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PROTOKÓŁ Nr XXXVII / 2014 

 

z obrad sesji 

Rady Miasta Mława 

odbytej w dniu 28 stycznia 2014r. 

w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Mławie 

 

 

 
Obrady trzydziestej siódmej zwyczajnej sesji Rady Miasta Mława  

otworzył Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski o godz.12oo. 
 
 
Powitał serdecznie Burmistrza Miasta Sławomira Kowalewskiego,  

Zastępcę Burmistrza Janinę Budzichowską, Panie i Panów Radnych,  
Sekretarza Miasta Mariusza Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka 
Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczącego  
Młodzieżowej Rady Miasta Mława wraz z radnymi, naczelników wydziałów,  
prezesów spółek komunalnych, kierowników jednostek podległych,  
przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta. 

 
 

Ad. pkt 2 
 

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski stwierdził, że na  

sali jest quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał . 
 
Zwrócił się o dopisanie w pkt 6 porządku obrad słowa zmiany, 
 
Zapytał, czy są inne uwagi . 
 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za /  

przegłosowała zaproponowany porządek obrad wraz z autopoprawką w pkt 6. 
 
 
Ad. pkt 3 

 
Przewodniczący Rady Miasta  na Sekretarza Obrad zaproponował  

radnego Janusza Wojnarowskiego. 
 

Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę. 
 
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego                             

głosowania/ 19 głosami za / Sekretarzem Obrad XXXVII sesji Rady  
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Ad. pkt 4 
 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował , że protokoł  z XXXVI sesji  

Rady Miasta odbytej w dniu 23 grudnia 2013r. był wyłożony w biurze rady 
 w siedzibie Urzędu Miasta i każdy radny mógł się zapoznać. 

 
Zapytał, czy są uwagi do protokołu.  
 
Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez 

odczytywania.. 
 

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta jednogłośnie  
/ 19 głosami za / przyjęła protokoł z XXXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu  

23 grudnia 2013r 
 
 

Ad pkt 5 
 

Henryk Antczak – Skarbnik Miasta 

przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Mława.  Poinformował, że w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 
 Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+425 850,00 
zł), plan po zmianach wynosi 84 240 259,60 zł.  

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+425 850,00 zł), plan dochodów 
bieżących po zmianach  wynosi 82 850 259,60 zł. Powodem zmian jest: 
- zwiększenie planu dochodów Urzędów Miasta Mława w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc 
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, (+66 224,00 zł), 
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu zwrotu podatku od 
towarów i usług z lat ubiegłych. (+359 626,00 zł). 

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2014 składają 
się następujące dochody: 

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, 
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary 
Rynek 6, 
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, 
-wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 znajdującej się przy ul. 
Padlewskiego 21, 
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej i 
ul. Żwirki, 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. 

W  2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 950 000,00 zł,  
w tym: 

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością 
gminy, 
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- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. 
Studzieniec, 

- wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się 
przy ul. 3 Maja, 

- wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy 
ul. Batorego, 

- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, 
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul 

Płockiej, 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. 
W  2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 895 000,00 

zł, w tym: 
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością 

gminy, 
- wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, 
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. 

Przemysłowej, 
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, 
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. 

Browarnej, 
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. 
            Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego  przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności. 
 Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę 
(+604 604,33 zł), plan po zmianach wynosi 84 419 013,93 zł. 
 Zmiana dotyczy wydatków bieżących (+604 604,33 zł), plan po 
zmianie wynosi 75 397 819,89 zł. zmiana dotyczy: 
- zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 750 – 
Administracja publiczna przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi (+123 714,00 zł), 
- zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 754 – 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczonych na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+17 410,00 zł), 
- zwiększenia planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+219 234,93 zł), 
- zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+76 790,00 zł), 
- zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (+66 224,00 zł), 
- zwiększenia planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
(+8 837,40 zł), 
- zwiększenia planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
(+53 999,00 zł), 
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- zwiększenia planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, 
przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+37 172,00 zł), 
- zwiększenia planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, 
przeznaczonych pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z 
wyrokiem sygn. akt IV P 347/12, (+1 223,00 zł), 
 Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na 
wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów 
jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu 
miasta. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt 
danych uzupełniających. 
 Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok w 
2014 Miasto Mława posiada deficyt budżetu w kwocie 178 754,33 zł. Który 
w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 
lat ubiegłych. 
Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 178 754,33 zł. 
Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł. 
 
Zmianie planów w WPF uległy następujące przedsięwzięcia: 
1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatki po zmianie wynoszą:   
- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 11 206,35 zł) i 
wynoszą 3 312 827,61 zł, 
- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi  1 710 000,00 zł, 
2. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przedsięwzięcie realizowane przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, wydatki po zmianie 
wynoszą:   
- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 27 184,79 zł) i 
wynoszą 2 611 254,29 zł, 
- limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi  942 000,00 zł, 
3. „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatki po 
zmianie wynoszą:   
- łączne nakłady finansowe  uległy zwiększeniu o kwotę (+3 598,10) i 
wynoszą 305 122,10 zł, 
- limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę (+3 870,00) i wynosi 
148 650,00 zł, 
- plan wydatków na rok 2014 uległ zwiększeniu o kwotę (+1 290,00 zł) i 
wynosi 49 550,00 zł, 
- plan wydatków na rok 2015 uległ zwiększeniu o kwotę (+1 290,00 zł) i 
wynosi 49 550,00 zł, 
- plan wydatków na rok 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+1 290,00 zł) i 
wynosi 49 550,00 zł, 
 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 
podjęła  

