 24 zaświadczenia 
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 Dzierżawa nieruchomości- podpisano 12 umów 

 Przetargi na sprzedaż nieruchomości - przeprowadzono 2 przetargi, ogłoszono 1 przetarg 

 Negocjacje w sprawie nabycia lub zamian nieruchomości - przeprowadzono 1 spotkanie 

 Podziały nieruchomości - wydano: - 3 postanowienia, 10 decyzji 

 Nadanie numerów porządkowych budynków - wydano 4 zawiadomień 

 Projekty uchwał Rady Miasta - przygotowano 6 projektów uchwał 

 Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

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

miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz - projekt wyłożony w dniach od 23.02.2018r. do 

23.03.2018r., uwagi można składać do 09.04.2018r., dyskusja publiczna w dniu 13.03.2018r. 

Uchwały Rady Miasta Mława podjęte w dniu 06.02.2018r. w trakcie wykonania: 

1. Uchwała Nr XXXVIII/467/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnych; 

2. Uchwała Nr XXXVIII/468/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie nabycia 

nieruchomości; 

3. Uchwała Nr XXXVIII/469/2018 Rady Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie nadania nazw 

ulic. 

 

Straż Miejska 

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono czynności wyjaśniające w 96 zgłoszeniach, które wpłynęły do 

Straży Miejskiej. 

 Strażnicy działający w terenie, podczas prowadzenia rutynowych patroli: 

 poddali legitymowaniu 115 osób,  

 pod nieobecność sprawców popełnionych wykroczeń, wystawili 35 wezwań do stawienia się  w Straży 

Miejskiej w celu złożenia wyjaśnień, 

 zabezpieczyli 1 zdarzenie losowe, 

 przeprowadzili 72 czynności kontrolne, 

 powiadomili o 11 przypadkach uszkodzenia mienia. 

Łącznie patrole działające w terenie przeprowadziły 234 interwencje. 

 Na wniosek Policji do 2 spraw zgrano i przekazano zapis obrazu z monitoringu miejskiego, dwukrotnie do 

ujawnionych wykroczeń wysyłano patrol działający w terenie.  

 W okresie rozliczeniowym przeprowadzono 3 wspólne służby z Policją.  

 2 osoby potrzebujące pomocy przekazano do Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie. 

 9 razy asystowano podczas przeprowadzania czynności służbowych przez pracowników urzędu miasta. 

 19 razy konwojowano wartości pieniężne 

 19 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta. 

 Interweniowano w sprawach bezpańskich zwierząt. Interwencje dotyczyły 9 bezpańskich psów oraz 4 

kotów.  

 Przeprowadzono 59 kontroli porządkowych posesji. 

 W okresie sprawozdawczym rozliczono 59 wykroczeń. 

 

Wydział Środowiska: 

 Decyzje na wycinkę drzew i krzewów - 6 szt. 

 Decyzja o rozłożeniu na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt. 

 Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania przyłączenia nieruchomości do 

sieci kanalizacji sanitarnej – 1 szt. 

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

 Przyjmowanie wniosków od mieszkańców Miasta na utylizację wyrobów azbestowych - Realizacja 

zadania pn. „ Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława”- 

etap X  - w okresie sprawozdawczym wpłynęło 8  wniosków, a ogółem 30 wniosków do realizacji 

w roku 2018. Serdeczna prośba do zainteresowanych mieszkańców miasta wymianą pokrycia 

dachowego w roku 2018, o jak najszybsze składanie wniosków (ponieważ WFOŚiGW  
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w Warszawie nie określił jeszcze zasad i terminu naboru wniosków o dofinansowanie) więc lista 

do dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie nie jest jeszcze zamknięta. 

 Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn: 

 -”Budowa 54 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr 459 przy ulicy 

Podbornej”, 

 - „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych  wielorodzinnych oraz jednego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z częścią usługowo – handlowa” na działce o nr ewid. 753   i 1393/2 przy ul. 

Łąkowej w Mławie, 

 - „Budowa hali magazynowo - produkcyjnej” na działce 271/7, 272/3, 272/4, 269/6, 270/6, 271/8 

przy ul. Działdowskiej. 

