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PROTOKÓŁ Nr XLIV / 2014 

 
z obrad sesji 

Rady Miasta Mława 
odbytej w dniu 28 października 2014r. 

w sali obrad 
Miejskiego Domu Kultury w Mławie 

 
 

 
Obrady czterdziestej czwartej zwyczajnej sesji Rady Miasta Mława  

otworzył Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski o godz.13oo. 
 
 

 
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, 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 . 
 
Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 
 
Uwag nie wniesiono. 
 
 
 Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 19 głosami za /  

przegłosowała zaproponowany porządek obrad.  
 
 
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 XLIV sesji Rady został                            
radny Janusz Wojnarowski. 
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Ad. pkt 4 

 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował , że protokoł z XLIII sesji  

Rady Miasta odbytej w dniu 29 września 2014r. 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  
/ 20 głosami za / przyjęła protokoł z XLIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu  
29 września 2014r. 
 
 

Ad. pkt 5 
 

Henryk Antczak – Skarbnik Miasta 
przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2014r. wraz z autopoprawką.. 

 

Dokonuje się zmiany w projekcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na  2014r.  polegającej na: 

- zwiększeniu dochodów budżetu miasta na 2014 rok w kwocie 

(+353 016,21 zł) na podstawie Zarządzenia Nr 145/2014r. Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 20 października 2014r  z  tytułu otrzymanych dotacji 

celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w 

kwocie 252 744,21 zł oraz na zadania realizowane w ramach edukacyjnej 

opieki wychowawczej  w kwocie 100 272,00 zł. 

- zwiększeniu wydatków budżetu miasta na 2014 rok w kwocie 

(+353 016,21 zł) na podstawie Zarządzenia  

Nr 145/2014r. Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 października 2014r  z  

tytułu zwiększenia planu wydatków  na zadania z zakresu pomocy 

społecznej w kwocie 252 744,21 zł oraz na zadania realizowane 

 w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej  w kwocie 100 272,00 zł. 

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 ( Dochody ) do projektu 

uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2014r. w kwocie              

(-125 862,00 zł) 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem (-178 935,00 zł)  
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Rozdział  75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  

i innych jednostek organizacyjnych(-178 935,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie                   

(-178 935,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. 

Dział 801 – Oświat i wychowanie (+53 073,00 zł) 

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+53 073,00 zł)  

Dofinansowanie w kwocie (+53 073,00 zł) od Wojewody Mazowieckiego              

z przeznaczeniem dla na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w 2014r. 

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 ( Wydatki ) do projektu 

uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2014r. w kwocie               

(-125 862,00 zł) 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+36 570,00 zł)  

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 

zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+36 570,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+36 570,00 zł) z przeznaczeniem 

na utrzymanie w schroniskach oraz obsługę weterynaryjną bezdomnych 

zwierząt z terenu miasta Mława.  

Dział 600 – Transport i łączność (-5 300,00 zł)  

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-5 300,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 300,00 zł) na zadaniu 

inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. 

Bursztynowej ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie”. 

Dział 801 – Oświat i wychowanie (-55 399,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+205 266,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w 

Mławie w kwocie (+65 514,00 zł) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń 

kuchennych.  

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie 

(+139 752,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

(+1 015,00 zł)  

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                

(+1 015,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Rozdział 80104 – Przedszkola (-181 332,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego 

Nr 4 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) zakup szafek dla personelu kuchni. 
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2. Zmniejszenie  planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                       

(-186 332,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Rozdział 80110 – Gimnazja (-133 421,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                              

(-133 421,00  zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+53 073,00 zł)  

Zwiększenie planu wydatków  w kwocie (+53 073,00 zł) na pokrycie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                           

(+956,00 zł) 

Rozdział 85305 – Żłobki (+956,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+956,00 zł) 

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę 

płac. 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza (-107 989,00 zł) 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-107 989,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                                

(-107 989,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+5 300,00 zł) 

Rozdział  92601 – Obiekty sportowe (+5 300,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków  w kwocie (+5 300,00 zł) na zadanie 

inwestycyjne pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR                  

w Mławie”. 