 
 

Uchwała Nr XXXVII / 359 / 2014 
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława 
 
Ad. pkt 6 
 
Henryk Antczak – Skarbnik Miasta 
przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014r. Poinformował, że dochody wzrastają o  
(+425 850,00 zł) i dotyczą działów: 

 Dz. 852 – Pomoc społeczna (+66 224,00 zł,-)  

Rozdział 85295 – Pozostała działalność: zwiększenie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie 
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(+359 626,00 zł)  

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta z tytułu 
zwrotu podatku od towarów i usług  
z lat ubiegłych  
Skarbnik poinformował, że zwiększone zostają również wydatki o  
kwotę (+123 714,00 zł) i dotyczą: 

 Dz. 750 – Administracja publiczna (+123 714,00 zł) 

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+17 006,00 zł) – z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 
pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu 
administracji rządowej 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 
(+106 708,00 zł) – zwiększenie środków z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu Miasta 
Mława wykonujących zadania własne 

 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
(+17 410,00 zł)  

 Rozdział 75416 – Straż Miejska: 

- zwiększenie środków w kwocie (+17 410,00 zł) z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Straży 
Miejskiej w Mławie 
- zmniejszenie środków w kwocie (- 5 000,00 zł) z tytułu zakupu 
materiałów i wyposażenia 
- zwiększenie środków w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na 
zakup usług pozostałych (przystąpienie do akcji promocyjno-
edukacyjnej „Bezpieczeństwo na drogach”) 

 Dz. 801 – Oświata i wychowanie (+219 234,93 zł 

 Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+90 345,46 zł) dotyczy: 
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- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+18 030,00 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym 
kwota 267,00 zł dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród 
jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń 
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (34 742,00 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym 
kwota 828,00 zł dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród 
jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń oraz wypłatę odprawy 
emerytalnej w kwocie 19 242,00 zł 
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+12 358,00 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym 
kwota 368,00 zł dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród 
jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń  
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+25 215,46 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników warz z pochodnymi 
Rozdział 80104 – Przedszkola (+80 314,62 zł) dotyczy: 
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+8 040,00 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+8 524,00 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+33 500,16 zł) na 
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym 
kwota 22 119,02 zł dot. zwiększenia środków z tytułu dodatkowego 
zatrudnienia pomocy nauczyciela 
- Miejskiej Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (+30 250,46 zł) 
na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym 
kwota 354,40 zł dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród 
jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń 
Rozdział 80110 – Gimnazja (+33 301,85 zł) dotyczy: 
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+20 468,58 zł) na wynagrodzenia 
osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 1 138,92 zł 
dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu 
regulacji wynagrodzeń 
- Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+12 833,27) na wynagrodzenia 
osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 748,14 zł 
dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu 
regulacji wynagrodzeń 
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
szkół (+15 273,00 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników 
wraz z pochodnymi Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół, w tym kwota 
1 400,00 zł dot. zwiększenia planowanych wypłat nagród 
jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń 

 Dz. 852 – Pomoc społeczna (+143 014,00 zł) 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie (+1 290,00 zł) – zwiększenie środków z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
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Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin (+ 802,00 zł) – zwiększenie 
środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+74 698,00 zł) – 
zwiększenie środków z przeznaczeniem  na wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
Rozdział 85295 –Pozostała działalność (+66 224,00 zł) – 
zwiększenie środków z przeznaczeniem na pomoc finansową 
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 

 Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
(+8 837,40 zł)                                                                                       
Rozdział 85305 – Żłobki (+8 837,40 zł) – zwiększenie środków na 
wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników Miejskiego 
Żłobka 

 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+53 999,00 zł)                           

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
(+18 773,00 zł) – dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego 
Domu Kultury                                                                                          

 Rozdział 92114 –Pozostałe instytucje kultury (+2 400,00 zł) – dotacja 
podmiotowa dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 
pracowników Stacji 

Rozdział 92116 – Biblioteki (+16 000,00 zł) – dotacja podmiotowa z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Rozdział 92118 – Muzea (+16 826,00 zł) – dotacja podmiotowa z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla 
pracowników dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 

 Dz. 926 – Kultura fizyczna (+38 395,00 zł) 

Rozdział 92606 – Instytucje kultury fizycznej (+38 395,00 zł) 
- zwiększenie środków w kwocie (+37 172,00 zł) z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
- zwiększenie środków w kwocie (+1 223,00 zł) z przeznaczeniem na 
koszty postępowania sądowego 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0,00 zł) 
- zmniejszenie środków w kwocie (-5 000,00 zł) z zakupu usług 
pozostałych 
- zwiększenie środków w kwocie (+5 000,00 zł) na zakup materiałów i 
wyposażenia 
 

   
Skarbnik poinformował, że dochody po zmianie wyniosą  84 240 259,60 zł,  
a wydatki: 84 419 013,93 zł 
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 Deficyt budżetu w kwocie 178 754,33 zł pokryty zostanie z wolnych 

środków. 
 
Radny Arkadiusz Dłubisz 
wyraził swoje i innych radnych zadowolenie i podziękowanie Burmistrzowi 
Miasta , że nie postawił tylko na rozwój miasta , infrastrukturę , ale również na 
człowieka, który jest najważniejszy. 

  
 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju                        
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 
podjęła  
 

Uchwała Nr XXXVII / 360 / 2014 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. 
 

