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ORG.0002.4.2021.KS 

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2021 

z obrad sesji Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 18 maja 2021 r. 

w formie zdalnej 

Obrady dwudziestej siódmej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący 

Rady Miasta LECH PREJS o godzinie 13:00. 

Przywitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego, 

Zastępcę Burmistrza Szymona Zejera, Sekretarza Miasta Magdalenę Cecelską, Skarbnika 

Miasta Justynę Aptewicz, naczelników wydziałów, przewodniczących zarządów osiedli oraz 

mieszkańców miasta.  

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

na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo radnych 

obrady sesji odbywają się w trybie zdalnym. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS stwierdził na podstawie listy obecności,  

że na sali jest quorum (21 radnych) władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza 

Wojnarowskiego. 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania (20 głosami za, 

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

WOJNAROWSKI. 

Ad pkt 4. 

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

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór Sekretarza Obrad. 

4. Uwagi do porządku Obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 marca 2021 r. 

6. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 kwietnia 2021 r. 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na 

terenie Miasta Mława. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych Miasta Mława. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (3 uchwały). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego „Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021 – 2023”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Mława na lata 2021 – 2025. 

16. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Mława za 2020 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko 

COVID – 19. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia limitów 

zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych. 

19. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2020 roku. 

20. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Mława za 2020 r. 

21. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 8 kwietnia 

2021 r. 

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

23. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

24. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad pkt 5. 

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

odbytej w dniu 23 marca 2021 r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać. 

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

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

odczytywania protokół z XXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 marca 2021 r. 

Ad pkt 6. 

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

odbytej w dniu 8 kwietnia 2021 r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta  

i każdy Radny mógł się z nim zapoznać. 

Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania. 

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

odczytywania protokół z XXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 kwietnia 2021 r. 
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Ad pkt 7. i 8. 

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

z autopoprawką nr 1.  

Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława dokonano 

zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. 

„Poz.1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława"  

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2022 

- łączne nakłady  (+8 449,74 zł) po zmianie wynoszą 741 147,12 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+  8 449,74 zł) po zmianie wynoszą 138 249,74 zł,  

- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 36 000,00 zł,  

Poz.1.3.1.4 „Gospodarka odpadami w Mieście Mława"  

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2023 

- łączne nakłady  (+100 000,00 zł) po zmianie wynoszą 56 096 403,88,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+100 000,00 zł) po zmianie wynoszą 11 100 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 11 000 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą 11 000 000,00 zł,  

Poz.1.3.1.16 „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów 

dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława" 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2026. Nowe przedsięwzięcie. 

- łączne nakłady  (+2 200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 200 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 (+400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 400 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2023 (+400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 400 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2024 (+400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 400 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2025 (+400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 400 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2026 (+400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 400 000,00 zł. 

Wprowadzenie do wykazu ww. przednięwzięcia spowodowało wydłużenie ram czasowych 

(do roku 2026)  przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Mława. 

Poz.1.3.2.3 „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta  Mława"  

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2021 

- łączne nakłady  (+1 300 000,00 zł) po zmianie wynoszą 12 990 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+1 300 000,00 zł) po zmianie wynoszą 7 820 000,00 zł,  

Poz.1.3.2.11 „Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie"  

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022 

- łączne nakłady  (+630 000,00 zł) po zmianie wynoszą 630 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (0,00 zł) wynoszą 0,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 (+ 350 000,00 zł) po zmianie wynoszą 350 000,00 zł,  

Poz.1.3.1.15 „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława" 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023. Nowe przedsięwzięcie. 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023,  

- łączne nakłady  (-600 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł, 
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- nakłady na rok 2021 (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,  

- nakłady na rok 2023 (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł.  

Poz.1.3.2.10 „Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła  

w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.  

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023,  

- łączne nakłady  (+600 000,00 zł) po zmianie wynoszą 600 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2023 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł.  

Poz.1.3.2.12 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji”   

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2022,  

- łączne nakłady  (+32 752,23 zł) po zmianie wynoszą 32 752,23 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+2 482,70 zł) po zmianie wynoszą 2 482,70 zł,  

- nakłady na rok 2022 (+5 325,94 zł) po zmianie wynoszą 5 325,94 zł. 

Przedstawiła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej -  

Prognozy Finansowej Miasta Mława. 

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Zmianie ulega struktura wydatków Miasta Mława. 

Wydatki bieżące, ulegają zmniejszeniu o kwotę (-196 650,70 zł) i po zmianie wynoszą 

159 156 008,19 zł 

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę (+196 650,70 zł) i po zmianie wynoszą 

30 099 746,70 zł. 

Skorygowana zostały również  dane dotyczące „wydatków bieżących podlagających 

ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”, w którym to ujmuje się m.in. wydatki na 

przeciwdziałanie COVID-19. Kolumna po zmianie wynosi 36 953,01 zł 

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF  

Poz.1.3.1.15 „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława" 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023. Nowe przedsięwzięcie. 

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023,  

- łączne nakłady  (-600 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,  

- nakłady na rok 2023 (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł.  

Poz.1.3.2.10 „Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła  

w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.  

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023,  

- łączne nakłady  (+600 000,00 zł) po zmianie wynoszą 600 000,00 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2022 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł,  

- nakłady na rok 2023 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 200 000,00 zł.  

Poz.1.3.2.12 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji”   

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2022,  
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- łączne nakłady  (+32 752,23 zł) po zmianie wynoszą 32 752,23 zł, 

- nakłady na rok 2021 (+2 482,70 zł) po zmianie wynoszą 2 482,70 zł,  

- nakłady na rok 2022 (+5 325,94 zł) po zmianie wynoszą 5 325,94 zł,  

Poinformowała, że do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok 

wprowadza się następujące zmiany:  

DOCHODY (0,00 zł) 

Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0 ,00 zł) 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ( 0,00 zł) 

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

różnych dochodów z przeznaczeniem na zadania w zakresie organizacji transportu  

do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID - 19 i obsługi infolinii w tym zakresie, 

(zmiana klasyfikacji budżetowej). 

2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 5 064,00 zł) z  tytułu środków 

przyznanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem  

na zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 

COVID - 19 i obsługi infolinii w tym zakresie, (zmiana klasyfikacji budżetowej). 

WYDATKI  ( +2 138 914,55 zł) 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (+80 000,00 zł) 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność  (+80 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+80 000,00 zł) 

z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. Dotacja dotyczy czterech wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych 

przez Rodzinne Ogrody Działkowe w Mławie.   

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

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

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) 

z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 

Pomoc finansowa dotyczy zadania pn. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą 

dojazdową – dokumentacja techniczna. 

Dział 750 Administracja publiczna (+ 80 403,00 zł) 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+80 000,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+79 517,30 zł)  

z przeznaczeniem na: 

- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Stary Rynek 

19) w kwocie (+45 000,00 zł) 

- zakup usług pozostałych w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na stworzenie bazy 

danych przestrzennych), 

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację 

zdania pn. „Zakup wyposażenia IT oraz oprogramować do przetwarzania danych”, w tym 

m.in. na zakup oprogramowania do udostępniania planów przestrzennych. 

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (- 1 597,00 zł) 
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Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (- 1 597,00 

zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+18 000,00 zł) 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+ 7 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na: 

- zakup usług remontowych (remont pojazdu OSP Piekiełko) w kwocie (+6 000,00 zł), 

- opłaty za administrowanie (czynsz najmu pomieszczenia przeznaczonych do zapewnienia 

gotowości OSP Padlewskiego) w kwocie (+1 000,00 zł) 

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)  (+ 11 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup umundurowania dla strażników miejskich w kwocie 

(+11 000,00 zł). 

Dział 801 – Oświata i wychowanie ( + 1 522,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 12 141,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 17 000,00 

zł) z przeznaczeniem na: 

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 2 000,00 zł)  

- zakup usług remontowych w kwocie (+ 15 000,00 zł)  

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 2 617,00 zł)  

w n/w jednostkach: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 937,00 zł) 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 695,00 zł) 

c) ) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 985,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie  w kwocie (- 29 141,00 

zł)   z tytułu: 

- zakupu usług pozostałych w kwocie (- 2 000,00 zł) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie, 

- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie ( - 7 000,00 zł)  

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie, 

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 22 758,00 zł)  

w n/w jednostkach: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie ( - 18 307,00 zł), 

b) Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 239,00 zł) 

c) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-  4 212,00 zł) 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( +10 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 10 000,00 zł)            

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie w niezbędny sprzęt 

dodatkowo utworzonej grupy przedszkolnej).  

Rozdział 80104 – Przedszkola  (+ 968,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 957,00 zł) z  tytułu odpisów na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych: 

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

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 5 956,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 989,00 zł) z  tytułu odpisów na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych: 
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- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 4 989,00 zł) 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 2 695,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 655,00 zł) z  tytułu odpisów na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie ( + 4 539,00 zł)  

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie ( + 891,00 zł)  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 1 225,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 960,00 zł) z  tytułu odpisów na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w n/w jednostkach oświatowych: 

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie ( - 1 965,00 zł)  

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (- 43,00 zł) 

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 1 952,00 zł) 

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+328 950,55 zł) 

Rozdział 85153 –  Zwalczanie narkomanii  (+14 392,41 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 392,41 zł) na realizację 

Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 

(wykonanie diagnozy wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). 