 

 Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 87 284 686,60 zł 

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą  90 234 348,54 zł 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 949 661,94 zł  zostanie pokryty 

wolnymi środkami. 

 

Załącznik Nr 1 – Dochody (+69 548,00 zł ) 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem (-178 935,00 zł)  

Rozdział  75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  

i innych jednostek organizacyjnych(-178 935,00 zł) 

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie                            

(-178 935,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. 

Dział 801 – Oświat i wychowanie (+53 073,00 zł) 

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+53 073,00 zł)  
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Dofinansowanie w kwocie (+53 073,00 zł) od Wojewody Mazowieckiego                

z przeznaczeniem dla na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w 2014r. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              

(+195 410,00 zł) 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+195 410,00 zł)  

Zwiększenie dochodów w kwocie (+195 410,00 zł) z tytułu zwrotu podatku 

od towarów i usług z lat ubiegłych.  

 

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+69 548,00 zł ) 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+84 280,00 zł)  

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 

monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 

zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+84 280,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+84 280,00 zł) z przeznaczeniem 
na utrzymanie w schroniskach oraz obsługę weterynaryjną bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta Mława.  
Dział 600 – Transport i łączność (+44 700,00 zł) 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+44 700,00 zł) 

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+50 000,00 zł)                

na bieżące utrzymanie dróg gminnych  w roku 2014. 

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 300,00 zł) na zadaniu 

inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. 

Bursztynowej ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie”. 

Dział 750 – Administracja publiczna (+61 900,00 zł) 

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    

(+7 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków  w kwocie (+7 000,00 zł) z 
przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia ( zakup 
statuetek dla radnych ) 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

(+54 900,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków  w kwocie (+54 900,00 zł) z 

przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w 

związku z badaniami okresowymi pracowników, zakup toneru i papieru 

niezbędnych do wydruku Kart Mławiaka, wynagrodzenie dla Kancelarii 

Doradztwa Podatkowego za usługi związane z odzyskiwaniem podatku 

VAT. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   

(+4 000,00 zł) 

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+4 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+4 000,00 zł)                        

na zakup sortu mundurowego dla strażników miejskich. 

Dział 801 – Oświat i wychowanie (-55 399,00 zł) 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+205 266,00 zł) 
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1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2  w 

Mławie w kwocie (+65 514,00 zł) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń 

kuchennych.  

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie 

(+139 752,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

(+1 015,00 zł)  

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+1 015,00 

zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę 

płac. 

Rozdział 80104 – Przedszkola (-181 332,00 zł) 

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego 

Nr 4 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) zakup szafek dla personelu kuchni. 

2. Zmniejszenie  planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                       

(-186 332,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja (-133 421,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                             

(-133 421,00  zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+53 073,00 zł)  

Zwiększenie planu wydatków  w kwocie (+53 073,00 zł) na pokrycie 

pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                

(+956,00 zł) 

Rozdział 85305 – Żłobki (+956,00 zł) 

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+956,00 zł) 

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę 

płac. 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza (-107 989,00 zł) 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-107 989,00 zł) 

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie                            

(-107 989,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na 

dokonana analizę płac. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+25 000,00 zł) 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  (+25 000,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+25 000,00 zł)                      

z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność 

bieżącą w kwocie 10 000,00 zł  oraz na zakup systemu i oprogramowania 

do sprzedaży biletów w Kinie Kosmos w kwocie 15 000,00 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna (+12 100,00 zł) 

Rozdział  92601 – Obiekty sportowe (+5 300,00 zł) 
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Zwiększenie planu wydatków  w kwocie (+5 300,00 zł) na zadanie 

inwestycyjne pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR              

w Mławie”. 

Rozdział 926 04 – Instytucje kultury fizycznej (+6 300,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu                   

i Rekreacji w Mławie   w kwocie (+6 300,00 zł)  z tytułu zwiększenia 

zatrudnienia na umowy zlecenie m.in.  ratowników, instruktorów na krytej 

pływalni oraz  animatorów sportu na boisku „orlik”. 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+500,00 zł) 

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta  w 

kwocie (+500,00 zł)  na zakup materiałów promocyjnych miasta ( zakup 

pucharów dla uczestniku Biegu Niepodległości) 

 

Zmiana  w załączniku nr 3 -  Wydatki  na zadania inwestycyjne na 2014 

rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową,   wprowadzona 

Zarządzeniem Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia                                 

10 października 2014r. z tytułu: 

Dział 600 – Transport i łączność  

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 11 000,00 zł ) na 

zadaniu inwestycyjnym  pn:  „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w 

Mławie, P.T.”. 