 Przygotowanie i przesłanie sprawozdawczości m. in.:  

 - sprawozdawczości statystycznej za rok 2017 dot. leśnictwa i ochrony środowiska, 

 - sprawozdawczości statystycznej za rok 2017 dot. efektów rzeczowych środków trwałych 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

 Kontynuacja programu wymiany pieców zasilanych paliwem stałym na piece centralnego 

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

rozeznanie zainteresowania mieszkańców dotacją celową w formie imiennej ankiety. 

 Realizacja zadań w ramach  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy -  

w zakresie kontroli wykonania przez właścicieli obowiązku przyłączenia nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb, przydomowych oczyszczalni 

ścieków) na ternie miasta Mława. 

Jednostka Realizująca Projekt 

 Prowadzone są działania promocyjne projektu. Rozstrzygnięto postępowanie i wybrano wykonawcę na 

opracowanie i wydruk Ulotek promujących projekt oraz podpisano Umowę na publikacje ogłoszeń  

w prasie lokalnej w 2018 roku. 

 Przekazano teren budowy na obszarze A2 i obszarze A6. Trwają uzgodnienia i czynności 

przygotowawcze  przed rozpoczęciem robót. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mławie oraz w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 

 Dokonywane są stałe przeglądy wykonanych w 2017 roku studni rewizyjnych i nawierzchni dróg  

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

i oddano do użytkowania już ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, łącznie będzie wybudowane 

prawie 20 km sieci. 

 Poinformował, że wydział środowiska kontynuuje działalność związaną z wymianą 

pieców zasilanych paliwem stałym na piece centralnego ogrzewania zasilane gazem. 

Podziękował, za realizację ubiegłorocznej edycji. Zaznaczył, że jest spore zainteresowanie 

programem - 118 osób zadeklarowało już zainteresowanie wymianą pieca. Poprosił 

mieszkańców o zdrowy rozsadek. Jeśli nie będzie przeprowadzonej termomodernizacji 

budynku to po wymianie pieca nie będzie osiągniętego efektu ekologicznego, ekonomicznego 

i komfortu cieplnego i jest ryzyko narażenia się na bardzo duże koszty. Dodał, że te  

3 elementy można połączyć, jednak na początku należy zainwestować. Powiedział, że 

samorządy nie poradzą sobie z tym, jeśli nie będzie dotacji celowych na docieplenia 

budynków. Pojawią się pilotażowe programy w miejscach gdzie problem jest największy. 

Miasto Mława celowo uruchamia dotację, aby pomóc mieszkańcom. Podziękował Radzie 

Miasta Mława za przeznaczone środki finansowe na ten cel. Jest to powód do zadowolenia, że 

w ramach programów możemy pomoc mieszkańcom. Otrzymuje dużo podziękowań za takie 

działania, jednak zaznaczył że 118 osób oczekuje na kontynuację tych działań. Poinformował, 

że złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i możliwość zwiększenia środków 

finansowych na ten cel. Dodał, że w ciągu 2 miesięcy prawdopodobnie zaproponuje Radzie 

Miasta zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława oraz w uchwale 

budżetowej na 2018 celem zaplanowania środków dla mieszkańców, którzy tej pomocy 

potrzebują. 

 Następnie odniósł się do sprawy ankiet, które zostały dostarczone właścicielom 

posesji na terenie miasta Mława gdzie znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków). Poinformował, że zostało wydanych 1958 sztuk ankiet, 

a zwrócono tylko 175.  Zwrócił się z prośbą do mieszkańców Miasta o dostarczenie ankiet do 

Urzędu Miasta Mława do końca miesiąca br. 

 

Wydział Inwestycji 

Ogłoszone i rozstrzygnięte postępowania o zamówienia publiczne: 

 W dniu 09.02.2018r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu podprogowym na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy awaryjnych odcinków sieci wodociągowej w ul. Marii 

Dąbrowskiej w Mławie. Wyłoniono wykonawcę, firmę: Beata Kozłowska,  ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława 

za kwotę: 2 460,00 zł brutto. Prace projektowe zakończą się w terminie do dnia 30.05.2018r.  

 W dniu 9 lutego 2018r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie. W wyniku przeprowadzonych procedur postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro nie złożono ofert na zapytanie ofertowe. Przetarg 

zostanie ogłoszony powtórnie. 