Rozdział 85154 –  Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+314 558,14 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+314 558,14 zł) na realizację 

Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 z przeznaczeniem na: 

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie (+116 000,00 zł), środki 

przeznaczone będą na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

zdrowia;  

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+162 558,14 zł) tj. m.in. wydatki związane  

z prowadzeniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach; 

- zakup materiałów i wyposażenia (+6 000,00 zł) niezbędnego do realizacji zadań 

wynikającego z miejskiego programu profilaktyki; 

- zakup usług pozostałych w kwocie (+30 000,00 zł) tj. m.in. wydatki związane  

z prowadzeniem zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach oraz organizację działań 

charakterze profilaktycznym. 

Dział 855 Rodzina ( -35 641,00 zł) 

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (-35 641,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Żłobka Miejskiego w Mławie z przeznaczeniem na: 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 1,00 zł), 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (-35 640,00 zł). 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 650 000,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 50 000,00 zł) 

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 449,74 zł) z tytułu 

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach projektu „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. 
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 2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 449,74 zł) z tytułu: 

- składek na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej  

na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie ( +449,74 zł) 

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – wprowadzenie zadania jednorocznego 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie”, w kwocie 

(+50 000,00 zł) 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+ 100 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 100 000,00 zł) z tytułu 

zakupu usług pozostałych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych w I półroczu 2021 roku z terenu Miasta Mława. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 500 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu 

zakupu energii. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 135 000,00 zł) 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (- 120 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 120 000,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury  

w Mławie. 

Rozdział 92116 – Biblioteki (+ 20 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Mławie. 

Rozdział 92118 – Muzea (- 35 000,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 35 000,00 zł) z tytułu 

dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 050 680,00 zł) 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+ 1 300 000,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 300 000,00 zł) z tytułu 

wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn. „Modernizacja bazy 

sportowej na terenie Miasta Mława” – zadanie wieloletnie. 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-249 320,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (-249 320,00 

zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (zmniejszenie wynika z oszczędności 

uzyskanych w wyniku zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS) 

W załączniku nr 10 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2021 roku” 

Dokonano zmiany nazwy następujących zadań: 

1.  Dział 851, rozdział 85153, paragraf 2800 – nazwa przed zmianą „Dotacja celowa  

z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. 

Nazwa po zmianie to „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych  

do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zdrowia 

publicznego (przeciwdziałania narkomanii) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Mława w 2021 roku” 

2.  Dział 851 Rozdział 85154 paragraf 2800 – nazwa przed zmianą „Dotacja celowa  

z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. 

Nazwa po zmianie to „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych  

do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zdrowia 

publicznego (przeciwdziałania alkoholizmowi) w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Mława w 2021 roku” 

3.  Dział 851, rozdział 85154, paragraf 2830  - nazwa przed zmianą  „Dotacja celowa  

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”. Nazwa po zmianie 

„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi”  

Dochody budżetu na 2021 r.  168 184 775,49 zł 

Wydatki budżetu  na 2021 r.  189 255 754,89 zł  

Deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie ulega zwiększeniu (+ 2 138 914,55 zł) i po zmianie 

wynosi 21 070 979,40 zł.  Deficyt zostanie pokryty przychodami z: 

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 

w kwocie 2 088 189,93 zł (wolne środki dotyczące realizacji zadań z zakresu profilaktyki 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 328 950,55 zł oraz 

realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem  

na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”  w kwocie 

1 759 239,38 zł), 

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

w kwocie 4 682 789,47 zł,   

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie  

14 300 000,00 zł, (kwota nie ulega zmianie) 

Przychody budżetu na 2021 rok ulegają zwiększeniu o kwotę (+ 2 138 914,55 zł), po zmianie 

wynoszą 26 691 979,40 zł. Źródłem przychodów są: 

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

10 303 789,47 zł, 

- wolne środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 

2 088 189,93 zł    

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

Rozchody nie ulegają zmianie. Rozchody budżetu w kwocie 5 621 000,00 zł (wykup 

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

krajowej w kwocie 121 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych 

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

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

na 2021 rok. 

Załącznik Nr 2 (Wydatki) w kwocie  (0,00 zł) 

Dział 750 Administracja publiczna (0,00 zł) 
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Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  (- 2 482,70  zł) 

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 482,70 zł) z tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego.   

Rozdział 75095 – Pozostała działalność  (+2 482,70 zł) 

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 482,70 zł)  

z tytułu dotacji celowej, która będzie przekazana do samorządu województwa na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  

w zakresie e-administaracji i geoinformacji" 

Zmiana powoduje zmianę załącznika nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu 

terytorialnego w 2021”  

W załączniku tym doprecyzowano również nazwę zadania zaplanowanego w dziale 

600 rozdziale 60013 paragrafie 6300. Nazwa przed zmianą: „Dotacja celowa w formie 

pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów 

opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zachodniej obwodnicy 

Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7". Nazwa  

po zmianie: „Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską  

a nowoprojektowaną drogą krajową S7". (Nazwa zadania wskazuje lokalizację planowanej 

inwestycji a dofinansowaniem objęte będą koszty dokumentacji w części dotyczącej terenów 

znajdujących się na terenie miasta Mława”). 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( 0,00 zł) 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( 0,00 zł) 

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

000,00 zł) z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji 

na terenie miasta (Wydatek powoduje zmianę załącznika Nr 10 - Dotacje celowe dla 

podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, 

ponadto powoduje wprowadzenie załącznika Nr 11 – Finansowanie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w 2021 roku).  

W załączniku nr 11 zmniejszono również planowane wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” o kwotę (-

200 000,00 zł) 

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200 000,00 

zł) z tytułu zakupu usług pozostałych. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ( 0,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 832,00 zł)   

z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. 

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 832,00 

zł) z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Inwestycje 

związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie”. Zmniejszenie powoduje zmianę 
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załącznika Nr 4 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią 

prognozą finansową. 

Planowane na 2021 rok dochody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 

168 184 775,49 zł. 

Planowane na 2021 rok wydatki  budżetu Miasta Mława po zmianie wynoszą 189 255 754,89 

zł. 

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2021 rok nie ulega zmianie i  wynosi 21 070 979,40 zł. 

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskały 

pozytywną opinię. 

Radny Marian Wilamowski 

Powiedział, że jego zdziwienie budzi fakt, że za energię elektryczną dodatkowo pół 

miliona zł musimy zabezpieczyć. Przy budżecie, który mamy jest to duża kwota i można by  

ją przeznaczyć na inny cel. Oświetlenie placów i ulic jest to ważne zadanie. Już 

próbowaliśmy ograniczać oświetlenie w porze nocnej i nie spotkało się to z pozytywną oceną 

mieszkańców z uwagi na bezpieczeństwo. Jest to poważne uszczuplenie budżetu i zapytał  

z czego wynika ta podwyżka? 

Justyna Aptewicz Skarbnik Miasta Mława 

Poinformowała, że jesteśmy po przetargu na energię elektryczną. Doszła opłata 

mocowa, która zwiększa koszt oświetlenia. Trzeba wprowadzić do budżetu kwotę pół miliona 

zł, a także koszty związane z oświetleniem które doszły do naszego zasobu, np. Aleja Św. 

Wojciecha. Kwota jak musimy przeznaczyć na ten cel jest duża. 

Radny Janusz Wojnarowski 

Odniósł się do 100 tys. zł dopłaty do śmieci. Zapytał czy te środki finansowe 

wystarczą, aby nie było podwyżki opłat za śmieci? 

Szymon Zejer Zastępca Burmistrza Miasta Mława 

Powiedział, że obserwujemy, jak system funkcjonuje. Przedstawił wykres jak wygląda 

odbiór odpadów w poprzednich latach. W styczniu i lutym zawsze tych odpadów jest mniej, 

w marcu i w kwietniu więcej. Przygotowując przetarg musimy założyć jakąś ilość odpadów, 

w naszym wypadku było to 10 mln zł. Umowa jest zawarta do końca czerwca i zakładamy,  

że do systemu trzeba będzie dołożyć około 10 tys. zł. Tak jak powiedział Pan Burmistrz  

na jednej z Sesji – stawka 10 zł za 1 m3 wody zostaje podtrzymana. Na bieżąco monitorujemy 

system i staramy się przypominać mieszkańcom o prawidłowej segregacji. Ma to wpływ ile 

płacimy firmie odbierającej odpady. 

Radny Michał Nowakowski  

Odniósł się do przedstawionego wykresu i powiedział, że zdaje sobie sprawę jaki  

to ciężar i ogrom pracy, aby gospodarka odpadami dobrze funkcjonowała. Podziękował  

za pracę i za trafione prognozy. Te 100 tys. zł dołożone do systemu, to nie są to trzy miliony 

dołożone przy poprzedniej metodzie. Jest zdaniem zmiana metody jaką zaproponował Pan 
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Burmistrz jest bardzo dobra. Podziękował mieszkańcom za współpracę – systematyczność, 

cykliczność i segregację. Ma nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom jesteśmy w dobrym 

momencie. Jego zdaniem idziemy w dobrym kierunku, a sytuacja się stabilizuje. Wyraził 

wyrazy wdzięczności jako mieszkaniec. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 19 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 

 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/374/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z autopoprawką  

nr 1 

 

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

podjęła 

Autopoprawkę Nr 1 do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 

 

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

Podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/375/2021 

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

 

Ad. pkt 9. 