 
Ad pkt 7 
 
Anna Boćkowska pracownik MOPS 

przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania: na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem, którym jest 
Program osłonowy w zakresie dożywiania. 
 Poinformowała, że dnia 10 grudnia 2013r. Rada Ministrów przyjęła 
wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który ma na 
celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci  
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy w formie 
posiłku na podstawie informacji od dyrektora szkoły lub przedszkola, gdy 
uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Pomoc w formie posiłku 
przyznawana będzie bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez 
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Warunkiem 
przyznania pomocy jest przyjęcie przez gminę programu osłonowego, o 
którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a który takie rozwiązania na 
terenie Miasta Mława będzie przewidywał.  
 Warunkiem udzielenia takiej pomocy będzie liczba dzieci uczniów, 
którym ma być ona udzielona, ale nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i 
uczniów dożywianych w szkołach  
przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
 Podkreśliła, że dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku 
jest najlepszą formą wspomagania dziecka i jego rodziny. 
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PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020  

 
I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 

Wieloletni program  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest 
programem osłonowym dotyczący dożywiania dzieci i młodzieży  
opracowanym na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)) i 
uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024). 

Program będzie realizowany w latach 2014–2020 i obejmie swoim 
zasięgiem Miasto Mława. 
II. CELE PROGRAMU 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Cele szczegółowe Programu: 
– poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 
– poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 
– kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, 
- pomoc dzieciom żyjącym w rodzinach dysfunkcyjnych, w których 
występują uzależnienia, przemoc, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, 
niepełnosprawność. 

Głównym miernikiem efektywności Programu będzie liczba dzieci i 
młodzieży objętych pomocą w formie dożywiania. 
III. OCENA SYTUACJI  

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej 
rodziny spowodowanej  niskimi dochodami lub ich brakiem, a także może 
być związane problemami społecznymi takimi jak: uzależnienia, przemoc, 
przestępczość itp.  
 Problem niedożywienia dotyka dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej i uczniów do czasu ukończenia nauki w szkole 
ponadgimazjalnej.  

W 2013 r. z pomocy w formie dożywiania korzystało 631 osób z 379 
rodzin, w tym  532 dzieci, w tym 1 dziecko zostało skierowane przez 
dyrektora szkoły  do udzielenia pomocy w formie dożywiania bez 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji 
administracyjnej.   

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze występujące w Mieście 
Mława, a także  rosnące bezrobocie mają wpływ na sytuację rodzin. 

Wobec takiego stanu rzeczy Miasto Mława nie może pozostawać 
obojętne na problem niedożywienia dzieci i młodzieży i jak najbardziej 
zasadne jest wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.  
IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie realizuje Program  
przy pomocy jednostek organizacyjnych Miasta Mława, placówek i instytucji 
oraz podmiotów prowadzących szkoły, przedszkola niepubliczne, a także 
we współpracy ze szkołami  i  placówkami oświatowymi prowadzonymi 



 10 

przez inne samorządy gminne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z 
terenu miasta Mława.  

Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mławie.  
V. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

W ramach programu udziela się wsparcia:  

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

 uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko 

wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub 
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku.  

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji 
administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego 
wywiadu środowiskowego.  
Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w 
sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w 
szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym.  
VI. FINANSOWANIE PROGRAMU  

Program finansowany jest ze środków własnych gminy i z dotacji 
celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020.  
VII. MONITORING PROGRAMU 

Realizacja Programu monitorowana będzie przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mławie we współpracy z Urzędem Miasta w Mławie 
w celu zabezpieczenia środków finansowych na dożywianie dzieci i 
młodzieży zgodnie z rozeznanymi potrzebami. 

Kwartalna i roczna informacja z realizacji Programu będzie 
przekazywana do wojewody w terminie do końca pierwszego miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału. 

    
 
.  Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny  
i Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 

podjęła  
 

Uchwała Nr XXXVII / 361 / 2014 
 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania: na lata 
2014-2020 wraz z załącznikiem, którym jest Program osłonowy w 
zakresie dożywiania. 
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Ad pkt 8 
 
Anna Boćkowska pracownik MOPS 

przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i 
rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Kryterium od dnia 1 października 2012r. 
wynosi 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w 
rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).  

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 
dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024) 
przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom 
spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu 
dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe 
do wysokości 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy 
społecznej. Program był realizowany na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na 
zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w 
rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium 
dochodowe.  

Zgodnie z art. 96 ust. 4 rada gminy określa zasady zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań 
własnych. 

Dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom potrzebującym jest 
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 

Zgodnie z wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Nr 221 
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. 
P. z 2013 r. poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z 
programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 150 % kryterium, jest przyjęcie 
przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o 
pomocy społecznej, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 
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% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek 
albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.  

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione 
 
 
 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny                                       
i Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 
podjęła  
 

Uchwała Nr XXXVII / 362 / 2014 
 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020  
 
Ad pkt 9 
 
Mariusz Szczechowicz – Sekretarz Miasta przedstawił projekt uchwały 

Rady Miasta w sprawie USTANOWIENIA ROKU 2014 ROKIEM ANNY 
TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ   

W 2014 roku mija 160 lat od urodzenia pierwszej polskiej kobiety z 
dyplomem lekarza. Z wnioskiem o ustanowienie roku 2014 Rokiem Anny 
Tomaszewicz Dobrskiej  wystąpiło Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Tekli Bądarzewskiej.  