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 11 000,00 zł ) na 

zadaniu inwestycyjnym  pn:  „ Przebudowa nawierzchni ulicy Dzierzgowskiej 

w Mławie”. Powyższa zmiana w planie wydatków została  

 

Dochody budżetu na 2014 r.  87 284 686,60 zł 

Wydatki budżetu  na 2014 r.  90 234 348,54 zł  

Deficyt budżetu w kwocie  2 949 661,94 zł  pokryty z wolnych środków. 

Przychody budżetu w kwocie  5 949 661,94 zł 

Rozchody budżetu  w kwocie  3 000,000,00 zł  ( wykup obligacji 

komunalnych). 

 
Radny Jerzy Rakowski 
zabrał głos odnośnie utrzymania bezpańskich psów. Było to tematem na 
Komisjach rady, przeznaczane są środki na ten cel, jest to temat do dyskusji 
na Komisje w przyszłej kadencji rady Dynamika przyrostu  jest ogromna i 
trzeba się zastanowić jak podejść do tego tematu.. 
 
Burmistrz Miasta podkreślił , że jest to problem od dwóch i szkoda , że Pan 
Radny odłożył tą dyskusję na przyszłą kadencję . Problem narasta i obawia 
się , że koszty będą wzrastały.  
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 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa,                  
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 
 
 

Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 
podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 440 / 2014 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. 
 

 
Ad. pkt 6 
 
Zastępca Burmistrza Janina Budzichowska przedstawiła projekt uchwały 
zmieniający Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia                            
29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016  

Z uwagi na wykonanie przez zarządcę zasobu komunalnego prac 
remontowych z powyższego planu pkt. 1, 2, 5, 10, 11 o niższej wartości niż 
zaplanowano, pozostałe środki finansowe zostały przesunięte na pilne 
prace remontowe budynków gminnych do pkt. 9 z przeznaczeniem na 
remont lokali po zmarłych i eksmisjach oraz wymianę pojedynczych okien. 

 W Uchwale Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 
2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2012-2016, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 6, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
 
 

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2014 

 
  

 

 
L.p. 

 
adres 

 
Opis zadania 
remontowego 

 

 
wartość 

(zł) 

1. Mickiewicza 10 Izolacja pionowa, opaska 
betonowa 

19 892,41 
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L.p. 

 
adres 

 
Opis zadania 
remontowego 

 

 
wartość 

(zł) 

1. Mickiewicza 10 Izolacja pionowa, opaska 
betonowa 

19 892,41 

2. Wójtostwo 10A Pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną, 
zabezpieczenie ściany 
szczytowej (odchylenie od 
pionu) 

 
14 986,40 

3. Wójtostwo 11 Naprawa stropu nad 
piwnicą, naprawa tynku i 
pomalowanie elewacji 

 
25 000,00 

4. Zduńska 20 Izolacja pionowa, pozioma 
odgrzybienie murów, 
odnowienie elewacji, 
przemurowanie kominów i 
krycie dachu papą 
termozgrzewalną 

 
 

80 000,00 

5. Płocka 100 Remont dachu: ocieplenie 
styropapą gr. 12 cm i 
pokrycie 1x papą 
termozgrzewalną, 
ocieplenie posadzki balkonu 

 
28 115,65 

6. Warszawska 25 Ocieplenie stropodachu i 
pokrycie papą 
termozgrzewalną, wymiana 
kotła c.o. 

 
30 000,00 

7. Narutowicza 15 Wymiana drzwi 
wejściowych do budynku – 
2 szt. 

 
15 000,00 

8. Ordona 10 Pokrycie dachu 1x papą 
termozgrzewalną 

 
16 000,00 

9. Budynki gminne - pomiary instalacji 
elektrycznej 
- przestawienie pieców 
kaflowych 
- remont lokali po zmarłych i 
eksmisjach 
- wymiana pojedynczych 
okien 