Piotr Tomaszewski Naczelnik Wydziału Inwestycji 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 

finansowej Powiatowi Mławskiemu. Poinformował, że Powiat Mławski wystąpił do Miasta 

Mława z prośbą o pomoc finansową na  realizację zadania pod nazwą: „Budowa mostu na 

rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, udzielenie takiej pomocy przez Miasto Mława wymaga 

podjęcia uchwały Rady Miasta Mława w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Mławskiego. Przepis art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 305) stanowi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 

być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie 
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dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w związku z powyższym udzielenie pomocy 

finansowej jest zasadne. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektu uchwały. 

Projekty uchwały omawiany były na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

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

Radny Marcin Burchacki 

Zapytał gdzie powiat będzie realizował tą inwestycję? 

Piotr Tomaszewski Naczelnik Wydziału Inwestycji 

Powiedział, że na ul. Płockiej. Obiekt mostowy na wysokości rozdroża starej i nowej 

ul. Płockiej będzie przeznaczony do przebudowy. Zakres dookreśli dokładnie Starosta 

Mławski. 

Radny Marek Kiełbiński 

Zapytał czy znana jest wartość tej inwestycji, naszego udziału? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował za pozytywne opinie podczas Komisji o projekcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mławskiego. Zakres prac obejmuje cała ulicę 

Płocką, od drogi krajowej S7 do ronda księdza Jerzego Popiełuszki. Cieszy się, że udało się  

to ustalić z Panem Starostą. Pan Starosta po uzyskaniu pozwolenia na budowę wraz  

z kosztorysem będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach rezerwy budżetu państwa  

w wysokości do 50 %. Oprócz jezdni na całej długości będzie posiadała chodniki, ścieżkę 

rowerową i kanalizację i deszczową. Na tej drodze jest bardzo duże natężenie ruchu. Cieszy 

się, że wspólnie ze Starostą ustalili, że możliwe jest wykonanie. Montaż finansowy kształtuje 

się następująco - dofinansowanie 50 %, powiat 25 % i będzie prośba do radnych abyśmy też 

przeznaczyli kwotę 25 %. Jest to ważne zadanie, aby droga była bezpieczna i umożliwiała 

ruch samochodowy. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/376/2021 

w sprawie  udzielenia przez Miasto Mława pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu  

 

Ad. pkt 10. 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji  
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na terenie Miasta Mława. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska do zadań własnych gminy należy finansowanie zadań związanych z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną w zakresie przedsięwzięć dotyczących również ochrony 

powietrza. Finansowanie zadań ww. zakresie może polegać na udzielaniu dotacji celowej  

w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 

rada gminy określa w formie uchwały zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące  

w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania  

w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Udzielając dotacji na wymianę źródeł 

grzewczych zasilanych paliwami stałymi na kotły gazowe kondensacyjne Miasto realizuje 

jedno z zadań wpisanych do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława, który został 

uchwalony Uchwałą Nr VII/74/2015 Rady Miasta Mława w dniu 26 maja 2015 r. 

Zasadniczym celem powołanego powyżej Planu gospodarki niskoemisyjnej jest poprawa 

jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu pochodzących z tzw. niskiej emisji,  

w szczególności z sektora bytowo-komunalnego. Projekt Uchwały zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej został zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu weryfikacji przejrzystości zasad udzielania 

pomocy publicznej. Projekt uzyskał pozytywną opinię obydwu organów centralnej 

administracji rządowej. W świetle powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Radny Marcin Burchacki 

Zapytał o spis źródeł ciepła, który był wykonywany przez władze miasta – czy już się 

zakończył czy mamy jego wyniki i jak się one kształtują. W jakim procencie mieszkańcy 

używają źródeł ciepła na paliwa stałe, a w jakim na paliwa gazowe? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że inwentaryzacja źródeł ciepła została zakończona i w przyszłym 

tygodniu  upublicznimy te informacje. Przy okazji prezentowania tej uchwały należy 

podkreślić fakt, że miasto kontynuuje gminny program. To już 4 edycja. Ale jednocześnie 

trzeba podkreślić, że przewiduje się zaangażowanie środków finansowych na kolejne 3 lata. 

Realizujemy swoje cele, jednak współpracujemy również w ramach rządowego programu 

„Czyste powietrze”. Podpisaliśmy w roku ubiegłym porozumienie, aby można było pomagać 

mieszkańcom Mławy w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Ważne jest dla nas, 

że w tym roku złożono wnioski na kwotę pół miliona zł i większość została pozytywne 

rozpatrzona. Działamy dwutorowo. Pozwala to na to, że więcej mieszkańców i szybciej może 
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wymienić piec i zlikwidować źródło ciepła, które zanieczyszcza powietrze. Coraz więcej 

mieszkańców zauważa, że sąsiedzi palą w niewłaściwy sposób i zatruwają środowisko. 

Zaznaczył, że problem palonych śmieci jest to bardzo poważny problem. Mieszkańcy 

zgłaszają, że są nadużycia jeśli chodzi o palenie śmieci. Poprosił Wysoką Radę o podjęcie 

projektu uchwały, który pozwoli na wymianę źródeł ciepła i oddychać czystszym powietrzem. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/377/2021 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

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

Ad. pkt 11. 

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych Miasta Mława.  

Powiedziała, że ustala się strefę płatnego parkowania (SPP) wydzieloną na podstawie 

kryterium zapotrzebowania na miejsca parkingowe w obrębie wyznaczonym ulicami: Stary 

Rynek, Płocka, Spichrzowa, Długa, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta, 

Stefana Żeromskiego, 3 Maja, Bolesława Chrobrego.  

Poinformowała, że: wprowadza się opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania w niżej wymienionych stawkach: 

1) za pierwsze pół godziny postoju 1,00 zł 

2) za pierwszą godzinę postoju 2,00 zł 

3) za drugą godzinę postoju 2,30 zł 

4) za trzecią godzinę postoju 2,50 zł 

5) za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 1,50 zł, 

6) za kartę abonamentową parkingową miesięczną 70,00 zł, z możliwością wykupienia 

wielokrotności karty na jednym blankiecie. 

7) za postój na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą 

dobę: 

- karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00 zł, 

- karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00 zł, 

- karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00 zł, 

- karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00 zł, 

8) za postój pojazdu osobowego będącego własnością, współwłasnością lub 

pozostającego w użyciu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej bądź 

umowy użyczenia - osoby zameldowanej w obszarze SPP, parkującej na ulicy,  

przy której jest zameldowana, 

-    karta abonamentowa parkingowa miesięczna 15,00 zł, 
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-    karta abonamentowa parkingowa roczna 150,00 zł. 

2. Opłata za postój pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony  

w miejscach gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustala się, jako iloczyn ilości 

zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust. 1. 

Ustala się zerową stawkę opłat za postój dla pojazdów: 

1) Straży Miejskiej, 

2) oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca 

zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej,  

o której mowa w przepisach art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo  

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami). Powyższe 

dotyczy także opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy, 

3) przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi 

technicznej miasta, lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót  

w pasie drogowym. 

Dysponentom pojazdów, o których mowa w pkt 1 wydaje się kartę abonamentową specjalną. 

Opłata dodatkowa, za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych  

na drogach publicznych w SPP wniesiona w terminie 7 dni od daty nieopłaconego postoju 

wynosi 40,00 zł., a po tym terminie 100,00 zł 

Opłatę dodatkową można uiszczać w Biurze SPP w czasie określonym w § 4 pkt 1  

lub na konto wskazane w wezwaniu do uiszczenia opłaty. 

Opłaty za postój pobiera się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Poinformowała, że Strefy Płatnego Parkowania powstają na obszarach, gdzie 

występuje znaczny deficyt miejsc postojowych i pożądane jest wymuszenie większej 

rotacyjności miejsc parkingowych. Utworzenie strefy płatnego parkowania w centrum miasta 

spowodowało, że mieszkańcy i klienci uzyskali możliwość parkowania bliżej miejsca 

przeznaczenia w celach innych niż praca, jak również skutecznie zapobiegało blokowaniu 

miejsc postojowych przez pojazdy kierowców pracujących w dzielnicy przemysłowej. Strefa 

Płatnego Parkowania w Mławie funkcjonuje od 2009 roku, ustalone stawki za parkowanie, 

abonamenty i pozostałe opłaty w SPP obowiązują również niezmiennie od 2009 roku. Dlatego 

nastąpiła konieczność urealnienia stawek poprzez sporządzenie projektu nowej uchwały 

zawierającej zapisy pozwalające na zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Ocenia 

się, że wprowadzone zmiany dotyczące stawek za parkowanie powinny przyczynić się do 

zwiększenia dochodów miasta z tytułu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych 

na drodze publicznej w obszarze SPP. Proponowane postanowienia uchwały w znacznym 

stopniu ułatwią możliwość zaparkowania pojazdu w centrum miasta. Projekt uchwały w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta 