 W dniu 13.02.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” – etap II (odcinek od ul. Olesin do drogi 

krajowej S7). Termin składania ofert wyznaczono do dnia 01.03.2018r. 

 W dniu 14.02.2018r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu na: ,,Opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie”. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła Pracownia Projektowa Joanna Okraska z Łodzi na kwotę 104 304,00 zł brutto. Podpisanie umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi po dniu 27 lutego 2018r.       

 W dniu 14.02.2018r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa 

placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie”. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna 

oferta na kwotę 1 095 980,98 zł brutto, złożona przez firmę   Marta Derkacz, GARDEN DESIGNERS ul. 

Nowy Świat 30 Lublin. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że cena złożonej oferty przewyższa 

kwotę przeznaczoną w budżecie. Przetarg zostanie ogłoszony powtórnie. 

 W dniu 19.02.2018r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie”.  

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 

26.02.2018r. postępowanie unieważniono i będzie ono ogłoszone powtórnie.   

 W dniu 20.02.2018r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. W wyznaczonym terminie wpłynęła do Zamawiającego 

jedna oferta na kwotę 133 915,65 zł brutto, znacznie przewyższająca wartość 64 400 zł, założoną w budżecie 

2018r. na realizację tego przedsięwzięcia.  W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.  

 W dniu 20.02.2018r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Abpa 

Nowowiejskiego w Mławie”. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.  

W związku z powyższym w dniu 26.02.2018r. postępowanie unieważniono i będzie ono ogłoszone 

powtórnie.   

 W dniu 21.02.2018r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie” – Etap II (odcinek od ul. Olesin do drogi krajowej S7). 

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w dniu 

26.02.2018r. postępowanie unieważniono i będzie ono ogłoszone powtórnie.   

 W dniu 21.02.2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, 

Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia do dnia 15.03.2018r. 

 W dniu 26.02.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ,, 

Przebudowa ul. dr A. Dobrskiej w Mławie”. Zamawiający z pośród prawidłowo złożonych trzech ofert 

wybrał ofertę firmy ZPIB Lipowiec Krzysztof Florysiak z siedzibą: 06-545 Lipowiec Kościelny nr 43 A, 
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opiewającą na kwotę 711 230,00 zł brutto. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w pierwszych dniach 

marca br.  

Podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych: 

W dniu 23 lutego 2018r. zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

następujących zadań: 

a) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie za kwotę 2 337,00 zł brutto, 

b) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie za kwotę 2 337,00 zł brutto. 

Wykonawcą usługi jest p. Andrzej Dusiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe 

Andrzej Dusiński z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1 lok.19, 06-500 Mława. Termin wykonania usługi ustalono 

do dnia 15.06.2018r. 

Wydział spraw obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Sporządzono: 

 akty małżeństwa 1, a w tym: ślub cywilny 0, ślub konkordatowy 0, umiejscowione 1,  

akty urodzenia 32 , akty zgonu 52, oświadczenia o uznaniu ojcostwa 3 

Przyjęto: 

 zapewnienia do ślubu cywilnego 4 

 oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego 0 

Wydano: 

 zaświadczenia do ślubu konkordatowego 6 

 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk 1 

 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0  

 odpisy aktów stanu cywilnego 433 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Przyjęto: 

 wnioski o wydanie dowodu osobistego 260 

 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego 17 

Wydano: 

 dowody osobiste 348 

 decyzje i postanowienia w sprawach o wymeldowanie 1  

 wymeldowania z pobytu stałego 16 mieszkańców 

 zameldowania na pobyt stały 18 mieszkańców 

 przemeldowania w obrębie miasta 68 mieszkańców 

 zameldowania na pobyt czasowy 29 mieszkańców innych miejscowości 

 zameldowanie cudzoziemców 8 osób 

 udostępnione informacja adresowo-osobowe 41 

 weryfikacja wniosków o wydanie Karty Mławiaka 81 

 

Ad pkt 14.  