 
Anna Tomaszewicz Dobrska urodziła się w Mławie w 1854 roku. Po 

ukończeniu prywatnej pensji w Warszawie, rozpoczęła studia w Zurychu. W 
1877r. ukończyła studia i otrzymała stopień doktora medycyny. Dyplom jej 
oznaczał przełom w wieloletniej tradycji medycyny polskiej – po raz 
pierwszy Polka została lekarzem. Zanim pozwolono jej na podjęcie pracy 
przeżyła szereg rozczarowań: w kraju nie chciano uznać jej zagranicznego 
dyplomu, nie przyjęto jej w poczet członków Warszawskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Dopiero w 1880 roku rozpoczęła praktykę lekarską w 
Warszawie w zakresie chorób dziecięcych i kobiecych. Oprócz licznych 
zasług lekarskich dr Dobrska miała osiągnięcia społeczne. Była 
założycielem Towarzystwa Kolonii Letnich i Towarzystwa Dobroczynności. 
Ponadto wraz z Aleksandrem Świętochowskim powołała do życia 
Towarzystwo Kultury Polskiej. Wspólnie z Marią Konopnicką i Elizą 
Orzeszkową w 1907r. doprowadziła do zorganizowania I Zjazdu Kobiet 
Polskich. Zmarła 21 czerwca 1918 r.  
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Rada Miasta Mława  wyrażając szacunek i uznanie dla osoby i 
dokonań pierwszej polskiej kobiety z dyplomem lekarza, w 160 
rocznicę urodzin w Mławie, uchwala rok 2014 Rokiem Anny Tomaszewicz 

Dobrskiej.  
 

Projekt uchwały był omawiany na Komisji ds., Rodziny i Spraw                        
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu  i uzyskał pozytywną opinię. 

 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 
podjęła  

 
UCHWAŁA NR XXXVII / 363 / 2014 

 
w sprawie USTANOWIENIA ROKU 2014 ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ 
DOBRSKIEJ   
 
Ad pkt 10 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił projekt uchwały Rady 
Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej 
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 
751/48 o powierzchni 0,0157 ha, położonej przy ul. Grzebskiego.  
 Do Burmistrza Miasta wpłynął wniosek o sprzedaż nieruchomości w 
celu wybudowania na niej miejsc postojowych. Ponieważ nieruchomość 
może być zagospodarowana na ten cel jako odrębna nieruchomość, 
dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Cena 
wywoławcza zostanie ustalona na podstawie wartości nieruchomości, 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy czym cena wywoławcza 
w pierwszym przetargu powinna być nie niższa niż wartość nieruchomości. 
 
 

Projekt uchwały był omawiany na Komisji Budownictwa, Gospodarki                                                   
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za / 
podjęła  

 
Uchwała Nr XXXVII / 364 / 2014 

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej  
 
Ad. pkt 11 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił drugi projekt uchwały 

Rady Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zawkrze” w Mławie 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 751/47 o powierzchni 0,0118 ha, położonej w Mławie przy  
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ul. Grzebskiego. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z przeznaczeniem pod 
budownictwo mieszkaniowe.  
Wniosek złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  
„Zawkrze” w Mławie uzasadniając go zamiarem przeznaczenia 
nieruchomości na urządzenie zamkniętego placu pod pojemniki na śmieci 
oraz miejsc postojowych dla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych., 
którymi Spółdzielnia zarządza i w których jest właścicielem części lokali. 
 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy 
może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli cel ten będzie 
realizowany przez podmiot, dla którego jest to cel statutowy i którego 
dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. O nabycie 
nieruchomości nie ubiega się inny podmiot spełniający powyższe warunki, 
dlatego istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu wynikającego z art.37 ust.3 ustawy. 
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej 
niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 
 

Projekt uchwały był omawiany na Komisji Budownictwa, Gospodarki                                                   
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię. 

 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 18 głosami za / 
podjęła  
 

Uchwała Nr XXXVII / 365 / 2014 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej  
 
Ad. pkt 12 
 

 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski  poprosił  
wnioskodawcę Pana radnego Michała Nowakowskiego o przedstawienie projektu 
uchwały.                                
 
Radny Michał Nowakowski 
przedstawienie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXX/307/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości komunalnej, której nie udało się wprowadzić do 
porządku obrad poprzedniej sesji. 
 Po uchwaleniu w dniu 30 lipca 2013r.uchwały Nr XXX/307/2013 
powstały nowe okoliczności związane z wszczęciem postępowania 
administracyjnego oraz o postępowaniu do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym, na działkach o nr 
ewid.4744,4745,4746,624/14,624/15,624/16 obręb 10 Miasta Mława przy  
ul. Płockiej w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach , prowadzonego na wniosek zakładu 
Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. 
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W dniu 27 listopada 2013r. podczas XXXIV sesji Rada Miasta Mława 
przyjęła w tej sprawie stanowisko w którym stwierdziła, że po zapoznaniu 
się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
sprzeciwiła się budowie elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym  
w granicach administracyjnych Miasta Mława.  
Prośba do radnych RM o pozytywnie przegłosowanie projektu uchwały. 
 