Mława został pozytywnie zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i organy 

zarządzające ruchem na drogach. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 
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Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że strefa płatnego parkowania działa od dawna i została zorganizowana  

na wniosek mieszkańców, którzy zauważyli że wiele samochodów blokuje parking, czasem 

na wiele tygodni. Jak wynika z uzasadnieniem ma ona na celu zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych. Wszędzie liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. W związku z tym 

wiele lat temu przy dużych emocjach została wprowadzona strefa płatnego parkowania i dziś 

jest akceptowana. Od wielu lat nie były podnoszone opłaty za korzystanie z tej strefy  

i postanowiliśmy to zrobić. Wzorowaliśmy się na miastach ościennych jak i miastach 

znajdujących się w Polsce, sprawdzaliśmy jaka jest tendencja. Poprosił o podjęcie uchwały  

w przedstawionym kształcie. Dodał, że jeśli chodzi o zarządzenie strefą płatnego parkowania 

to dotychczas ogłaszaliśmy przetarg nieograniczony na organizację i obsługę strefy płatnego 

parkowania. Obecna umowa to następujący podział środków - 68 % środków dla firmy, 32 % 

dla miasta Mława. Wcześniej 59 % dla firmy 41 % dla miasta Mława. Obserwując tendencję 

widzimy, że koszty są coraz wyższe, a my chcielibyśmy czerpać bezpośrednie pożytki  

ze strefy i przeznaczać je na realizację zadań. Dodał, że parking przy ul. Dudzińskiego jest 

bardzo oblegany i jest to dowód na to, że miejsc parkingowych brakuje. Za pozyskane środki 

chcemy w niedalekiej przyszłości wybudować parking przy ul. Płockiej. Chcemy, aby 

zorganizowała i obsługiwała strefę płatnego parkowania gminna spółka Mławskie 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe.  

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Radny Marek Kiełbiński 

Zapytał o jakiej wartości przychodu mówimy? Ile średnio wynosi dochód ze strefy 

płatnego parkowania do miasta? Powiedział, że przy obsłudze dotychczasowej firmy 

mieszkańcy się skarżyli, że odeszli na chwilę od auta, aby rozmienić pieniądze a już mieli 

naliczoną karę? Czy teraz będzie jakiś czas, aby można było dotrzeć z biletem do pojazdu? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że nasza spółka będzie organizowała i obsługiwała strefę płatnego 

parkowania. Spółka będzie musiała zakupić nowe parkometry za pośrednictwem których 

będzie możliwość płacenia kartą. Powiedział, że słyszał wiele wymówek mieszkańców, 

którzy świadomie chcieli wykorzystać zapisy w regulaminie, aby nie zapłacić. Zaznaczył,  

że w Warszawie taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie będziemy akceptować wymówek. 

Zaapelował o uczciwości, rzetelność i odpowiedzialność. Dodał, że niektórzy kierowcy 

zatrzymują się w miejscach niedopuszczalnych i włączają światła awaryjne, aby zaoszczędzić 

50 groszy. Zaznaczył, że on się na to nie godzi. Dodał, że teren wokół ratusza również jest 

włączony do strefy płatnego parkowania i on jak również jego koleżanki i koledzy uiszczają 

opłaty za abonament miesięczny. Uzupełnił, że ta dyskusja jest bardzo potrzeba. Powiedział, 

że ulgi i całoroczne karnety są dedykowane dla mieszkańców, którzy mieszkają w strefie 

płatnego parkowania. Mogą oni parkować na terenie całej strefy, a w innych miastach już tak 
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nie ma. Mieszkaniec może parkować tylko w miejscu w którym mieszka. Być może trzeba 

będzie zastanowić się nad zmianą. Jeśli chodzi o dochody ze strefy to 2020 rok był rokiem 

niepowtarzalnym. Powiedział, że ma nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Był to 

słaby rok jeśli chodzi o dochody. Szczegółowej odpowiedzi udzieli Pani Naczelnik Monika 

Kucka.  

Monika Kucka Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Uzupełniła, że w naszej strefie osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie parkować  

w obszarze całej strefy. Rok 2020 był ewenementem i dochody były niższe niż planowaliśmy. 

Wszystkie wpływy ze strefy do urzędu miasta przed podziałem to 374 128,20 zł z tego dla 

strefy płatnego parkowania 287 817,60 zł. Jeśli chodzi o rok 2019 to wszystkie wpływy 

wyniosły 509 966,78 zł z tego dla firmy obsługującej to 318 tys. zł a pozostała kwota dla nas. 

Dodatkowo kwoty pochodzące z egzekucji, czyli około 200 tys. zł naszych środków.  

Radny Marek Kiełbiński 

Zapytał czy czas dojścia do automatu będzie liczony. Nie chodzi mu jakieś duże 

opóźnienia tylko czas wykupienia biletu. Teraz przez miastem jest zadanie zakupu nowych 

parkometrów, bo tamte są własnością dotychczasowej firmy? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że ten czas będzie taki jak dotychczas. Spółka będzie musiała zakupić 

parkometry i zastanawia się w jaki sposób je nabyć. Jesteśmy blisko przesądzenia jakie będzie 

najlepsze rozwiązanie dla nas. Zaznaczył, że cieszy się z otwartości prezesa spółki MPDM, 

ale też z ogromu pracy. Podziękował za moderowanie spotkań Pani Monice Kuckiej. Jeśli 

chodzi o strefę płatnego parkowania nie są to tylko parkomaty, ale również oprogramowanie, 

baza danych którą chcemy wykorzystać, ale również oznakowanie pionowe i poziome  

i utrzymanie strefy w należytym porządku.  

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/378/2021 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek 

 i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych Miasta Mława 

Ad. pkt 12. 

Marek Polak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 

Przestrzennego 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Błękitna. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość składająca się z działek 

oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr 328/2, 328/5, położona w Mławie przy ul. Błękitnej. 

Położenie działek zostało przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym  
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do uzasadnienia. Nabycie nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława na urządzenie dróg 

gminnych. W wyniku negocjacji uzgodniono z właścicielem warunki nabycia nieruchomości. 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Grzybowa. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 

jako działka nr 4979, położona w Mławie przy ul. Grzybowej. Położenie działki zostało 

przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nabycie 

nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława na urządzenie dróg gminnych. W wyniku 

negocjacji uzgodniono z właścicielem warunki nabycia nieruchomości. 

Przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Płońska. 

Poinformował, że przedmiotem uchwały jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 

jako działka nr 1561/1, położona w Mławie przy ul. Płońskiej. Położenie działki zostało 

przedstawione na wyrysie z mapy ewidencyjnej, załączonym do uzasadnienia. Nabycie 

nastąpi do zasobu nieruchomości Miasta Mława na urządzenie dróg gminnych. W wyniku 

negocjacji uzgodniono z właścicielem warunki nabycia nieruchomości. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektów uchwał. 

Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/379/2021 

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Błękitna 

 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/380/2021 

W sprawie nabycia nieruchomości – ul. Grzybowa 

 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/381/2021 

w sprawie nabycia nieruchomości – ul. Płońska 
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Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę 

Obrady zostały wznowione o godz. 15:20. 

 

Ad. pkt 13. 

Dorota Kaczorek – Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Poinformowała, że ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wpierających 

rozwój mieszkalnictwa wprowadziła zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych  z dnia 

21 czerwca 2001 r. Dz.U z 2019 r. poz. 2133 ze zm. Wprowadzony do art. 7 ustawy  

o dodatkach mieszkaniowych nowy ust. 1 e. zobowiązał  Radę Gminy do określenia w drodze 

uchwały  wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru  deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego. Zgodnie z powyższym opracowano nowe wzory  

wniosków. Mając na uwadze nowe regulacje prawne podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

koniecznie i uzasadnione. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

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

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/382/2021 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Ad. pkt 14. 

Dorota Kaczorek – Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021 – 2023. Poinformowała, że obowiązek opracowania Gminnego 

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

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

Realizacja Programu  należy do zadań własnych gminy. Gminny Program Wspierania 

Rodziny wyznacza działania mające na celu wspieranie rodzin w procesie przywracania 

zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie w szczególności 
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poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

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

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

naturalną w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej. Wspieranie rodziny, to 

jednocześnie rozwój i wzmacnianie społeczności lokalnej. W rodzinie bowiem dorastają 

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

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

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

sytuacji, kiedy  dziecko musi opuścić własną rodzinę. Spodziewanym efektem ma być 

polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie 

patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego 

systemu wsparcia dla rodziny. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie projektu uchwały. 

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

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (za – 19 głosów, jednogłośnie) 

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/383/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 

 

Ad. pkt 15. 