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania: 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Odczytał pismo, które wpłynęło do burmistrza Miasta Mława z prośbą o przekazanie do 

wiadomości do Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych Miasta Mława od Pana Macieja 

Wąsika – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji 

inwestycji polegającej na budowie bezkolizyjnego przejścia pieszo – drogowego w ciągu ulic 

Kościuszki i Batorego w Mławie. (kopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że z satysfakcją możemy poinformować pana Macieja Wąsika o stopniu 

realizacji tej inwestycji. Dodał, że budowa wiaduktu w ciągu ul. Kościuszki nabiera tempa. 

Uzupełnił, że wyśle pismo dotyczące podjętych działań w sprawie budowy bezkolizyjnego 

przejścia pieszo – drogowego w ciągu ulic Kościuszki i Batorego w Mławie.  

Radny JAROSŁAW ZADROŻNY 

Powiedział, że cieszy się sprawa dynamiczne idzie do przodu. Poinformował, że  

w ostatnim czasie z jego inicjatywy odbyło się spotkanie robocze z Panem Franciszkiem 

Kostrzewą – Prezesem Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o. o. z udziałem Pana 

Burmistrza Sławomira Kowalewskiego. Spotkanie dotyczyło planów biznesowych, a także 

wątków edukacyjnych. Podziękował Burmistrzowi Miasta Mława za skorzystanie  

z zaproszenia. Pan Prezes jest zainteresowany działaniem biznesowym na terenie Miasta 

Mława. Jeśli to dojdzie do skutku tona pewno przyniesie to korzyści Miastu Mława w postaci 

powstania nowych miejsc pracy. Nie chce mówić o szczegółach współpracy. Pan Prezes 

zasygnalizował potrzebę szkolenia nowych kadr kolejowych w szerokim rozumieniu. Jest po 

wstępnych rozmowach z Panem Leszkiem Zynerem – Rektorem PWSZ w Ciechanowie – jest 

pozytywnie nastawiony do tego pomysłu. Poprosił o krótki komentarz w tej sprawie ww. 

spotkania Pana Burmistrza. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował za możliwość spotkania z Panem Prezesem Franciszkiem Kostrzewą. 

Poinformował, że spotkanie odbyło się z bardzo miłej atmosferze, a Pan Prezes ceni Mławę  

i przyjmuje z życzliwością. Na chwilę obecną nie będziemy zdradzać szczegółów projektu. 

Dodał, że ma nadzieję na efektywną współpracę w przyszłości dedykowaną mieszkańcom 

Miasta Mława. 

Radny MICHAŁ POL 

Zapytał czy wiadomo co dalej z inwestycją rewitalizacji placu 3 Maja? Czy będziemy 

wnioskować o środki zewnętrzne na ten cel? Następnie powiedział, że budynek położony na 

skrzyżowaniu placu 1 – Maja oraz ul. 18 Stycznia niszczeje, odpada z niego tynk na 

przejeżdżające samochody, a także na mieszkańców. Poprosił o wyjaśnienie. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że jedyne co może powiedzieć na temat tego obiektu to, że niszczeje i jest 

w bardzo złym stanie. Powiedział, że budynek jest własnością prywatną i Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien sprawować opiekę nad takimi obiektami. Jeśli 

byłaby to własność Miasta Mława musielibyśmy natychmiast dokonać zmian. Miasto Mława 

wiele lat temu dokonało zabezpieczenia tego budynku Nie ma niestety możliwości, aby 

zobligować osobę prywatną do poprawy stanu budynku. Nie udało się także sprzedać tego 

obiektu. Należy dodać, że jest to duży powód do niezadowolenia. Żałuje, że tak piękny 

budynek secesyjny niszczeje. Następnie odniósł się do sprawy budynku położonego przy  

ul. Stary Rynek 6. Obiekt ten został sprzedany, na chwilę obecną jest w bardzo złym stanie. 

Wie, że właściciel jest na etapie projektowania przebudowy tego obiektu. Planuje prowadzić 
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tam działalność hotelowo – restauracyjną. Powiedział, że wierzy w to, że właściciel 

zaprojektuje ten obiekt i wykona najlepiej jak tylko może. W Mieście Mława potrzeba takich 

obiektów.  

Następnie odniósł się do programu rewitalizacji i powiedział, że na chwilę obecną 

czekamy na wnioski. Zajmujemy się rewitalizacją obszaru położonego przy Placu 3 Maja, ul. 