8 000,00 
20 000,00 

 
121 005,54 

34 000,00 

10. NASZ DOM 
Realizacja polityki 
mieszkaniowej Miasta 
Mława w latach 2008 – 
2015 Program „ NASZ 
DOM” 
 
Rynkowa 16 
 
 
 
 
Stary Rynek 9 

 
 
 
 
 
 
Docieplenie styropianem 
ścian drewnianych, 
przemurowanie kominów, 
pokrycie dachu papą – 
dofinansowanie Miasta 
 
Wymiana pokrycia dachu – 
oficyna. 
Odnowienie elewacji od 
strony podwórka – 
dofinansowanie Miasta 

 
 
 
 
 

30 000,00 
 
 
 
 

30 000,00 

11. NASZ DOM 
Realizacja polityki 
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 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa,                  
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 

 
 

Radny Dariusz Dużmański 

zwrócił się z prośba o przeznaczenie z budżetu miasta jeszcze więcej środków 
finansowych na remont budynków administrowanych przez Towarzystwo                 
Budownictwa Społecznego. 

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 441 / 2014 
 

zmieniającą Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia                            
29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016  
 
 
Ad. pkt 7 
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji I Rozwoju Krzysztof Jaros przedstawił 

projekt uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława. 
 
 Opiniuje się pozytywnie zweryfikowany projekt aglomeracji Mława, 
przedłożony pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie Nr PŚ-ZD-I.7320.17.2014ŁO z dnia  
26 września 2014r., z zastrzeżeniem dokonania następujących zmian: 

 W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej 
aglomeracji Mława należy wykreślić w trzecim myślniku czwartego 
akapitu „(obliczono na podstawie wzoru Imhoffa)”; 

 W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej 
aglomeracji Mława należy zmienić w szóstym akapicie zapis „Radzie 
Miejskiej w Mławie” na „Radzie Miasta Mława”.  

 
Stosownie do art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 

Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. Nr 145, ze zm.), Sejmik Województwa 
przedkłada do zaopiniowania Radzie Miasta propozycje planu aglomeracji.  

 
Plan aglomeracji dla miasta Mława został wyznaczony Uchwałą Nr 

69/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego sprawie likwidacji 
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dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Mława (Dz. Urz. Woj. Maz. poz 3017). 

 
Opiniowana propozycja planu Aglomeracji zakłada zmniejszenie 

liczby RLM aglomeracji, co wynika w szczególności ze zmniejszenia się 
ilości ścieków wytwarzanych w aglomeracji, zwłaszcza ścieków 
przemysłowych, głównie w wyniku racjonalnej gospodarki ściekowej w 
zakładach przemysłowych. Zmniejszyła się również nieznacznie liczba osób 
mieszkających w aglomeracji.  

Dokonanie zmiany obszaru Aglomeracji jest niezbędne w celu 
osiągnięcia w przyszłości przez Miasto Mława odpowiedniego efektu 
ekologicznego określonego w KPOŚK. Zgodnie z zapisami opublikowanych 
przez Ministerstwo Środowiska najnowszych wytycznych do tworzenia i 
zmiany aglomeracji z marca 2014r. w aglomeracjach takich jak Mława tj. 
powyżej 2 000 RLM z systemu kanalizacyjnego powinno korzystać nie 
mniej niż 95% RLM.  
 
 
 Przewodniczący Komisji Budownictwa poinformował , że Komisja 

przyjęła wniosek o zmianę tytułu projektu uchwały tj. „w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława” i jednogłośnie ze 
zmienionym tytułem pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 
 
 
 Komisja Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z projektem 

uchwały jednak z uwagi na niejasności / były omawiane dwa projekty 
uchwał / zdecydowała, że ostateczne stanowisko podejmą radni na sesji 
rady po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień. 
 
Radny Wojciech Krajewski 
ponieważ zmniejsza się ilość mieszkańców w Mławie, czy jest szansa żeby 
do aglomeracji sukcesywnego przyłączać ulice i osiedla, które nie są objęte 
tą uchwałą o aglomeracji np. za torami. 
 