Radny Janusz Wiśniewski 
poruszył dwa aspekty które dotyczącą tej sprawy. Uchwałę jaka Rada 
podjęła 13 lipca 2013r., podjęta z określonymi przesłaniami i 
uzasadnieniem. Uważa, że bezdyskusyjną sprawą jest określona w uchwale 
forma sprzedaży i cel istniejącej substancji. Określony tryb wynika z sytuacji 
prawnych i faktycznych , a nie zapatrywań Rady , czy Burmistrza.  
Druga sprawy dotyczy prowadzenia postępowania środowiskowego i 
wydania decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego. Te dwa 
dokumenty przesądzają o inwestycji, nie dotyczą własności. Każdy z nas 
może ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, bez względu 
na to czy będzie ona negatywna , czy pozytywna. Uzyskanie takiego 
dokumentu rozstrzyga, czy taka inwestycja może być, czy nie.  
Stanowisko jakie podjęła Rada dotyczy tego, ze spalarni ma nie być i to 
stanowisko Rada podtrzymuje. Dlatego podejmowanie uchwały  nie ma 
znaczenia, ponieważ nie własność decyduje o przeznaczeniu 
nieruchomości. 
Następnym aspektem jest kwestia pozyskania środków, które są bardzo 
liczone przy konstruowaniu budżetu Rada powinna tylko prosić o to , żeby 
środki które wpłyną do budżetu były wykorzystane na cele związane z 
bezpieczeństwem miasta / remonty ulic , chodników, jezdni /. Mamy 
możliwość pozyskania w ten sposób środków na poprawę bezpieczeństwa 
w naszym mieście. 
Uchwała podjęta w 2013r. nie jest sprzeczna ze stanowiskiem, a daje tylko 
możliwość pozyskania środków do budżetu miasta. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Marek Polak 

potwierdził to co powiedział Radny Janusz Wiśniewski odnośnie prawa 
własności, a wydanych decyzji, czy to pozytywnych, czy negatywnych. 
 
Radny Marek Kiełbiński 

jego zdaniem uchylenie uchwały jest zasadne ponieważ Rada Miasta 
została wprowadzona błąd. Miał na tym terenie być plac manewrowy,  
a tymczasem już w wakacje ubiegłego roku Firma USKOM wiedziała, że te 
działki będą przeznaczone na budowę elektrociepłowni Rada Miasta 
powinna obecnie uchylić tą uchwałę. Do chwili obecnej miasto dzierżawiło 
tą działkę i dalej będzie pobierało dochody z tego tytułu, a więc nie jest to 
strata finansowa dla miasta. 
 
Radny Michał Nowakowski 
koronnym argumentem jest to , że Rada Miasta 30 lipca została 
poinformowana , że działka ta nie nadaje się do samodzielnej zabudowy,  
że Firma USKOM złożyła wniosek  i chciałaby o tę działką poszerzyć swoją 
nieruchomość na plac manewrowy. Minęło kilka miesięcy i okazało                                 
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się, że Rada Miasta w tym konkretnym aspekcie została wprowadzona w 
błąd ponieważ do publicznej wiadomości w miesiącu październiku doszła 
informacja o budowie elektrociepłowni w granicach w których owa działka 
się znalazła. 
Podjęcie przez Radę uchwały jest zasadnie, ponieważ uchwała ma większą 
moc. 
Zapytał, czy w momencie scalania działek w tym obrębie ta nowo powstała 
działka została zmniejszona w stosunku do stanu pierwotnego. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Marek Polak 
wyjaśnił, że połączenie i podział miało na celu wydzielenie tej działki 
istniejącej w stanie zagospodarowania. Wówczas istniejące granice nie 
pokrywały się z istniejącym ogrodzeniem. Wcześniej USKOM wydzierżawiał 
trzy nieruchomości, wybudował na nich plac manewrowy i w połowie tych 
trzech działek wybudował ogrodzenie., W celu przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży trzeba było dokonać podziału nieruchomości. 
Żeby nie wydzielać wielu działek została dokonana procedura połączenia  
i podziału tak jak przewiduje ustawa o gospodarce nieruchomościami.  
W efekcie mamy do czynienia nie z trzema działkami, a jest jedna działka 
oznaczona jednym numerem, powierzchniowo mniejsza o połowę. 
Podział został dokonany z Urzędu w oparciu o ustawę o gospodarce 
nieruchomościami /rozdział zasady dokonywania podziałów geodezyjnych/. 
 
Radny Janusz Uniewicz 
wyraził ubolewanie i zdziwienie, że tak kontrowersyjna uchwała nie została 
skierowana do rozpatrzenia na Komisję Budownictwa, Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Te sprawy zostałyby 
szczegółowo wyjaśnione i Komisja przedstawiłaby stanowisko. 
Druga sprawa dotyczy wypowiedzi Radnego Marka Kiełbińskiego i Radnego 
Nowakowskiego, którzy wypowiadają się w imieniu Rady. Nie maja żadnego 
upoważnienia do tego żeby wypowiadać słowa, że Rada została 
wprowadzona w błąd. Osobiście nie czuje się wprowadzony w błąd, 
konsultował tą sprawę z kilkoma kolegami, którzy również nie zostali 
wprowadzeni w błąd. Prosi radnych o to żeby nie używali takich zwrotów, 
być może nie zrozumieli tłumaczeń . 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski  wyjaśnił, że projekt 

uchwały został złożony przez radnego Nowakowskiego 21 stycznia br. ok.godz.16oo.  
Nie był zaopiniowany przez Radcę, a chciał żeby był przedmiotem  
obrad dzisiejszej sesji, ponieważ różne mogłyby być komentarze.  
 
Radny Wojciech Krajewski 
w miesiącu czerwcu 2013r. trwają rozmowy o budowie spalarni, a uchwałę  
podejmujemy w miesiącu lipcu i zostaje przekazana radnym informacja o budowie  
placu manewrowego na tej działce. Na stronie umieszczony był wykaz z tą działką , 
aktualnie wykazu z dnia 3 grudnia nie ma „zniknął”, a powinien być dostępny. 
Jeśli chodzi o procedurę to Pan Przewodniczący  zgodnie ze Statutem decyduje  
na jaka Komisje przekazać projekt uchwały. 
Zapytał, czy prawdą jest , że Firma USKOM złożyła wniosek o wycofanie uzyskania  
decyzji środowiskowej na budowę spalarni na tej działce.  
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Marek Polak 
wykaz był podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.  
W BIP po tym czasie przestaje być dostępny dla osób z zewnątrz, przechodzi 
automatycznie do zakładki aktualności. 
 
