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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 

z w o ł u j ę 

 

XLIII SESJĘ  RADY  MIASTA MŁAWA 

która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 

w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 

z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza Obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 maja 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Miasta Mława za 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Mława. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej 

Powiatowi Mławskiemu. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Miasto Mława. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława 

osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne  

i fizyczne. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mława na 2018 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

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

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu 

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

ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 

19. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości. (dwa projekty uchwał) 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic. 

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

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

Zawkrzeńskiej w Mławie. 

23. Przedstawienie zagadnień dotyczących Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława. 

24. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 29 maja  

2018 r. 

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

26. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

27. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Leszek Ośliźlok 