Anna Boćkowska Kierownik Działów MOPS w Mławie 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Miasta Mława na lata 2021 – 2025. Poinformowała,  

że obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z  grup szczególnego 

ryzyka należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. 

zm.). Punktem wyjścia do opracowania projektu niniejszej strategii są dane statystyczne  

za lata 2016 – 2020 r. pochodzące z oceny zasobów pomocy społecznej, dane z GUS  

i informacje udostępnione przez m.in. Urząd Miasta w Mławie, Powiatowy Urząd Pracy, 

Komendę Powiatową Policji. Na tej podstawie dokonana została diagnoza problemów 

społecznych występujących na terenie Miasta Mława. Strategia zawiera: diagnozę sytuacji 

społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią,  określenie celów strategicznych, 

kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, analizę 
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SWOT, a także wskaźniki realizacji zadań. Przyjęcie Strategii ułatwi prowadzenie wielu 

działań w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej Miasta Mława, skoordynuje 

działania prowadzone w oparciu o inne niż ustawa o pomocy społecznej umocowania prawne, 

ułatwi zdobywanie środków zewnętrznych na rozwiązywanie wielu zdiagnozowanych  

i opisanych problemów stanowiących bariery rozwoju Miasta. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych  na lata 2021 – 2025 jest wieloletnim dokumentem programowym, 

który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Miasta 

Mława, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku  

z powyższym zasadnym jest przyjęcie niniejszego dokumentu, w którym zostały zawarte  

do realizacji cele strategiczne na lata 2021 – 2025. 

W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie projektów uchwał. 

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

Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego  

i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

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

opinię. 

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/384/2021 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Mława na lata 2021 – 2025 

Ad. pkt 16. 

Anna Boćkowska Kierownik Działów MOPS w Mławie 

Przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej Miasta Mława za 2020 r. (informacja 

stanowi załącznik do protokołu). Informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu i Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych i nie była głosowana. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Ad. pkt 17. 

Mirosław Zbrzezny Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 maja 

2021 r. w sposób wnikliwy przenalizowała petycję stowarzyszenia Polska Wolna od GMO  

z Gliwic wzywającą Radę Miasta Mława do podjęcie określonych działań  

tj. rozpowszechnienia informacji o możliwych skutkach zdrowotnych szczepień przeciwko 

Covid – 19. Komisja w sposób szczególny przeanalizowała towarzyszące petycji okoliczności  

formalno prawne odnoszące się do właściwości i zakresu kompetencji organu jakim jest rada 

gminy. W wyniku tego Komisja 5 głosami za, jednogłośnie zaopiniowała petycję, jako 

bezzasadną. Propozycja odpowiedzi w całości stanowi załącznik do projektu uchwały.  
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Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/385/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko COVID – 19 

 

Ad. pkt 18. 

Mirosław Zbrzezny Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Wykonujące dyspozycje Przewodniczącego Rady Miasta odnośnie petycji dotyczącej 

zwiększenia limitów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. w sposób wnikliwy 

przenalizowała petycję w tej sprawie mając na względzie skutki społeczne i ekonomiczne 

podjętych działań. W wyniku tego Komisja 5 głosami za, jednogłośnie zaopiniowała petycję, 

jako bezzasadną. Propozycja odpowiedzi w całości stanowi załącznik do projektu uchwały.  

Głosów w dyskusji nie było. 

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

podjęła 

UCHWAŁĘ Nr XXVII/386/2021 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia limitów zezwoleń  na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

 

Ad. pkt 19. 

Przewodniczący Rady Miasta Lech Prejs 

Powiedział, że sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Mława  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 roku) omawiane było na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

ds. Rodziny i Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu i nie była głosowana. 

Głosów w dyskusji nie było. 

Ad. pkt 20. 

Magdalena Cecelska Sekretarz Miasta 

Przedstawiła raport o stanie Miasta Mława za 2020 r. Poinformowała, że na podstawie 

art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym każda gmina zobowiązana jest do corocznego 

przygotowania „Raportu o stanie gminy” za rok poprzedni. Burmistrz (wójt, prezydent 

miasta), co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy ww. raport. Raport o stanie miasta 

za 2020 rok został sporządzony w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Mława. Dane służące 
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do przygotowania Raportu o stanie miasta pochodziły z wydziałów merytorycznych urzędu 

jak również z jednostek organizacyjnych miasta Mława, z powiatowego urzędu pracy oraz  

z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Raport zawiera dane według stanu na dzień  

31 grudnia 2020 r. Raport zawiera takie dane jak: uchwały rady miasta, budżet, realizacja 

strategii polityk i programów, edukacja, realizacja inwestycji i projektów, obrót 

nieruchomościami, demografia, bezrobocie, działalność gospodarcza, pomoc społeczna, 

porządek publiczny bezpieczeństwo obywateli, kultura i sport, zagospodarowanie 

przestrzenne, infrastruktura techniczna i komunikacja miejska, gospodarka odpadami, 

promocja miasta i komunikacja społeczna, jak również analiza porównawcza miasta na tle 

innych miast. Dodała, że dyskusja nad raportem przewidziana jest na tej Sesji kiedy będzie 

podejmowana uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława wotum zaufania.  

Ad. pkt 21. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Sesji w dniu 8 kwietnia 

2021 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad pkt 22. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Podziękował wszystkim pracownikom, którzy przygotowali projekty uchwał  

na dzisiejszą Sesję Rady Miasta Mława. Podziękował Radnym za ich przyjęcie, te dokumenty 

są bardzo ważne. Radni dyskutują nad projektami uchwał podczas komisji, aby zapoznać się  

z nimi wnikliwie i mogli głosować w taki czy inny sposób. Powiedział, że urząd pracuje  

w sposób ograniczony i jest to podyktowane delegacjami prawnymi kierowanymi przez 

Premiera, Wojewodę, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Pracujemy 

inaczej niż było to wcześniej. Wniosków od mieszkańców wpływa  bardzo dużo. Dodatkowo 

spotkania odbywają się spotkania z mieszkańcami jeśli jest taka potrzeba.  

Straż Miejska 

Zaznaczył, że z uwagi na braki kadrowe Straż miejska pracuje w godzinach  

od 7 do 19. Nie wszystkie zgłoszenia mogą być błyskawicznie realizowane. Aż 152 zgłoszeń 

jest to dużo, co świadczy o wrażliwości mieszkańców. Podziękował za to. Zgłoszenia dotyczą 

bezpańskich psów jak również dewastacji mienia. Przypomniał, że cała infrastruktura jest  

to własność mieszkańców miasta i jest zakupiona z podatków mieszkańców. Interwencje 

strażników nie są lubiane, kiedy interweniują i nakładają mandaty, jest to praca niewdzięczna. 

Kontrolują oni porządek w mieście. Poprosił mieszkańców, aby przypomnieli sobie swoje 

obowiązki zawarte w Uchwale Rady Miasta Mława w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Mława. W pewnych sytuacjach strażnicy poproszą  

o udokumentowanie wywozu nieczystości ciekłych z szamba. Mieszkaniec powinien mieć 

podpisaną umowę z firmą zajmującą się wywozem nieczystości. Czasami zdarza się,  

że w miejscach gdzie został wybudowany kolektor sanitarny i przykanalik, kontrolerzy 

stwierdzają, że ścieki są wypompowywane na sąsiednie nieruchomości. Jest  

to niedopuszczalne. Zaznaczył, że zasada jest jasna – jeśli mieszkańcy podłączą się  

do kolektora to w pierwszej kolejności będą tam modernizowane drogi. Nie na odwrót. 
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Zaznaczył, że kolektory są budowane są z dofinansowanie zewnętrznym z Narodowego 

Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Musimy wykazać efekt ekologiczny, 

czyli podłączenie 120 osób na km bieżący kolektora. Jeśli go nie uzyskamy to będziemy 

musieli zwracać pieniądze unijne. Wyliczyliśmy, że podłączenie do kanalizacji sanitarnej dla 

4 osobowej rodziny jest to zysk około 2,5 tys. zł. Dodał, że podkreśla ten problem, bo wiążę 

się z ekologią jak również z uszczupleniem budżetu miasta Mława. 

Zwierzęta bezpańskie przekazane do przychodni zwierząt – 6 

Konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb urzędu 

Przekazany do Policji zapis obrazu z Monitoringu Miejskiego dotyczący zdarzeń 

naruszających przepisy prawa – 13 

Jeśli chodzi o monitoring to otrzymaliśmy pozwolenie na umiejscowienie kolejnego puntu 

monitoringu w mieście. Zaznaczył, że jeśli w mieście są kamery to jest bezpieczniej. 

Powiedział, że obserwuje, że przy koszach na śmieci w mieście są porzucane śmieci. Dzieje 

się tak też w rowach melioracyjnych jak również w lesie nad zalewem Ruda. Powiedział,  

że wstydzi się za osoby, które porzucają śmieci i nie potrafią zachować porządku. Jest  

to niedopuszczalne. Zaznaczył, że teren wokół zalewu Ruda nie są to granice administracyjne 

miasta Mława. Powiedział, że on apelował do wójtów tych gmin jak i do komendanta policji 

Artura Rafińskiego o wzmożone kontrole tam. Jednak nie ma możliwości, aby kontrolować 

cały czas ten teren. Powinniśmy piętnować takie zachowania. Nie jest to wina wójta, to jest 

tylko skutek. Potrzebna jest szeroko zakrojona akcja społeczna, która uwrażliwi 

społeczeństwo.  

Kontrole przestrzegania nakazów COVID-19 dotyczących noszenia maseczek na terenach 

obiektów handlowych, wskazanych przez Policję – 163 

Wspólne kontrole prowadzone z pracownikami urzędu miasta – 133 

Podziękował pracownikom za interwencję. Dodał, że poprosił prezesa WOD – KAN,  

aby zaoponować preferencyjne warunki podłączania do kanalizacji sanitarnej np. rozłożenie  

na raty.  