Zastępca Burmistrza Janina Budzichowska 

poinformowała, że w ubiegłym tygodniu wpłynęło oficjalne pismo Firmy USKOM o 
wycofanie wniosku  
Zgodnie z procedurą administracyjną postępowanie zostanie zakończone. 
 
Radny Michał Nowakowski 
podkreślił, że nie został zaproszony na posiedzenie Komisji pomimo,  
że skierował pismo do Przewodniczącego Rady i wskazał dwie Komisje na 
których jego zdaniem powinien być omawiany projekt uchwały. Oficjalnego 
zaproszenia na Komisje nie otrzymał jako wnioskodawca uchwały. 
Jeszcze raz zwrócił się do Rady o pozytywne przegłosowanie projektu 
uchwały.  
 

 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym / 3 głosami za, 15 przeciw,                                             

1 wstrzymującym  / odrzuciła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały                                
Nr XXX/307/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości komunalnej. 
 
 
Ad. pkt 13 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski poinformował,  

że wszyscy radni otrzymali sprawozdania z prac stałych komisji .  
Zaproponował ograniczenie się do zadawania ewentualnie pytań, bez odczytywania. 
 
 Rada Miasta jednogłośnie przyjęła zaproponowaną formę przez 
Przewodniczącego Rady. 
 
Do przedłożonych przez Komisję sprawozdań nie było uwag. 
 
 
Ad, pkt 14 
 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady Miasta 
w dniu 22 października 2013r. zostało przyjęte bez uwag.                                                                     
Podjętych zostało 6 uchwał , z tego 4 w trakcie realizacji, 2 wykonane,     

 
                  

Ad. pkt 15 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski  przedstawił  informację z działalności  
za okres między sesjami. W okresie tym Burmistrz Miasta przyjął i opublikował                            
15 Zarządzeń Burmistrza. 
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Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach 

realizowanych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji  

 
- Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w 
Mławie 
Termin składania ofert: 04.02.2014r. 
 
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. 
Dobrskiej w Mławie. 
Wykonawca: BR PROJEKT Błażej Rogulski, ul. Sosnowskiego 1/56, 02-
784 Warszawa 
Cena ofertowa brutto: 11 685,00zł 
 
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
nawierzchni ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie 
Wykonawca: Andrzej Dusiński, Usługi Projektowe, ul. Warszawska 1 
lok. 19, 06-500 Mława 
Cena ofertowa brutto: 20 664,00zł 

 
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie 

Termin składania ofert: 28.01.2014r. 
 
- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy nawierzchni 
ul. ZWM w Mławie. 
Wykonawca: DROPROJEKT Piotr Porczyk, ul. Powstańców 3, 04-409 
Warszawa  
Cena ofertowa brutto: 6 027,00zł 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
ulicy Wójtostwo w Mławie 
Wykonawca: Andrzej Dusiński, Usługi Projektowe, ul. Warszawska 1 
lok. 19, 06-500 Mława 
Cena ofertowa brutto: 9 840,00zł 
 
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
ulicy Jaśminowej w Mławie 
Wykonawca: AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-
394 Gdańsk 
Cena ofertowa brutto: 7 134,00zł 
 
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej 
w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej i ul. Brzozowej w Mławie 

Wykonawca: Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 30, 06-500 Mława 
Cena ofertowa brutto: 16 150,00zł 

 

- Utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach oraz 
eksploatacja szaletu miejskiego w Mławie w latach 2014-2016 
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Wykonawca: Zakład Usług Agrotechniczno - Sanitarnych "AGROSAN" 
Sp. z o.o.,  ul. Płocka 102, 05-600 Mława  
Cena ofertowa brutto: 1 463 147,64zł 

 

- Budowa, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w 
latach 2014-2016 
Termin składania ofert: 23.01.2014r.  

Trwa badanie złożonych ofert. 
 
Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji 
 

1. Realizowane są 2 projekty „Świ@t w zasięgu ręki” oraz 
„INTERNET = świ@t bez barier”, dofinansowane z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  
 

2. Realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania 
uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”. W szkołach 

realizowane są zajęcia z dziećmi.  
 

3. Złożono wniosek z rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW na realizację 
zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap V”  

 
4. Realizowana jest Umowa ze Spółką INGENIS dot. przygotowania 

koncepcji organizacyjno-biznesowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie  
i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie w modelu 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego.  
 

5. Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Mławy do 2020 
roku.  