Chrobrego, Żwirki oraz Wigury. Powiedział, że jesteśmy na początku roku budżetowego  

i wprowadzanie jakichkolwiek zmian inwestycyjnych jest bardzo ryzykowne. Staramy się 

pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz jeśli to możliwe, szukamy możliwości. Podziękował 

Radzie Miasta za podejście. Potrzeb jest bardzo dużo. Dodał, że często spotka się  

z mieszkańcami miasta Mława. Poinformował, że w dniu 31 stycznia br. został oddany do 

użytku pierwszy budynek komunalny, który zawiera 14 lokali – potrzebnych i oczekiwanych 

przez mieszkańców. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę tych obiektów. Do końca 

września zostanie oddanych do użytku kolejne 14 lokali. Dodał, że na budowę trzeciego 

budynku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 450 tys. zł. Jeśli jest możliwość 

pozyskania środków finansowych na zaplanowane inwestycje to pozyskujemy je. Zaznaczył, 

że potrzeb jest bardzo dużo – remonty, przebudowy oraz budowy dróg gminnych. Zaznaczył, 

że na ulicach gdzie wszyscy mieszkańcy podłączą się do kanalizacji sanitarnej, tam 

nawierzchnie ulic zostaną wykonane w pierwszej kolejności. Uzupełnił na koniec, że pracuje 

nad projektem dotyczącym przebudowy dróg lokalnych. 

Radny LECH PREJS 

Podzielił się swoimi spostrzeżeniach na temat niedzielnego spaceru oraz smogu, który 

występuje w Mławie. Powiedział, że jest to bardzo uciążliwe. Z wielu domów widać 

unoszący się czarny dym. Powietrze jest wręcz duszące. Zapytał jakie działania w tej sprawie 

podejmuje Straż Miejska i jak walczy z ta plagą? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Poinformował, że wie o tym że odczuwamy z tego powodu dyskomfort. Mieszkańcy palą 

różne rzeczy. Powiedział, że od kilku lat prowadzi akcję w szkołach, aby nie palić śmieci i nie 

truć powietrza. Niestety wystarczy jedna, dwie, pięć osób, aby zepsuć powietrze w całym 

mieście. Dodał, że ważna jest stała temperatura komina, a także jakoś węgla którym się opala. 

Skutkuje to bardzo zanieczyszczonym powietrzem, Dodał, że zatruwamy się sami. Widać 

czarny pył wyraźnie, gdy jest śnieg. Wszystko zostaje w naszych organizmach. Powiedział, że 

gdybyśmy nawet wszystkim mieszkańcom zafundowali piece to większości z nich nie będzie 

stać na utrzymanie i ogrzewanie gazem budynku. Jest to problem niskiej zamożności 

społeczeństwa. Dodał, że samorządy nie poradzą sobie same z tym problemem bez rozwiązań 

systemowych. Przed nami kolejne pomiary jakości powietrza i pewnie kolejne kary. 

Podziękował Radzie Miasta, która widzi potrzeby osób mniej zamożnych. 

Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ 

Powiedział, że Mławska Komunikacja Miejska cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród młodzieży. Młodzież dojeżdża do szkoły autobusami i w ich imieniu 

kieruje podziękowanie dla Pana Burmistrza oraz Radnych Miasta Mława. 
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Radny HENYK KACPRZK 

Odniósł się do wypowiedzi Radnego Lecha Presja w sprawie smogu i zapytał dlaczego  

w dniu dzisiejszym na Sesji RM nieobecny jest Komendant Straży Miejskiej, a także część 

naczelników wydziałów? 

LESZEK OŚLIŹLOK Przewodniczący Rady Miasta 

Wyjaśnił, że wszystkie osoby o których wspomniał Pan radny są pracownikami Pana 

Burmistrza i to Pan Burmistrz wyznacza kto powinien być obecny na Sesji Rady Miasta. 