Kontrole gospodarstw pod kątem liczby posiadanego ptactwa domowego na obszarze 

zapowietrzonym ptasią grypą – 4 

Na szczęście na terenie miasta Mława nie ma kurników i firm zajmujących się drobiem. 

Powiedział, że sytuacja jest trudna i na pewno to odczujemy. Straty są bardzo duże. Pojawił 

się problem miejsc grzebalnych dla ptactwa. My nie mam takich miejsc. Przekazaliśmy 

wojewodzie informację, że nie mamy możliwości grzebania martwych ptaków.  

Ujawnione wykroczenia – 94 

Wydział Gospodarki Odpadami  

Przypomniał, że  dniu 26 maja 2020 r. została podjęta uchwała o zmianie metody  

i naliczaniu opat od zużycia wody. Coraz więcej samorządów przechodzi na tę metodę.  

Na mieszkańcach spoczywają obowiązki. Muszą złożyć deklarację o ilości zużytej wody. 

Powiedział, że był przekonany, że będzie można wprowadzić pewną korektę. Jeżeli WOD-

KAN udostępnił by nam zużycie wody do faktury za wodę i ścieki można by wprowadzić 

opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeżeli ktoś z jakiś powodów nie złoży 

deklaracji to pojawią się wezwania do zarządców i mieszkańców.  
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Powiedział, że dyrektywy i ustawy mówią o tym, że musimy segregować jak 

najwięcej odpadów. Odpady zbierane w sposób selektywny są tańsze. Mieszkańcy nie stosują 

się do terminów odbierania odpadów wielkogabarytowych i pozostawiają je pod koszami  

na śmieci. Dodał, że wszystkim zależy aby odbiór odpadów był jak najtańszy. Jeżeli nie 

będziemy stosować się do reguł zawartych w regulaminie będzie drożej. Proszę nie 

porównywać Mławy do innych sąsiednich miejscowości, bo jest tu znacznie więcej odpadów 

w przeliczeniu na mieszkańca. Aby powyrównywać wartości trzeba je sprowadzić do jednego 

mianownika, a tu tego nie ma. Podkreślił, że w domach jednorodzinnych mieszkańcy radzą 

sobie z nowymi zasadami. Dużo trudniej jest to wyegzekwować w budynkach 

wielorodzinnych. Konsekwencją jest to, że jeżeli firma odbierająca stwierdzi, że odpady nie 

są posegregowane to opłata wzrośnie z 10 zł za 1 m3 do 30 zł za 1 m3 zużytej wody.  

W budynkach wielorodzinnych wystarczy, że kilka osób nie stosuje się do zasad i jest 

problem. 

Wydział Gospodarni Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Decyzje o warunkach zabudowy wydano 6 decyzji  

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 1 decyzję  

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  wydano 48 zaświadczeń  

Dzierżawa nieruchomości  podpisano 9 umów  

Sprzedaż nieruchomości podpisano 5 aktów notarialnych  

Zamiana nieruchomości podpisano 1 akt notarialny  

Nabycie nieruchomości podpisano 2 akty notarialne  

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - wydano 3 

zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłat  

Podziały nieruchomości wydano: - 9 postanowień - 12 decyzji  

Nadanie i zmiana numerów porządkowych budynków i nazw ulic wydano 4 zawiadomienia 

Projekty uchwał Rady Miasta przygotowano 3 projekty uchwał  

Zamówienia publiczne przeprowadzono 3 postepowania w sprawie udzielenia zamówień 

publicznych o wartości do 130.000,00 zł 

Powiedział, że jeżeli Rada Miasta wyrazi zgodę na sprzedaż, zamianę lub nabycie 

nieruchomości Burmistrz jest upoważniony do wykonania tej uchwały, bez uchwały jest  

to niemożliwe. 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Informacja o realizacji zadań w ramach Porozumienia z WFOŚiGW w zakresie 

wsparcia technicznego  w pozyskiwaniu środków na termomodernizację z Programu Czyste 

Powietrze. 

Kontrole o przestrzeganiu i stosowaniu przepisów o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie. - (Skontrolowano 11 budynków wielolokalowych  i 2 budynki 

jednorodzinne w tym: na 7 nieruchomościach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) - 13 
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W roku 2021 złożono do Programu Czyste Powietrze z terenu miasta Mława  

32 wnioski na termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym 13 wniosków złożono  

do podstawowego poziomu dofinansowania (30 % kosztów kwalifikowanych) oraz  

19 do podwyższonego poziomu dofinansowania (60 % kosztów kwalifikowanych) na łączną 

kwotę 553 318,30 zł.  

W ramach wnioskowanej kwoty inwestorzy (Beneficjenci Programu) zamierzają: 

1. Wymienić 27 kotłów węglowych na kotły gazowe, 

2. Wybudować 13 przyłączy gazowych, 

3. Wymienić 1 piec typu „śmieciuch” na kocioł ekologiczny zasilany paliwem stałym, 

4. Zmodernizować 8 instalacji centralnego ogrzewania, 

5. Zainstalować na dwóch nieruchomościach panele fotowoltaiczne, 

6. Wykonać docieplenia 14 budynków mieszkalnych, 

7. Wymienić stolarkę okienną w 9 budynkach, 

8. Wymienić drzwi zewnętrzne w 11 budynkach. 

Powiedział, że cieszy się że pracownicy urzędu miasta są profesjonalnie przygotowani  

do niesienia pomocy dla mieszkańców miasta. Dodał, że za chwilę będzie uruchomiony inny 

program i niebawem o tym poinformujemy. 

Wycinka drzew i krzewów 

Wydano decyzje dla wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi - 4 

Przyjęto zgłoszenia dotyczące wycinki od osób fizycznych – 12 

Sprawy związane z rolnictwem 

Decyzje przekazane do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 22 

Wnioski na dofinansowanie wyrobów zawierających azbest - 31 

Kampania Społeczna dla mieszkańców Miasta Mława – Posadź drzewo. Wydano 1000 sztuk 

sadzonek drzew liściastych 

Zaznaczył, że tak dużo osób zgłosiło się po sadzonki i będzie ten program kontynuować 

corocznie. Powiedział, że od wielu lat namawia do tego, aby sadzić drzewa liściaste na terenie 

miasta, ponieważ absorbują one najwięcej zanieczyszczeń. 

Realizacja zadań z zakresu energetyki 

Naprawa słupa oświetleniowego po kolizji  (ul. Mariacka), uczynniono 11 ciemnych lamp 

ulicznych. 

Zaznaczył, że ubezpieczyciel nam to rekompensuje, jednak trzeba trochę  

na to poczekać. Dodał, że opłaty z tytułu energii elektrycznej cały czas rosną.  

Realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 

Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego – 14 

Ilość podań w sprawie zamiany lokalu komunalnego – 5 

Odbiory remontów w budynkach komunalnych ( na kwotę 48 797,83 zł ) – 4 

Ilość podań dotyczących remontów od lokatorów i zarządcy – 7 

Podania w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego - 2 

Powiedział, że taki podania się pojawiają ponieważ mieszkańcy nie płacą regularnie czynszu. 

Jeśli uiszczą opłaty to tytuł jest im przywrócony. Jeżeli ktoś nie dokonuje opłat dłużej niż 3 

miesiące spółka ma obowiązek błyskawicznie reagować i wzywać do odpłatności. 
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Wydział Oświaty i Polityki Społecznej 

Rozstrzygnięto 4 otwarte konkursy ofert: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Trwa aktualizacja kosztorysów oraz harmonogramów, podpisywanie umów, wypłaty dotacji 

Dofinansowanych zostanie 21 zadań, łączna kwota 107 000 zł 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022 - wysłanie pism  

ze wskazaniem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji 

wychowania przedszkolnego dzieciom, które nie dostały się do przedszkola a spełniały 

kryteria dopuszczające do wskazania. – 31 

Powiedział, że w tym roku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

sprawdzaliśmy gdzie rodzice pobierają świadczenie 500 +. Podziękował za współpracę 

dyrektorom, członkom komisje rekrutacyjnych oraz pani Dyrektor MOPS Dorocie Kaczorek 

– Magdalińskiej. Zrobiliśmy to po to, aby do naszych przedszkoli uczęszczały dzieci osób 

mieszkających w Mławie. Przyjęcie kolejnego dziecka powoduje zwiększenie ilości 

oddziałów i chcemy tego uniknąć. Zmierzamy do optymalizacji kosztów utrzymania oświaty, 

aby jak najmniej dokładać do subwencji oświatowej. Dział oświata i wychowanie to ponad  

53 mln zł. Musimy z budżetu dokładać ok. 49 % do tego działu. Nie stać nas na to, aby 

dokładać do środki finansowe do dzieci, które są spoza Mławy. Ta optymalizacja jest bardzo 

potrzebna. Powiedział, że jeżeli strategia działania byłaby inna, nie byłoby tyle wolnych 

środków. Dodał, że na Sesji 29 czerwca zaproponuje rozdysponowanie tej kwoty. Powiedział, 

że zbliżymy się do kwoty ok. 40 mln zł na inwestycje jest to bardzo duża kwota. W takim 

kierunku zmierzamy, aby optymalizować wydatki i zapewniać komfort życia mieszkańców. 