Umowa została podpisana 2.12.2013r.  
Wykonawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, 
które przeprowadzi proces przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Mława 
do 2020 roku.  
Wykonawca wykonana całość prac w terminie do 15 kwietnia 2014.  
Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania badania ankietowego 
szans i aspiracji młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. Do końca 
stycznia 2014 r. zostanie przygotowana prezentacja wyników 
ankiety. W roku 2013 przeprowadzone zostało również badanie 
ankietowe organizacji pożytku publicznego.  
Zgodnie z harmonogramem przygotowania strategii, do: 25.02.2014 
Ocena konkurencyjności i definiowanie priorytetów rozwoju 

           15.03.2014 Debata z udziałem interesariuszy nt. stanu Miasta 
kierunków rozwoju.  

           8.04.2014 Zdefiniowanie strategii rozwoju oraz Debata z udziałem 
interesariuszy nt. strategii rozwoju  Miasta. 

15.04.2014 Prezentacja projektu Strategii na forum Rady Miasta                    

Mława 
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Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska 
Decyzje na zajęcie pasa drogowego:              - 9 szt. 
Decyzje na umieszczenie urządzenia 
 infrastruktury technicznej w pasie drogowym :            - 1  szt. 
Decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym:                        - 3 szt. 
Decyzje na lokalizację zjazdu z drogi publicznej  - 4 szt. 
Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:            - 11 szt. 
 

Dokonano kontroli Zakładu Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o., 
06-500  Mława, ul. Płocka 102 w celu sprawdzenia realizacji działań 
wynikających z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) oraz 
umowy Nr GKM.272.11.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. na odbieranie, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta 
Mława z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Kontrolę 
rozpoczęto 27.12.2013r., zakończono 03.01.2014r. Miasto Mława jest 
pierwszą gminą w kraju, która dokonała tego typu kontroli. 
 
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

 
Opis czynności 
 

 
Lp. 

 
Decyzje o warunkach zabudowy 
 

 
2 decyzje 

 
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego 
 

 
2 decyzje 

 
Dzierżawa nieruchomości 
 

 
13 umów 

 
Sprzedaż lokali mieszkalnych  

 
3 akty notarialne 
 

 
Nabycie nieruchomości  

 
1 akt notarialny 
 

 
Zamiana nieruchomości  
 

 
1 akt notarialny 

 
Zaświadczenia o nazwie ulicy 
 

 
3 zaświadczenia 
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Zaświadczenia o nadaniu numeru 
porządkowego nieruchomości 
 

3 zaświadczenia 

 
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich 

Sporządzono: 

akty małżeństwa 

8 szt. 

W tym :  
ślub cywilny – 6 ślub 
konkordatowy – 1 
umiejscowione - 1 

akty urodzenia 47 szt. 

akty zgonu 42 szt. 

oświadczenia o uznaniu ojcostwa 14 szt. 

Przyjęto: 

zapewnienia do ślubu cywilnego 6 szt. 

oświadczenie o powrocie do 
nazwiska małżonka rozwiedzionego 

0 szt. 

Wydano: 

zaświadczenia do ślubu 
konkordatowego 

3 szt. 

decyzje w sprawach dotyczących 
umiejscowienia, uzupełnienia lub 
sprostowania danych w aktach stanu 
cywilnego 

 6 szt. 

decyzje w sprawie zmiany imion i 
nazwisk  

3 szt. 

zaświadczenie o zdolności prawnej 
do zawarcia związku małżeńskiego 
za granicą 

1 szt. 

odpisy aktów stanu cywilnego 273 szt. 

Przyjęto: 

wnioski o wydanie dowodu 
osobistego 

338 szt. 

zgłoszenia o utracie dowodu 
osobistego 

24 szt. 

Wydano: 

dowody osobiste 229 szt. 

decyzje i postanowienia w sprawach 
o wymeldowanie 

6 szt. 

 

unieważnienie dowodu osobistego 283 szt. 

wymeldowało się z miasta 35 mieszkańców 

zameldowało się w mieście 51 mieszkańców 

przemeldowania w obrębie miasta 52 mieszkańców 

zameldowało się na pobyt czasowy 
w mieście 

70 mieszkańców innych 
miejscowości 

zameldowało się na pobyt czasowy 19 mieszkańców Mławy 
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poza miastem 

zameldowanie cudzoziemców 11 osób 

urodzenia 25 osób 

zgony 24 osób 

zawarcie związku małżeńskiego oraz 
zmiany w aktach małżeństwa 

14 aktualizacji 

udostępnione informacja adresowo-
osobowe 

126 szt. 

 
 
RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE 

- Przyjęto oraz przeprowadzono czynności wyjaśniające w 155 

zgłoszeniach od mieszkańców miasta.  

Największą liczbę zgłoszeń stanowiły zgłoszenia dotyczące:  

- komunikacji drogowej – 44, 

- bezpieczeństwa osób – 44,  

- czystości i usuwaniu odpadów – 26. 

-   Przeprowadzono 5 wspólnych służb z Policją.  

- . Ujawniono 10 zdarzeń za pomocą Monitoringu Miejskiego, informację 

przekazano do patroli Straży Miejskiej i Policji.  

- 42 razy zabezpieczano imprezy oraz uroczystości publiczne. 

-  7 razy konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Urzędu Miasta  

i jednostek organizacyjnych Miasta. 

-  4 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez 

pracowników z innych wydziałów  Urzędu Miasta. 

- 2 razy przeprowadzano wspólne czynności z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w sprawie osób będących pod opieką MOPS-u. 

- 26 razy nadzorowano osoby skierowane przez sąd do wykonywania 

prac porządkowych na terenie miasta.  

- 5 razy interweniowano w sprawie osób bezdomnych, 2 osoby 

przewieziono do ośrodka dla osób bezdomnych w Miączynie, 3 osoby 

odmówiły udzielenia im pomocy. Systematycznie sprawdzane są 

miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. 

- Raz wzywano karetkę pogotowia do osoby przebywającej w miejscu 

publicznym i wymagającej pomocy.  

- Przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach 3 bezpańskie 

psy, ponadto 3 psy i 1 kota przewieziono do lecznicy zwierząt w Mławie.  