Naczelnik Wydziału Krzysztof Jaros 

w obliczu obowiązujących przepisów musi gmina wystąpić z wnioskiem raz 
na dwa lata o zmianę aglomeracji. Jeśli tego nie zrobi to następuje to na 
wniosek Marszałka. 
 
Radny Wojciech Krajewski 
uchwała w sprawie aglomeracji była podejmowana przez radę dwa lata 
temu , a więc można byłoby już dokonać zmiany. 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
Radny Janusz Wiśniewski 
podkreślił, że dyskusja na Komisji Budownictwa miała pewne uzasadnienie i 
uważa, że zgodnie z zapisami art.43 prawo wodne to sejmik, zatwierdza 
uchwało aglomeracje. W związku z tym przesyła do zaopiniowania projekt 
uchwały. Nie upierał by się co do tytułu uchwały , ale żeby nie 
zakwestionował tego nadzór proponuje dopisanie w §1 „opiniuje się 
pozytywnie przedłożony projekt sejmiku wojewódzkiego”, ponieważ z 
żadnego zapisu w tej uchwale to nie wynika. 
 
Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma tam mowy o wniosku sejmiku tylko o 

wniosku Marszałka do Rady celem zaopiniowania. Uważa, że propozycja 
tytułu jest jak najbardziej właściwa. 
Proponuje żeby nie wprowadzać żadnych zmian i przegłosować 
zaproponowany projekt uchwały. 

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 442 / 2014 
 

w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława. 
 
 
Ad. pkt 8 
 
Naczelnik Wydziału Inwestycji I Rozwoju Krzysztof Jaros przedstawił 

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do 
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania 
środków z Funduszu Spójności przyznanych na dofinansowanie projektu 
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
na terenie Aglomeracji Mława” 
 
 
 Podjęcie uchwały związane jest z trwającą procedurą podpisywania 
umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 
Mława”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków 
Funduszu Spójności z Działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM” Priorytet I „Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.   
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągnięcia zobowiązania 

wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z Funduszu 
Spójności, przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn.: 
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„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji 
sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.                                               
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Działania 1.1 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys 
RLM” Priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   

2. Zabezpieczenie będzie ustanowione w postaci weksla własnego                  
„in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty 412 250,00 zł.  

3. Zabezpieczenie ważne jest do 30.10.2020r.  
 
 Ewentualna realizacja zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, będzie 
następować z dochodów własnych Miasta Mława. 
 
 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa,                  
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju  
Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię. 
 

 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 443 / 2014 
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zaciągnięcia 
zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków 
z Funduszu Spójności przyznanych na dofinansowanie projektu pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
na terenie Aglomeracji Mława” 
 
 
Ad. pkt 9 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił projekt uchwały Rady 

Miasta zmieniający Uchwałę Nr X/95/2011  RM Mława z dnia 28 września 
2014r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I" w Mławie. 

 

W dniu 28 września 2011 r. Rada Miasta Mława podjęła uchwałę             
Nr X/95/2011 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I" w Mławie. Zgodnie 
z załącznikiem graficznym Nr 1 do tej uchwały, granice obszaru objętego 
uchwałą pokrywają się z granicami terenu, dla którego obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I” w 
Mławie, przyjęty uchwałą Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Mławie z dnia              
31 marca 2003 r.  

Ponieważ na obszarze objętym uchwałą Nr X/95/2011 obowiązuje 
plan miejscowy „Wójtostwo I”, dlatego w §1 tej uchwały zapisano, że jest to 
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia „zmiany” planu miejscowego. 
Intencją przystąpienia do tych działań było od początku założenie, że 
zostanie sporządzony nowy dokument planistyczny, z nowym tekstem planu 
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i nowym załącznikiem graficznym. Jednak zgodnie z najnowszymi 
interpretacjami prawnymi uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
„zmiany” planu miejscowego przyjmuje się z intencją wprowadzenia 
jednostkowych zmian w obowiązującym dokumencie. Natomiast jeżeli 
zamiarem jest sporządzenie nowego dokumentu planistycznego, wówczas 
należy podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego. W celu doprowadzenia nazwy i treści uchwały o przystąpieniu 
do zgodności z najnowszymi interpretacjami prawnymi zmienia się nazwę i 
treść uchwały o przystąpieniu, bez zmiany zakresu merytorycznego planu 
oraz bez zmiany granic obszaru objętego planem. 
 

