PROTOKÓŁ Nr XLV/ 2014
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 6 listopada 2014r.
w Sali Kina <Kosmos>

Obrady czterdziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta o charakterze uroczystym
otworzył Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI o godzinie 13.00

XLV sesja Rady Miasta Mława rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Powitał serdecznie przybyłych na sesję gości: Pana Michała Danielewicza –
Przewodniczącego Rady Powiatu i Pana Włodzimierza Wojnarowskiego – Starostę Powiatu
Mławskiego oraz Pana Jarosława Hofmana – Komendanta Powiatowego Policji, Pana
Jarosława Kucińskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Powitał Radnych, Burmistrza Miasta Mławy Sławomira Kowalewskiego,
z-cę Burmistrza Janinę Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusza Szczechowicza, Skarbnika
Miasta Henryka Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów
Urzędu Miasta, prezesów spółek komunalnych i dyrektorów jednostek organizacyjnych
miasta, Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, obsługę prawną, przedstawicieli
mediów oraz mieszkańców Miasta.

Poinformował, że do Rady Miasta wpłynęła korespondencja:
- do Rady Miasta Mława wpłynęło pismo z dnia 30 października 2014r. od Burmistrza
Miasta Mława – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Mława w roku
szkolnym 2013/2014. Zainteresowani mogą się z nią zapoznać w biurze Rady Miasta;
- do Rady Miasta wpłynęło pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
informujące o realizacji Uchwały Nr XXXIV/332/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada
2013r., z którym można zapoznać się w biurze Rady Miasta.

Następnie poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przestawienie
informacji nt. pracy komisji.

Radna HALINA PSZCZÓŁKOWSKA Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny i Spraw
Społecznych
Poinformowała o pracy Komisji za okres minionych 4 lat, tj. za lata 2010-2014.
Komisja w minionej kadencji odbyła 43 posiedzenia, w tym 7 posiedzeń było
wspólnych z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu oraz dwa z Komisją Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Podczas posiedzeń Komisja zajmowała się głównie opiniowaniem przedkładanych
projektów uchwał Rady Miasta. Na przestrzeni tych 4 lat Komisja zaopiniowała łącznie
87 projektów uchwał. Ponadto Komisja realizowała przyjęte plany pracy na poszczególne
lata.
Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie zorganizowane
zostały trzy konferencje o tematyce poświęconej rodzinie:
 „Rodzina we współczesnym świecie. Stan obecny i perspektywy na przyszłość” –
konferencję poprowadziła Izabela Budzyńska – socjoterapeutka, trener umiejętności
wychowawczych i realizatorka programu <Szkoła dla Rodziców i Wychowawców>
 „Rola rodziców – ich świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo” – konferencję
poprowadził doc. dr Leszek Zygner, który przedstawił historię rodziny na ziemiach
polskich ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, jakie żyły na ziemiach w rejonie
Mławy od XVI wieku oraz Pani Beata Jaworska – psycholog społeczny, która
przybliżyła temat świadomego rodzicielstwa współczesnej rodziny
 „Jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku” – spotkanie poprowadziła
mgr Bernadeta Jabłońska – pedagog, socjoterapeutka, specjalista terapii
psychoseksualnej, terapeuta rodziny, nauczyciel dyplomowany, wykładowca
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Podsumowując pracę Komisji za minioną kadencję skierowała słowa podziękowania
pod adresem naczelników wydziałów Urzędu Miasta z którymi Komisja miała przyjemność
współpracować oraz Pani Dorocie Kaczorek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za dobra współpracę, a przede wszystkim dziękuję Panu Burmistrzowi, Pani Burmistrz, Panu
Sekretarzowi, Panu Skarbnikowi oraz Pani Dorocie Majewskiej z biura Rady Miasta.

Radny ANDRZEJ LAMPKOWSKI Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Poinformował o pracy Komisji za okres minionej kadencji, tj. za lata 2010-2014.