- W okresie sprawozdawczym ujawniono i rozliczono 151 wykroczeń. 

 
 Przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Mława w 2013r. 
 
Ad. pkt 16 

 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
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 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski poinformował,  
jakie pisma wpłynęły w okresie między sesjami: 
 
- drogą elektroniczną wpłynął apel Pana Tomasza Chodubskiego dotyczący  
spalarni śmieci w Mławie, 
- w dniu 8 stycznia br wpłynęła skarga Pana Tomasza Chodubskiego na 
 nienależyte działanie i naruszenie interesów mieszkańców Mławy w okresie  
od miesiąca lipca do listopada 2013r. Skarga niezwłocznie została dostarczona 
wszystkim radnym. 
 
 Złożył wniosek formalny o przekazanie powyższej skargi do zbadania  
przez Komisję Rewizyjną Rady zgodnie ze Statutem Miasta. 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za /  

przegłosowała wniosek o przekazanie skargi złożonej przez Pana Tomasza 
Chodurskiego w celu  zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.  
 
Radny Marek Kiełbiński  

w imieniu mieszkańców zapytał dlaczego w Mławie nie ma lodowiska.  
Organizowane są wyjazdy do Działdowa, zbliżają się ferie, a więc może  
udałoby się zrobić lodowisko w Mławie. Ponoć działa tzw. „biały orlik” i  
dofinansowanie jest znaczące. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że Mława przystąpiła kilka lat temu do takiego 

programu. Otrzymaliśmy dofinansowanie i po przeprowadzonych dwukrotnie  
przetargach okazało się , że jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie jeśli chodzi  
o zakup, a następnie koszty eksploatacji. Mieszkańcy Działdowa i okolic  
przyjeżdżają do nas korzystać z pływalni. Przy każdej okazji dyskutujemy na  
temat inwestycji. Osobiście chciałby żeby było sztuczne lodowisko, ale trzeba  
liczyć koszty, a jest to kosztownie przedsięwzięcie.  
Jeśli Rada Miasta podejmie decyzję, że ma powstać w mieście sztuczne  
lodowisko, to takie lodowisko powstanie. 
 
Radny Marek Kiełbiński  

prosi o więcej informacji na temat Partnerstwa Prywatno-Publicznego związanego z 
prowadzeniem prac modernizacji oczyszczalni ścieków.  
 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że prowadzone są poważne rozmowy. Lokata bankowa  

o wartości 3mln.zł została założona w banku na okres do 15 grudnia br. Nie będzie 
zaciągany żaden kredyt, w budżecie są wolne środki w kw.9 mln.zł i pozostaje tylko 
kwestia wyboru. W budżecie na 2014r. zostało zaplanowanych 41 inwestycji i Rada 
Miasta jednogłośnie przyjęła taki budżet do realizacji. 
Wymieniona przez Pana Firma ma ogromne doświadczenie, została wyłoniona  
w drodze przetargu i została zaproszona do współpracy z miastem Mława.  
Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z zarządzaniem zgodnie z  
dokumentacją techniczną wynosiłby 55 mln.zł netto. Musi to być kompleksowe 
rozwiązanie i Rada dała Burmistrzowi takie upoważnienie, a więc rozpoczęły się  
wstępne prace . 
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Radny Wojciech Krajewski 

jakie są kroki w kwestii odśnieżania chodników i parkingów których nikt nie  
odśnieża np. ul. Piłsudskiego przy Urzędzie Pracy. 
Nadmienił z przekazaną przez Przewodniczącego Rady opinią prawną dotyczącą 
zgłaszania zmian do porządku obrad sesji nie zgadza się. 
Przytoczone wyroki sądu administracyjnego, , które są nie aktualne.  
 
Marek Wysocki Komendant Straży Miejskiej udzielił wyjaśnień co do kwestii 
prawnych związanych z odśnieżaniem. Nadmienił, że dysponuje osobami które 
kierowane są przez Sąd i tam gdzie jest to możliwe osoby te wykonują takie  
prace.. 
 
Radny Marek Kiełbiński  

uważa, że Radni mają prawo zgłaszania poprawek do porządku obrad i nie powinno  
się tego blokować. Przeciwny jest również podrzucaniu uchwał na sesji.  
Powinny być omawiane na Komisjach, powinno być wypracowane stanowisko  
i dopiero przekazywane pod obrady sesji., 
 
Radca Prawny poinformował, że osoba która wydała taką opinię i ją podpisała 
odpowiada za przepisy na jakie się powołała. 
 
Sławomir Stanowski mieszkaniec Mławy 
zaprosił mieszkańców na koncert  zorganizowany szczególnie z myślą osobach 
niepełnosprawnych. 
Poruszył sprawę nieobecności na sesjach radnego Dariusza Dużmańskiego. 
 

Barbara Zaborowska w imieniu Towarzystwa Miłośników 

Twórczości Tekli Bądarzewskiej podziękowała Radnym i Burmistrzowi 

Miasta za podjęcie uchwały w sprawie USTANOWIENIA ROKU 2014 ROKIEM 
ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ.   
 
 
Ad. pkt 17 
 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta  

Krzysztof Wasiłowski zakończył obrady XXXVII sesji o godz.16.00 słowami : 

 

 

„ Z A M Y K A M   O B R A D Y 

XXXVII  S E S J I  R A D Y  M I A S T A ” 

 
 
 
Protokolant:                                                            Przewodniczący Rady Miasta 
Katarzyna Kulesza 

                                                                        inż. Krzysztof Wasiłowski 
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