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

 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 444 / 2014 
 

 
zmieniającą Uchwałę Nr X/95/2011  RM Mława z dnia 28 września 
2014r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I" w Mławie 
 
 
Ad. pkt 10 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił  projekt uchwały 

Rady Miasta zmieniający Uchwałę Nr XIII/140/2011 RM Mława o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia" w Mławie. 
 

W dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Miasta Mława podjęła uchwałę Nr 
XIII/140/2011 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia" w Mławie.                   
Zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do tej uchwały, granice obszaru 
objętego uchwałą pokrywają się z granicami terenu, dla którego obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia” w 
Mławie, przyjęty uchwałą Nr XXV/289/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 
7 października 2004r. 

Ponieważ na obszarze objętym uchwałą Nr XIII/140/2011 obowiązuje 
plan miejscowy „Zachodnia”, dlatego w §1 tej uchwały zapisano, że jest to 
uchwała o przystąpieniu do sporządzenia „zmiany” planu miejscowego. 
Intencją przystąpienia do tych działań było od początku założenie, że 
zostanie sporządzony nowy dokument planistyczny, z nowym tekstem planu 
i nowym załącznikiem graficznym. Jednak zgodnie z najnowszymi 
interpretacjami prawnymi uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
„zmiany” planu miejscowego przyjmuje się z intencją wprowadzenia 
jednostkowych zmian w obowiązującym dokumencie. Natomiast jeżeli 
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zamiarem jest sporządzenie nowego dokumentu planistycznego, wówczas 
należy podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego. W celu doprowadzenia nazwy i treści uchwały o przystąpieniu 
do zgodności z najnowszymi interpretacjami prawnymi zmienia się nazwę i 
treść uchwały o przystąpieniu, bez zmiany zakresu merytorycznego planu 
oraz bez zmiany granic obszaru objętego planem. 
 
 

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

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 445 / 2014 
 

zmieniającą Uchwałę Nr XIII/140/2011 RM Mława o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Zachodnia" w Mławie 
 
 
Ad. pkt 11 
 
Marek Polak – Naczelnik Wydziału GPP przedstawił  projekt uchwały 

Rady Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. 
 

Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka nr 1202, położona w Mławie przy ul. 
Dworcowej. Jej położenie zostało przedstawione na wyrysie z mapy 
ewidencyjnej w skali 1:1000, załączonym do uzasadnienia.  

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Nadaje się 
do samodzielnej zabudowy, dlatego przetarg będzie miał formę 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. 

Na nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. 
W warunkach przetargu zostanie określony obowiązek ustanowienia 
odpowiednich służebności przez nabywcę nieruchomości. 
 

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

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 21 głosami za / 

podjęła  
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UCHWAŁĘ Nr XLIV / 446 / 2014 

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 
 
 
Ad. pkt 12 
 
Pełnomocnik Burmistrza Agnieszka Puzio-Dębska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2015. / program stanowi załącznik do protokołu /. 
 
 Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku 
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 
samorządową i organizacjami. 
 
 Celami szczegółowymi programu są: 
- wspieranie rozwoju aktywności w społeczności Miasta Mława i jej 
zaangażowanie w proces definiowania i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 
- integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań 
publicznych, 
- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, 
- wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich 
rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z miastem Mława w 
zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów 
społecznych. 
 
 

 Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury                          
i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną                     
opinię. 

 
 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 20 głosami za / 

podjęła  
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 447 / 2014 
 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 
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Ad. pkt 13 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski poinformował,  
że na poprzedniej sesji Rada skierowała skargę do zbadania przez Komisję  
Rewizyjną RM.  
O zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Prusinowski  
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21 października  br. Komisja                       
szczegółowo badała skargę na Panią Dyrektor MPS Nr 4 w Mławie,  
którą uznała za bezzasadną / 3 radnych głosowało za ,  
2 radnych wstrzymało się od głosu /. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski   
poddał pod głosowanie projekt uchwały, który uznaje powyższą skargę  
za bezzasadną. 
/ szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały /.  
 