W dobiegającej końca kadencji Komisja spotykała się średnio raz w miesiącu
zajmowała się głownie sprawami oświaty, ale również spray dotyczące kultury i sportu nie
były obce Komisji. Kilka posiedzeń było wspólnych z Komisją ds. Rodziny i Spraw
Społecznych.
Głównym jednak zadaniem Komisji było opiniowanie przedkładanych projektów
uchwał, takich jak opiniowanie projektu budżetu, podatków, projektów statutów czy
nadawanie nazw ulic. Co rocznie opiniowany był Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program
Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto Komisja realizowała plany pracy przyjmowane na każdy rok kalendarzowy.
Informacja na ten temat była przedkładana Radzie zawsze w Sprawozdaniu na koniec roku.
Praca w Komisji przybliżyła radnym funkcjonowanie jednostek kultury, oświaty i sportu. Na
posiedzenia Komisji zapraszani byli dyrektorzy jednostek którzy dzielili się z radnymi swoimi
sukcesami i bolączkami oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta.
Podziękowała Dyrektorom tych jednostek, z którymi współpracowała Komisja,
Państwu radnym za merytoryczność w trakcie posiedzeń Komisji, jak również wszystkim,
którzy przyczyniali się do dobrej organizacji pracy Komisji. Przede wszystkim słowa
podziękowania skierował pod adresem Burmistrza Miasta Sławomira Kowalewskiego, z-cy
Burmistrza Janiny Budzichowskiej, Sekretarza Miasta Mariusza Szczechowicza, Naczelnikom
Wydziałów Urzędu Miasta oraz pracownikom biura Rady Miasta.

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI z-ca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Poinformował o pracy Komisji za okres minionych 4 lat, tj. za lata 2014-2018. Komisja
odbyła 37 posiedzeń podczas których głównie opiniowane były przedkładane projekty
uchwał. Ponadto Komisja realizowała plany pracy przyjmowane na każdy rok kalendarzowy.
Omawiane były sprawy związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami leśnymi, rzeką Seracz,
zagrożenia powodziowe. Takie analizy odbywały się podczas posiedzeń Komisji.
Podziękował Komendantom – Powiatowemu Policji, Powiatowemu Państwowej
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej za udział w posiedzeniach Komisji.
Podczas posiedzeń omawiany był stan techniczny dróg i chodników, szczególnie po
okresie zimowym oraz bieżącymi remontami cząstkowymi ulic i ich oznakowaniem. Komisja
dokonywała stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych.
Tematem obrad był też monitoring Miasta, jego stan techniczny, możliwość jego rozbudowy
i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta. Kolejny temat, którym

zajmowała się Komisja, to poprawa stanu oświetlenia ulic, gdyż niedoświetlenie ma istotny
wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców.
Każdego roku przed Świętem Zmarłych Komisja zajmowała się organizacją ruchu
w okolicach cmentarzy.
Tak wyglądała w skrócie praca Komisji, którą uważa za bardzo owocną.
Skierował słowa podziękowania Panu Burmistrzowi Miasta Sławomirowi
Kowalewskiemu, z-cy Burmistrza Pani Janinie Budzichowskiej, Sekretarzowi Miasta,
Skarbnikowi Miasta, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorom jednostek.
Słowa podziękowania skierował również pod adresem Przewodniczącego Rady
Miasta i Radnych, z którymi miał okazję współpracować oraz tym wszystkim, którzy
współpracowali z Komisją.

Radny ARTUR DĘBSKI z-ca Przewodniczącego Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Poinformował o pracy Komisji za okres minionych 4 lat, tj. za lata 2010-2014. W tym
czasie Komisja odbyła 47 posiedzeń podczas których zajmowała się przede wszystkim
opiniowaniem przedkładanych projektów uchwał Rady Miasta. Na przestrzeni tych 4 lat
Komisja zaopiniowała 261 projektów uchwał, które dotyczyły głównie gospodarki
nieruchomościami, sprzedaży, nabycia, zamiany, wydzierżawienia, remontów nawierzchni
ulic. Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwały dotyczące zmian w budżecie Miasta.
Podziękował tym wszystkim, którzy wspierali go w pracy, a przede wszystkim
mieszkańcom, którzy zgłaszali swoje uwagi.