Powiedział, że 6 maja br. spotkał się z Marszałkiem Struzikiem i przytoczył niezależne, 

oficjalne badania, gdzie Mława jest ośrodkiem dynamicznego wzrostu gospodarczego. Jest  

to zasługa nas wszystkich.  

Miastu Mława otrzymało dotację w ramach Resortowego Programu „Senior+  

na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + na rok 2021  w wysokości 128 160,00 zł 

Miasto Mława podpisało umowy przyznające dotację na realizację Programów „Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” - 150 837,60 zł. wraz  

z kosztami obsługi programów 

Wydział Inwestycji 

Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej  

na terenie osiedli Andersa i Wólka – etap I”. powiedział, że na ul. Kolejowej odnaleziono 

niewybuchy. Policzyliśmy koszty i ponad pół miliona zł należałoby przeznaczyć dodatkowo 

na rozkopanie i wykonanie nawierzchni. Powiedział, że uznał że na tym etapie 

zaprzestaniemy prac na ul. Kolejowej. Dodał, że mamy propozycję, aby realizować dalej 

kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej. Poprosił Radnych i Przewodniczących Zarządów 

Osiedli o to, aby udać się do mieszkańców i powiedzieć, aby podłączyli się do kanalizacji 
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sanitarnej. Jest to bardzo ważne z naszego punktu widzenia. Wszystko zależy od naszego 

zaangażowania. Powstrzymaliśmy pracę w ul Kolejowej, aby znaleźć środki finansowe, aby 

zlecić saperom usunięcie nie wybuchów i odtworzenie drogi. 

Złożono wniosek w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2021" na „Modernizację bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap II”  

w Mławie. 

Wartość zadania – 1 397 000,00 zł  

Wnioskowane dofinansowanie – 200 000,00 zł 

Poinformował, że uznał, że właściwym będzie aby przy SP 7, wzorem SP 6 był animator 

sportu który będzie doglądał i animował zajęcia przy SP 7. Przedstawił zakres prac. Chcemy, 

aby ta baza sportowa miała opiekuna w osobie animatora sportu w trosce o te obiekty 

sportowe. Zaznaczył, że baza sportowa przy SP 4 oddane w 2005 roku zostały zniszczone. 

Przy SP 1 również korzystają w niewłaściwy sposób. Zaznaczył, że jest temu przeciwny.  

Złożono wniosek w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza  

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na „Poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Mława 

poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I” 

Wartość zadania – 400 000,00 zł 

Wnioskowane dofinansowanie – 200 000,00 zł 

Mamy informację, że te środki w wysokości 200 tys. zł otrzymamy. 

Złożono cztery wnioski w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 

MAZOWSZE 2021” na wsparcie zadań, które będą realizowane przez mławskie Rodzinne 

Ogrody Działkowe. 

Wartość zadania – 100 000,00 zł  

Wnioskowane dofinansowanie – 40 000,00 zł 

Złożono prośbę o udzielenie finansowego wsparcia w ramach instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania 

pn.: „Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie”.  

Wartość zadania – 4 971 963,02 zł  

Wnioskowane dofinansowanie – 2 983 177,81 zł 

Liczymy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uzna, że to zadanie jest ważne. 

Powiedział, że jako Burmistrz jeszcze nigdy nie pisał prośby o przyznanie środków, zawsze 

był to wniosek. Ten instrument nie ma żadnych kryteriów, decyduje o tym Zarząd 

Województwa Mazowieckiego. Dodał, że ta droga będzie prowadziła do pokazowej zagrody 

żubrów.  

Złożono prośbę o udzielenie finansowego wsparcia w ramach instrumentu wsparcia zadań 

ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania 

pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę  

ul. Ciechanowskiej”  

Wartość zadania – 2 037 476,65 zł  

Wnioskowane dofinansowanie – 1 222 485,99 zł 

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie Dokonano odbioru 

końcowego, wykonanych robót wyniosła: 247 153,74 zł. Wykonawca:  
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TORAKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020", w kwocie 100 000,00 zł. 

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

wykonano przebudowę ul. Ordona w Mławie - Dokonano odbioru końcowego, wykonanych  

robót wyniosła: 37 953,90 zł. Wykonawca: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe 

MPDM Sp. z o. o. z siedzibą w Mławie. 

Powiedział, że w dniu 6 maja br. spotkał się z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego w sprawie zachodniej obwodnicy Mławy. Powiedział, że warto było 

przypomnieć o tym zagadnieniu na Sesji Rady Miasta Mława. Zaznaczył, że było  

to sympatyczne i merytoryczne spotkanie. Marszałek uwzględnił prośby odnośnie ciągów 

pieszo – rowerowych, włączenia ul. Gdyńskiej do projektowanie zachodniej obwodnicy,  

a także prośbę dotyczącą włączenia Wiaduktu Mazurskiego do zachodniej obwodnicy Miasta 

Mława. Wartość zwiększenia prac to około 4,5 mln zł i mamy zapewnienia Marszałka,  

że zostanie to uwzględnione. Zaznaczył, że jedyne niezadowolenie to fakt, że nie wiemy 

kiedy rozpoczną się prace. Dokumentacja ma być opracowana w I kwartale 2022 roku. Nie 

mamy konkretów. Widzi ze strony Marszałka, że chce aby to było wykonane. Fakt jest taki, 

że Burmistrz błyskawicznie wydał decyzję środowiskową. Powiedział, że on stara się, aby  

było jak najwięcej węzłów wiążących drogę ekspresową S7 z drogami powiatowymi  

i wojewódzkimi. W 2023 roku węzeł „Modła” zostanie oddany do użytku. Główna 

komunikacja będzie odbywała się przez ul. Warszawską. Zachodnia obwodnica jest  

to inwestycja Marszałka, bo jest to droga wojewódzka. Mówimy o tym od 2002 roku. Mamy 

rok 2021 i mówimy o projektowaniu. Od 4 lat mamy zarezerwowane środki finansowe na ten 

cel, jednak prawdopodobnie w tym roku nie zostaną wykorzystane. Wykażmy się 

cierpliwością i zaangażowaniem i pytajmy kiedy to zostanie wykonane. 

Powiedział, że mieszkanka Mławy zwróciła się z prośbą do Burmistrza  

o zaopiekowanie się grobem rodziny Witwickich na cmentarzu parafialnym. Zaznaczył,  

że Burmistrz nie ma takich kompetencji. Powiedział, że Pan Dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego w Mławie, Pan Radny na pewno wymyśli razem z samorządem 

uczniowskim w jaki sposób będzie można zaopiekować się tym grobem. Dodał, że jest coraz 

więcej problemów z utrzymaniem grobów zacnych mławian. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej organizuje zbiorki i otrzymuje dotacje, aby można było odnowić te groby. 

Zaapelował do dyrektorów, nauczycieli wychowawców, abyśmy wspólnie dokonali przeglądu 

grobów na cmentarzu parafialnym i abyśmy odwiedzali te miejsca na bieżąco, nie tylko  

w dniu Wszystkich Świętych.  

Powiedział, że starał się organizować punkt szczepień powszechnych, udało nam się  

to zrobić. W dniu 5 maja br. punkt został odebrany przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  

a 12 maja otrzymaliśmy certyfikat, który pozwala na wykonywanie szczepień. 29 maja 

rozpoczną się szczepienia powszechne w tym punkcie (przy ul. Granicznej), od jutra, 19 maja 

można się zapisywać, by móc się tam zaszczepić w tym miejscu. Chcemy szczepić 720 osób 

tygodniowo. Punkt będzie działał od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 20, ale jeśli 

szczepionek będzie mniej to nie będzie aż tak długo otwarty. W pierwszym tygodniu 

dostaniemy 360 szczepionek. 
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Zalecenia pandemiczne wciąż obowiązują. Pani Dyrektor MDK rozmawiała  

z dyrektorem Sanepid oraz z Komendantem Powiatowym Policji w Mławie i nie rekomendują 

masowych obchodów dnia dziecka. W zamian za to proponujemy, że w dniu 1 czerwca przed 

budynkiem MDK będą maskotki z którymi będzie można sobie robić zdjęcia oraz fotobudka. 

W dniach od 28 maja do 30 maja na terenie parku będą food trucki, a także dmuchane 

zabawki. Podziękował za uwagę i możliwość zabrania głosu. 

Ad pkt 23. 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania: 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w okresie międzysesyjnym  

do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma: 

• Wniosek mieszkańców miasta Mława w sprawie zakupu wozu bojowego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej i przeznaczenia na ten cel 1 miliona złotych; 

• Wniosek mieszkańców miasta Mława w sprawie remontu chodnika przy ulicy 

Brukowej oraz budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Adama Mickiewicza,  

a także wymianę oświetlenia ulicznego na ultraoszczędne  oświetlenie LED na terenie 

Osiedla Obrońców Mławy. 

Radny Marek Kiełbiński  

Odniósł się do tematu poruszonego przez Pana Burmistrza i powiedział, że w Liceum 

istnieje taki projekt, aby uwrażliwić uczniów na opiekę nad grobami i biorą oni udział  

w opiece nad grobami. Dodał, że często groby wymagają nakładów finansowych, postawienia 

zniczy czy posprzątania. Dodał, że do programu również mogą się przyłączyć szkoły miejskie 

dla których Pan Burmistrz jest organem prowadzącym. Dodał, że Liceum jest aktywne w tym 

temacie i staramy się, aby ten program był kontynuowany co roku. 

Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta 

Powiedział, że jest to bardzo dobra inicjatywa.  

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się, że jest to dobra praktyka, którą należy kontynuować. 

Powiedział, że na pewno spotka się z dyrektorami, aby omówić ten temat. Jest to bardzo 

dobry program i ta praktyka powinna być kontynuowana. Informacja na ten temat jest bardzo 

cenna i podziękował za informację. Poprosił, aby podziękować za to młodzieży i opiekunom. 

Radna Zofia Kazimierska 

Podziękowała za wykonanie ulicy Działkowców. Ulica jest bezpieczna i ma nadzieję, 

że wszyscy którzy z niej korzystają będą zadowoleni. Następnie poinformowała, że grupa 

Radnych na ręce Przewodniczącego złoży wniosek w sprawie nadania nazwy „Miast 

Partnerskich” rondu powstającemu w ciągu ul Płockiej i budowanej Alei Św. Wojciecha.  

W mieście nie ma nazwy poświęconej miastom partnerskim, a będąc w tych miastach 

widzieliśmy mławskie akcenty. Powiedziała, że jeśli chodzi o budowę obwodnicy to bardzo 

się cieszymy, że Pan Burmistrz zainicjował po raz kolejny sprawę budowy i że pan Struzik 

znalazł czas dla Mławy i atmosfera była przyjazna. Dodała, że jesteśmy bardzo 
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zainteresowani kiedy ta obwodnica powstanie. Bardzo na to czekamy. Podziękowała 

Burmistrzowi za zaangażowanie i determinację i życzyła, aby nie stracił chęci do działania.  

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że rozmowa z Marszałkiem była merytoryczna na tyle na ile to możliwe. 

Mieszkańcy oczekują konkretów, a tych na razie nie ma. Ma nadzieję, że wkrótce to nastąpi  

i będzie mógł przekazać te konkrety. Jeśli chodzi o wybudowanie zachodniej obwodnicy  

to było 5 terminów jej wykonania, ostatni to 2020 rok. Z naszej strony jest ogromna 

determinacja, aby ta droga powstała. Przypomniał, że mówimy o ciągu ulicy wojewódzkiej. 

Prosimy i wnioskujemy, aby w końcu została wybudowana zachodnia obwodnica miasta 

Mława, która poprawi komfort życia i będzie sprzyjała jeszcze większemu rozwojowi miasta. 

Radny Janusz Wojnarowski 

Powiedział, że popiera apele Pana Burmistrza w kwestii nie właściwego wyrzucania 

odpadów. Zauważył, że Pani Radna Kazimierska nadmieniła, że ul. Działkowców,  

był to strzał w dziesiątkę. We własnym imieniu podziękował za tą inwestycję. Dodał,  

że działkowcy są wspierani przez miasto finansowo. Powiedział, że mieszkańcy wychodząc  

z działek przy przystanku zrobili sobie wysypisko śmieci. Codziennie jest to kilka toreb. 

Zaapelował, aby poinformować w formie obwieszczenia czy ogłoszeń, że przestanek 

autobusowy nie jest to wysypisko śmieci. 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się że dyskutujemy na tematy ważne społecznie jest to dowód 

wrażliwości Radnych. Niedopuszczalne jest wyrzucanie odpadów w jakim miejscu. 

Powiedział, że słyszy, że jest problem z gospodarką odpadami na ogródkach działkowych. 

Odbiór odpadów jest to bardzo duży koszt i z tym zagadnieniem musimy sobie z tym poradzić 

my wszyscy. Nie uda nam się ustalić kto te odpady porzuca. Zaapelował o to, aby nie 

wyrzucać śmieci w miejscach publicznych. Powiedział, że cieszy się że jest zadowolenie  

ze strony działkowców. Podziękował pracownikom Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – 

Mostowego za szybką realizację inwestycji. 

Radny Marian Wilamowski 

Powiedział, że kilka tygodni temu zdecydował się na złożenie wniosku do budżetu 

obywatelskiego Mazowsza. Droga 544 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Kościelnej i dalej 

ul. Gdyńska to są drogi jakby zarządca o nich zapomniał. Poinformował, że skierował dwa 

wnioski dotyczące budowy ciągów pieszo rowerowych  ciągu drogi nr 544. Oba wnioski 

przeszły pomyślnie weryfikację formalną i skierowano je do weryfikacji merytorycznej. 

Zwrócił się do mieszkańców, aby głosowali na te dwa wnioski, które dotycząc poprawy 

bezpieczeństwa. Ul. Gdyńska od kilkudziesięciu lat nie doczekała się ani chodnika, ani 

ścieżki rowerowej. Jego zdaniem te wnioski przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo  

i ma nadzieję, że dla rowerzystów i dla mieszkańców będą dogodną drogą dojazdu do Zalewu 

Ruda i miejsc wypoczynku. Liczy, że mieszkańcy i Radni w odpowiednim czasie będą na nie 

głosować. 
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Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że cieszy się, że Pan Radny jest konsekwentny w tych działaniach  

i od wielu lat mówił o bezpieczeństwie na ul. Gdyńskiej. Jakiś czas temu na tej drodze zginął 

człowiek. My jako gmina, była to również inicjatywa Pana Radnego Wilamowskiego wiele 

lat temu zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej. Zaproponował, aby zainicjować 

akcję przekazania tej dokumentacji do Zarządu Województwa Mazowieckiego w formie 

pomocy aby Zarząd przebudował tą drogę. Wartość tego przedsięwzięcia to 2,5 mln zł.  

My jako gmina nie mamy prawa inwestowania na tym terenie, chyba że wdrożymy inną 

procedurę. Jednak mamy masę potrzeb i kwota wolnych środków i tak będzie zbyt mała, aby 

wszystkie je zrealizować. Pogratulował Panu Wilamowskiemu konsekwencji i refleksu,  

że złożył wnioski w terminie. Zaapelował i poprosił o głosowanie na te wnioski, aby zyskać 

jak największe poparcie. Na koniec powiedział, że wszyscy czekamy na budowę zachodniej 

obwodnicy Mławy. Podziękował Panu Radnemu i powiedział, że cieszy się że to zainicjował. 

Radny Marian Wilamowski 

Podziękował Panu Burmistrzowi i powiedział, że ma nadzieję, że mieszkańcy poprą  

tą inicjatywę. 

Radny Michał Pol 

Zapytał o 592 rocznicę nadania Mławie praw miejskich – czy są planowane 

uroczystości oficjalne? Sytuacja jest rozwojowa, pandemia ustaje jednak nie wiemy jak  

to będzie w przyszłości. Czy są jakieś plany jeśli chodzi o organizowanie Dni Mławy? 

Następnie zapytał o nowoczesne systemy oszczędności tzw. instalacji fotowoltaiczne – czy są 

jakieś działania podejmowane przez ratusz odnośnie instalacji fotowoltaicznych  

na budynkach instytucji podległych miastu Mława? 

Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława 

Powiedział, że planujemy organizację Dni Mławy w okolicach 13 lipca. Do 28 maja  

są ograniczenia pandemiczne. Cieszymy się, że ilość zakażeń i zgonów ulega zmniejszeniu. 

Przeznaczamy środki na ten cel z ubiegłego roku jednak wszystko zależy od sytuacji jaka 

będzie miała miejsce. Wierzymy, że epidemia będzie się wygaszała przy właściwej postawie 

obywateli. Skuteczność szczepionek jest bardzo wysoka. Powiedział, że on zaszczepił się 

pierwszą dawką szczepionki. Zachęcił wszystkich do szczepień. Dzięki temu będzie 

możliwość powrotu do funkcjonowania sprzed pandemii. Dodał, że udzielamy pomocy 

przedsiębiorcom z branż, które zostały zamknięte i nie mogą zarabiać. Cieszy się,  

że Ci przedsiębiorcy którzy uzyskują pomoc, są bardzo wdzięczni za nią. Powiedział, że jest 

zadowolony, że udało się zorganizować punkt szczepień i mieszkańcy Mława będą mieli 

możliwość zaszczepienia. Dzięki temu będzie możliwość gromadzenia się, spotkań  

i rozrywki. Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli na organizację tych obchodów  

i gromadzenie się.  

Jeśli chodzi o i fotowoltaikę to te instalacje są wciąż bardzo kosztowne.  

My wielokrotnie dokonywaliśmy analiz i bez dotacji nie ma sensu tego wykonywać. 

Czekamy na otrzymanie dotacji na to przedsięwzięcie. Myślimy także o obszarach  

na zainstalowanie fotowoltaiki. Fachowcy nam doradzają i korzystamy z ich mądrości. Dodał, 
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że wkrótce przekażemy Państwu Radnym i mieszkańcom pomysł na realizację przedsięwzięć 

w zakresie pozyskania i wzbogacania infrastruktury o odnawialne źródła energii w naszym 

mieście.  

 

Więcej w dyskusji nie było. 

Ad pkt 24. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 

Przewodniczący Rady Miasta LECH PREJS 

zakończył obrady XXVII sesji o godz. 18:00 słowami: 

„ZAMYKAM OBRADY XXVII SESJI RADY MIASTA” 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Lech Prejs 

 

Protokolant: 

Klaudia Sieradzka - Malon 

 