 
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 14 głosami za,                                         

7 radnych wstrzymało się od głosu / podjęła  
 

 
UCHWAŁĘ Nr XLIV / 448 / 2014 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 
Przedszkola Samorządowego 

 
 
Ad. pkt 14 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski poinformował, 
że na poprzedniej sesji Rada również skierowała skargę na działalność   
Burmistrza do zbadania przez  Komisję Rewizyjną RM.  
O zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Prusinowski  
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21 i 27 października  br. Komisja                       
szczegółowo badała skargę na działalność Burmistrza, którą uznała za  
bezzasadną / 4 radnych głosowało za , 2 radnych wstrzymało się od głosu /. 

 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski   
poddał pod głosowanie projekt uchwały, który uznaje powyższą skargę  
za bezzasadną. 
/ szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały /.  
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Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie / 17 głosami za,                                    
4 radnych wstrzymało się od głosu / podjęła  

 
 

UCHWAŁĘ Nr XLIV / 449 / 2014 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława 
 
 
Ad. pkt 15 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski  poinformował,  
że wpłynęły trzy pisma informacyjne nt. złożonych oświadczeń majątkowych. 
 Pisma zostały odczytane przez Sekretarz Obrad sesji  
Janusza Wojnarowskiego. 
 
 
Ad. pkt 16 
 

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesji Rady                                      
Miasta w dniu 29 września 2014r. zostało przyjęte bez uwag.                                                                     
Podjętych zostało 13 uchwał , z tego 9 w trakcie realizacji, 4 wykonane.    
 

                                                              
Ad. pkt 15 
 
Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski  przedstawił  informację z działalności  

za okres między sesjami. W okresie tym Burmistrz Miasta przyjął i opublikował                            
12  Zarządzeń Burmistrza. 
 
Urząd Stanu Cywilnego 

Sporządzono: 

akty małżeństwa 

18 szt. 

W tym :  
ślub cywilny – 7              
ślub konkordatowy – 11 
umiejscowione - 0 

akty urodzenia 25 szt. 
akty zgonu 24 szt. 

oświadczenia o uznaniu ojcostwa 7 szt. 

Przyjęto: 

zapewnienia do ślubu cywilnego 6 szt. 
oświadczenie o powrocie do 
nazwiska małżonka 
rozwiedzionego 

1 szt. 

Wydano: 

zaświadczenia do ślubu 
konkordatowego 

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

 2 szt. 

decyzje w sprawie zmiany imion i 
nazwisk  

2 szt. 

zaświadczenie o zdolności 
prawnej do zawarcia związku 
małżeńskiego za granicą 

2 szt. 

odpisy aktów stanu cywilnego 369 szt. 

 
Wydział Spraw Obywatelskich 

Przyjęto: 

wnioski o wydanie dowodu 
osobistego 

420 szt. 

zgłoszenia o utracie dowodu 
osobistego 

13 szt. 

Wydano: 

dowody osobiste 334 szt. 

decyzje i postanowienia w 
sprawach o wymeldowanie 

3 szt. 

 
unieważnienie dowodu osobistego 330 szt. 

wymeldowało się z miasta 32 mieszkańców 

zameldowało się w mieście 37 mieszkańców 
przemeldowania w obrębie miasta 39 mieszkańców 

zameldowało się na pobyt 
czasowy w mieście 

54 mieszkańców innych 
miejscowości 

zameldowało się na pobyt 
czasowy poza miastem 

40 mieszkańców Mławy 

zameldowanie cudzoziemców 8 osób 
urodzenia 25 osób 

zgony 16 osób 

zawarcie związku małżeńskiego 
oraz zmiany w aktach małżeństwa 

27 aktualizacje 

udostępnione informacja 
adresowo-osobowe 

60 szt. 