Radny JANUSZ WOJNAROWSKI Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu
Poinformował o pracy Komisji za okres minionych 4 lat, tj. za lata 2010-2014. Komisja
w tym czasie odbyła 49 posiedzeń, w tym 4 wspólne z Komisją Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podstawowymi zadaniami wykonywanymi
przez Komisję było opiniowanie przedkładanych projektów uchwał, przede wszystkim
dotyczących spraw finansowych, m.in. budżetu Miasta i zmian, sprawozdań z wykonania
budżetu Miasta, podatków, udzielania pomocy finansowej różnym jednostkom.
Komisja podczas posiedzeń wypowiadała się w ważnych dla Miasta sprawach, m.in.
poprzez opracowanie rocznych sprawozdań oraz realizację przyjętych corocznie planów

pracy. Ważnym punktem w pracy komisji była ocena sytuacji finansowej, sposobu wydania
środków przez jednostki i spółki Miasta.
W imieniu własnym i całej Komisji podziękował Panu Burmistrzowi Miasta
Sławomirowi Kowalewskiemu, z-cy Burmistrza Pani Janinie Budzichowskiej, Sekretarzowi
Miasta Panu Mariuszowi Szczechowiczowi, Panu Skarbnikowi Miasta Henrykowi Antczakowi,
Naczelnikom i pracownikom Wydziałów Urzędu Miasta za fachową pomoc. Słowa
podziękowania skierował również do członków Komisji za merytoryczną pracę i dyscyplinę
podczas posiedzeń. Podziękował dyrektorom jednostek i prezesom spółek za dobrą
współpracę.
Podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Krzysztofowi Wasiłowskiemu oraz
radnych za zaufanie, jakim został obdarzony do sprawowania funkcji Sekretarz Obrad
podczas sesji Rady Miasta. Podziękował Paniom z biura Rady Miasta za pomoc i współpracę.

Radny RYSZARD PRUSINOWKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Praca Komisji polega nie tylko na pomocy Radzie Miasta w wykonywaniu jej zadań
lecz także na kontroli działalności Burmistrza, a przede wszystkim na opiniowaniu wykonania
budżetu Miasta. Następstewm czego jest wnioskowanie do rady Miasta o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również bezstronne rozpatrywanie skarg na
działanie Burmistrza oraz opiniowanie uchwał o ich zasadności lub bezzasadności.
W latach 2010-2014 odbyło się 27 posiedzeń, przeprowadzono 12 kontroli
problemowych, 2 kontrole kompleksowe, przeanalizowano wykonanie budżetów Miasta w
poszczególnych latach, rozpatrzono 5 skarg od mieszkańców.
Podziękował pracownikom Urzędu Miasta, dyrektorom poległych jednostek za pomoc
w pracy Komisji. Szczególne słowa podziękowania skierował pod adresem Skarbnika Miasta
Pana Henryka Antczaka, który szczegółowo odpowiadał na pytania radnych podczas
posiedzeń Komisji. Podziękował członkom Komisji i Paniom z biura Rady za dobrą
współpracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
VI kadencja Rady Miasta Mława dobiega końca. Przez te cztery lata mławianie byli
świadkami wielu zmian, które zaszły w obrębie Miasta. To zmiany, których nie da się nie
zauważyć. Nowe przedszkola i lepiej wyposażone szkoły, nowoczesne boiska, lepszy układ
komunikacyjny, a wreszcie zmodernizowany dom kultury i bezpłatna komunikacja miejska