Dodał, że o części powodów nieobecności wie – choroba, uczestnictwo w pogrzebie i na 

pewno jeszcze inne ważne powody. Dodał, ze występują różne sytuacje i trzeba je zrozumieć. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za słowa pouczenia. Powiedział, że 

zwyczajowo podczas obrad Sesji Rady Miasta obok niego siedzi Zastępca Burmistrza, 

Skarbnik oraz Sekretarz. Na sali obecni są pracownicy Urzędu Miasta Mława – naczelnicy 

Wydziałów. Poinformował, że w dniu dzisiejszym Pani Burmistrz przebywa w delegacji 

służbowej. Pani Skarbnik poprosiła o możliwość wykonywania swoich obowiązków z uwagi 

na bardzo dużą ilość pracy. Dodał, że najprawdopodobniej będzie to praktyka powszechna, że 

po zaprezentowaniu projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 

zmian budżetowych Pani Skarbnik będzie udawała się do Urzędu, aby pracować. Pan 

sekretarz jest chory, natomiast Pani Naczelnik Aptowicz przebywa na urlopie 

okolicznościowym. W życiu zdarzają się różne zdarzenia. Poprosił, aby wszystkie pytania  

i uwagi były kierowane do Burmistrza. Jeśli będzie znał odpowiedź to jej udzieli. 

Poinformował, że Straż Miejska kontroluje w terenie gospodarstwa domowe – sprawdza 

jakość paliwa. Dodał, że czasami, gdy widzi kłęby dymu unoszące się nad domami,  

informuje o tym fakcie  Straż Miejską. Ta sprawdza jakoś paliwa, jakim ogrzewany jest dom. 

Sytuacje są różne. Czasami myślimy, że ktoś spala śmieci, jednak okazuje się, że to dobrej 

jakoś węgiel. Powiedział, że bardzo ważny jest proces wstępnego rozpalania. Uzupełnił, że 

staramy się reagować bardzo delikatnie. Podziękował mieszkańcom, że stosują się do zaleceń 

i wpuszczają strażników na teren posesji. Powiedział, że podczas kontroli sprawdzamy 

wszystko to co możemy skontrolować, czyli opłaty za śmieci, za wywóz nieczystości, numer 

porządkowy budynku, utrzymywanie porządku przy budynku, uiszczanie opłaty za psa oraz 

warunki trzymania zwierząt. Na koniec jeszcze raz poprosił o kierowanie wszelkich uwag  

i pytań do Burmistrza Miasta Mława. 

Radny HENRYK KACPRZAK 

Powiedział, że Przewodniczący Rady Miasta jest łącznikiem między Burmistrzem Miasta 

Mława, a Radą Miasta. Cieszy, że wszystkie kwestie zostały wyjaśnione.  

LESZEK OŚLIŹOK Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że zgodnie z zasadami wszelkie pytania są kierowane do Przewodniczącego 

Rady Miasta. Przewodniczy Rady Miasta ma tę władzę, że decyduje komu udziela głosu. 

Powiedział jednak, że aby dyskusje podczas Sesji Rady miasta miały jakikolwiek sens, 

zawsze udziela głosu Burmistrzowi Miasta Mława. Jesteśmy tu dla mieszkańców Miasta 
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Mława. Sesja Rady Miasta wymaga zachowania powagi. Mieszkańcy na tę kadencja 

powierzyli duża część swojego losu Burmistrzowi Ponosi on bardzo dużą odpowiedzialność 

jednoosobową.  

Radny JACEK SYCH 

Odniósł się do sprawy smogu i zaznaczył, że może warto zastanowić się nad tym, że to co 

emitujemy, to potem to wdychamy. Następnie odniósł się do budowy budynku socjalnego. 

Powiedział, że polityka mieszkaniowa w mieście jest realizowana długofalowo i mieszkańcy 

przyzwyczaili się do takich działań. Dodał, że na pewno Ci którzy otrzymali klucze są bardzo 

zadowoleni z tego faktu. 

 SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Jacka Sycha i powiedział, że polityka 

mieszkaniowa została przyjęta na wniosek Burmistrza Miasta Mława przez Radę Miasta  

w 2008 roku. Program zawierał diagnozę oraz działania. Ogólnie mówiąc określono tam 

kierunki działania. Cieszy się, że jako prawnik to zauważa. Pomysł ten jest realizowany 

długofalowo. Zaznaczył, że jako burmistrz zawsze podkreśla rolę Rady Miasta i dziękuje za 

akceptację. Powiedział, że zawsze zaznacza, że BMM może jedynie prosić o akceptację 

swoich pomysłów i zgodę na wydatki i uświadamia to mieszkańcami. Doda, że ma to 

szczęście, że Rada Miasta Mława widzi potrzeby mieszkańców oraz cel wspólnych działań. 

Podziękował Radnym za to, że umiemy się odgadać i porozumieć. Dodał, że umiemy również 

porozumieć się z Samorządem Powiatu Mławskiego i jest to bardzo cenne. 

SZYMON WYROSTEK Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 15 

Zapytał kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji drogi łączącej ul. Łojewskiego z ul. 

Szpitalną? 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że chciałby, aby było to jak najszybciej. Rada Miasta wyraża zgodę na  

realizację zgodę inwestycji, ale ważne jest też źródło finansowania inwestycji. Za ok. 2 – 3 

miesiące możliwe będzie przedstawienie koncepcji. Powiedział, że jest inwestycja milionowa. 

Zaznaczył, że są problemy z realizacją inwestycji. Nie tylko w Mławie, ale na terenie całej 

Polski. Bardzo dużo przedsiębiorców zgłasza problem, że nie mają ludzi do pracy. Nie na 

wykwalifikowanych operatowi maszyn jak również niewykwalifikowanych, którzy są bardzo 

potrzebni na budowie. W związku z tym chce zaproponować realny program. Podziękował 

Panu Przewodniczącemu Zarządu Osiedla za obecność oraz zadane pytanie. Zaznaczył, że 

remont ul. Górnej pozytywnie wpłynął na życie mieszkańców. Powiedział, że mieszkańcy ul. 

Strażackiej w rocznice oddania drogi do użytku organizują spotkania integracyjne w którym 

miał przyjemność osobiście uczestniczyć. Ta integracja jest to coś pięknego. Poinformował, 

że lista potrzeb jest długa. Ma nadzieję, że mieszkańcy innych ulic również będą się cieszyć  

z zrealizowanych inwestycji. 

…………………… Mieszkanka Miasta Mława 

W imieniu mieszkańców przemierzających codziennie skrzyżowanie ulic Nowowiejskiej 

z trasą S7 podziękowała za realizację inwestycji budowy sygnalizacji świetlnej. Podziękowała 
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przede wszystkim Panu Burmistrzowi za to, że wysłuchał ich próśb. Zadowolenie 

mieszkańców jest bardzo duże. Jest możliwość bezpiecznego pokonywania tego 

skrzyżowania. Wcześniej było bardzo ciężko przejechać to skrzyżowanie. Podziękowania 

należą się także Radzie Miasta Mława. Staroście Mławskiemu, Pani Elżbiecie Bieńkowskiej, 

a także Panu Leszkowi Sekulskiemu z GDDKiA za podejście do sprawy i nie lekceważenie 

jej. 

……………………………. Mieszkaniec Miasta Mława 

Podziękował Panu Burmistrzowi, a także Wysokiej Radzie za okazane wsparcie 

merytoryczne jak i finansowe. Zaznaczył, że należy podziękować również Staroście 

Mławskiemu za okazane wsparcie.  

URSZULA SASIAK Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 9 

Powiedziała, że ma nadzieję, że za jakiś czas mieszkańcy Wólki będą mogli dziękować za 

wybudowanie tunelu w ciągu ul. Kościuszki. Na chwilę obecną podziękowała za 

przeznaczenie środków finansowych na sporządzenie wielowariantowej koncepcji. 

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że Pani Przewodnicząca działa w tej sprawie i taka jest jej rola i bardzo 

dobrze się z niej wywiązuje. Dodał, że sam również stara się robić wszystko co może w tej 

sprawie. Cieszy się, że Pani Przewodnicząca zabrała głoś w dyskusji - jest to bardzo 

motywujące. Zaznaczył, że wobec tego problemu wszyscy jesteśmy razem w jednym zespole 

– nie ma dwóch stron. Wszyscy mamy nadzieję na rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Cieszy się 

z zaangażowania Radnych oraz pana Macieja Wasika w pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 

Ad pkt 15. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LESZEK OŚLIŹLOK 

zakończył obrady XXXIX sesji  o godz. 17:10 słowami: 

„ZAMYKAM   OBRADY   XXXIX SESJI  RADY  MIASTA” 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr Leszek Ośliźlok 

Protokolant: 

 

Klaudia Mączewska 