dla mieszkańców Mławy. Wszyscy z niecierpliwością czekamy jeszcze na obwodnicę
zachodnią Miasta, modernizację ścieków oraz budowę drogi ekspresowej S7 z dwoma
węzłami, które połączą nas z największymi ośrodkami miejskimi w kraju i stworzą nowe
możliwości rozwoju Miasta.
Miniona kadencja upłynęła bardzo szybko, bo też nie było czasu na nudę – Mława
przeżywała wielką bitwę, a także wiele uroczystości związanych z życiem mieszkańców. Choć
wszyscy postarzeliśmy się o 4 lata – nie były to lata zmarnowane, więc nie mamy czego
żałować. Dzisiaj każdy z nas – mieszkańców i radnych – ma możliwość oceny tych zmian
i realizacji planów.
Dziś podziękował nie tylko koleżankom i kolegom z Rady, ale także wszystkim osobom
zaangażowanym w rozwój Miasta, bez których uchwały byłyby niewiele warte. Są to
instytucje, jednostki podlegające miastu, spółki miejskie, zarządy osiedli, a także
stowarzyszenia i organizacje.
Za udaną i owocną współpracę dziękuję Burmistrzowi Miasta – Sławomirowi
Kowalewksiemu, z-cy Burmistrza – Janinie Budzichowskiej, sekretarzowi Miasta – Mariuszowi
Szczechowiczowi, Skarbnikowi Miasta , jednocześnie radnemu wojewódzkiemu – Henrykowi
Antczakowi, naczelnikom wydziałów oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta.
Podziękował Panu Michałowi Danielewiczowi – Przewodniczącemu Rady Powiatu,
Staroście – Włodzimierzowi Wojnarowskiemu oraz pracownikom Starostwa za dobrą
konstruktywną współpracę, pełną wzajemnego zrozumienia, która może być przykładem dla
innych samorządów. Podziękował prof. Ryszardowi Juszkiewiczowi, podziękował za
współpracę Rektorowi PWSZ w Ciechanowie i Mławie – doc. Dr Leszkowi Zygnerowi,
ks. Prałatowi – dr Kazimierzowi Ziółkowskiemu, Dziekanowi Dekanatu Mławskiego,
proboszczom mławskich parafii, komendantom służb mundurowych, dyrektorom szkół,
prezesom spółek miejskich i dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta, a także
Młodzieżowej Radzie Miasta i jej opiekunom.
Przy tej okazji złożył podziękowania obsłudze prawnej Rady oraz pracownicom Biura
Rady – Pani Dorocie Majewskiej i Pani Katarzynie Kuleszy, dzięki którym praca w Radzie była
perfekcyjnie zorganizowana i przebiegała w miłej atmosferze.

Podziękował zastępcom – radnemu Leszkowi Ośliźlokowi oraz radnemu Arkadiuszowi
Dłubiszowi, a także Sekretarzowi Obrad – radnemu Januszowi Wojnarowskiemu za pomoc
w ich prowadzeniu.
Podziękował wszystkim, których nie sposób tu wymienić z imienia i nazwiska, a którzy
na co dzień aktywnie angażowali się w pracę na rzecz Miasta i współpracy z Radą. Jeszcze raz
podziękował i życzył wszystkim wiele pomyślności tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym
oraz owocnej współpracy z radnymi przyszłej kadencji.
Wszystkim, którzy ubiegają się o mandat radnego życzył pomyślnego wyniku
w wyborach. Wszystkiego dobrego!

Burmistrz Miasta SŁAWOMIR KOWALEWSKI
Tak szybko minęły te 4 lata. Niedawno snuliśmy plany, aby nasze miasto było coraz
piękniejsze. I tak się stało. Mława wypiękniała.
Dziś jest właściwy czas, aby skierować słowa podziękowania do wszystkich obecnych
na Sali, jak również do mieszkańców Mławy za wspólna pracę. Poza wymienionymi już
osobami przez występujących przedmówców podziękował samorządowcom różnego
szczebla: Panu Włodzimierzowi Wojnarowskiemu Staroście Powiatu Mławskiego, Panu
Michałowi Danielewiczowi Przewodniczącemu Rady Powiatu Mławskiego, Panu Adamowi
Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, a także Panu Henrykowi Antczakowi
radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Swój wkład w spieranie działań władz
Miasta miały też różne firmy, instytucje, Przewodniczący Zarządów Osiedli, dyrektorzy
jednostek, prezesi spółek komunalnych, a także dziennikarze, którzy rzetelnie przekazywali
informacje mieszkańcom.
Podziękował osobom, z którymi współpracował najbliżej: Pani Janinie Budzichowskiej
z-cy Burmistzaz, Panu Mariuszowi Szczechowiczowi Sekretarzowi Miasta , Panu Henrykowi
Antczakowi Skarbnikowi Miasta, ale także podziękował naczelnikom wydziałów Urzędu
Miasta: Pani Urszuli Aptowicz – Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, Panu Markowi Polakowi – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania

Przestrzennego, Panu Krzysztofowi Jarosowi – Wydział Rozwoju i Inwestycji, Pani Marzenie
Lipińskiej – Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, Panu Markowi
Wysockiemu – Komendantowi Straży Miejskiej.
Nie wszystko udało się jednak zrealizować, czego przykładem może być zachodnia
obwodnica Miasta na odcinku od ul. Gdyńskiej po węzeł Modła przy trasie ekspresowej S7,
czego powodem były trudności wynikające z tzw. „janosikowego”. Pomimo tych trudności
jest przekonany, że ta obwodnica powstanie ze względu na niezwykłą przychylność
Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika dla Północnego Mazowsza
w przyszłej kadencji.
Zwrócił się z prośbą o umożliwienie przedstawienia prezentacji multimedialnej o tym,
co udało się zrobić w ciągu tych 4 lat (slajdy prezentacji stanowią załącznik do niniejszego
protokołu).

Starosta Powiatu Mławskiego WŁODZIMIERZ WOJNAROWSKI
W ciągu tych minionych 4 lat zrobiliśmy naprawdę wiele, co było poprzedzone
wieloma spotkaniami, naradami. Udało nam się rozwiązać wiele problemów, aby
mieszkańcom Miasta żyło się po prostu lepiej. Były to sprawy związane z edukacją, sprawy
związane z prowadzeniem Mławskiej Hali Sportowej, współpraca w zakresie służby zdrowia,
budowa dróg, m.in. ul. Padlewskiego, ul. Szpitalna, ul. Napoleońska, ul. Sienkiewicza,
budowa Ronda przy Kopcu Powstańców Styczniowych.
Zgoda buduje i taka była, co przyniosło tak dobre skutki w realizacji wymienionych
inwestycji.
Była też dobra współpraca między radnymi Miasta i radnymi Powiatu.
Złożył podziękowania w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu i radnych
powiatowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego oraz pracowników Panu
Przewodniczącemu Rady Miasta i radnym oraz Panu Burmistrzowi Miasta i naczelnikom
wydziałów za dobrą współpracę w ciągu tych 4 lat.

Poczet sztandarowy został wyprowadzony.
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Przewodniczący Rady Miasta wraz z Burmistrzem Miasta.
Podziękowania dla Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wasiłowskiego wręczył
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Ośliźlok
i Arkadiusz Dłubisz.
Podziękowania dla Burmistrza Miasta wręczył Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof
Wasiłowski i Wiceprzewodniczący Leszek Ośliźlok i Arkadiusz Dłubisz.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta i Burmistrz Miasta wręczyli
podziękowania dla pracowników Urzędu Miasta: Janiny Budzichowskiej z-cy Burmistrza,
Henryka Antczaka Skarbnika Miasta, Mariusza Szczechowicza Sekretarza Miasta, Katarzyny
Kuleszy i Doroty Majewskiej insp. ds. Rady Miasta.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
zakończył obrady XLV sesji szóstej kadencji o godz. 15.20 słowami :
„Z A M Y K A M

OBRADY

XLV

S E S J I R A D Y M I A S T A”

Przewodniczący Rady Miasta
inż. Krzysztof Wasiłowski
P r o t o k o l a n t:
Dorota Hanna Majewska