 
 
Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz zadaniach 
realizowanych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji  

 
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława 

Wykonawca: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA 
Sp. z o.o., ul. Orfeusza 2,  
80-299 Gdańsk 
Cena: 28 905,00zł brutto 

Data podpisania umowy: 14.10.2014r. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, ul. Reja,  
ul. Projektowanej V w Mławie 
Wykonawca: Zakład Hydrauliczny INSMONT, ul. Nowoleśna 6a,  

06-500 Mława  
Cena: 737 452,74zł brutto 

Data podpisania umowy: 14.10.2014r. 
 
Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL 

Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck 
Cena: 380 812,92zł brutto 

Data podpisania umowy: 10.10.2014r. 
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej  
w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacjowej w Mławie 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INSTALEX”  
z siedzibą w Mławie, ul. Płocka 5/7m5 
Cena: 3 690 zł brutto 
Data podpisania umowy: 30.09.2014r. 
 
Dostawa kart zbliżeniowych typu MIFARE pełniących funkcję  
Karty Mieszkańca – „Karty Mławiaka” 
Wykonawca: EMAR – Samoraj i spółka,  spółka jawna,  Kopytów 26, 

 05-870 Błonie 
Cena: 12 300,00zł brutto 

Data podpisania umowy: 10.10.2014r. 
 
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy pompy w  
ul. Stary Rynek w Mławie 
Wykonawca: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ALTRIS s.c.  
Jarosław Mysior, Janusz Winnicki,  
ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn 
Cena: 14 796,90zł brutto 

Data podpisania umowy: 20.10.2014r. 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na 
terenie Aglomeracji Mława 
Trwa badanie złożonych ofert. 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód 
opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie - etap II 
Termin składania ofert: 04.11.2014r. 
 
Dostawa energii elektrycznej w latach 2015-2016 
Termin składania ofert: 27.11.2014r 
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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. Projekt pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” został 

zakwalifikowany do dofinansowania. 

3. Projekt pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Mława” został zakwalifikowany do dofinansowania.  

4. W dniach 12.06.2014r. – 20.06.2014r. odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie rozkładu jazdy oraz przebiegu tras planowanej   
do uruchomienia komunikacji miejskiej. W dwóch zorganizowanych 
spotkaniach z mieszkańcami miasta wzięły udział łącznie 92 osoby.              
W ramach konsultacji wpłynęło w terminie łącznie 11 wniosków z 
uwagami (dodatkowo 1 po terminie). Wszelkie zgłoszone w ramach 
konsultacji społecznych uwagi zostały dokładnie przeanalizowane  
i w miarę możliwości uwzględnione. 

 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 
Wykaz ważniejszych czynności w okresie od ostatniej sesji Rady 
Miasta Mława 

 
Opis czynności 

 

 
Lp. 

 
Decyzje o warunkach zabudowy 
 

 
10 decyzji 

 
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego 
 

 
2 decyzje 

 
Dzierżawa nieruchomości 
 

 
5 umów  

 
Sprzedaż lokali mieszkalnych  

 
3 akty notarialne 

 

 
Zaświadczenia o nadaniu numeru 
porządkowego nieruchomości 
 

 
4 zaświadczenia 

 
Nabycie nieruchomości 
 

 
11 aktów notarialnych  

 
Decyzje o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

 
1 decyzja  
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RAPORT Z DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MŁAWIE 
 

1. W okresie sprawozdawczym przyjęto 133 zgłoszeń od mieszkańców 

Mławy.  

2. Wspólnie z Policją przeprowadzono 2 służby, przekazano 2 sprawy do 

Policji w celu prowadzenia dalszych czynności w jej zakresie.  

3. Za pomocą Monitoringu Miejskiego ujawniono 8 zdarzeń noszących 

znamiona naruszenia prawa.  

4. 33 razy konwojowano wartości pieniężne.  

5.  4 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez 

pracowników Urzędu Miasta, raz przeprowadzono wspólne czynności  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie w sprawach osób 

bezdomnych.. 

6. Nadzorowano osoby skierowane do wykonywania prac porządkowych 

na terenie miasta: 55 razy – przez sąd, 29 razy –  przez TBS, 3 razy – 

przez MOPS.  

7. 2 razy zabezpieczano uroczystości i imprezy publiczne. 

8. Przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach bezpańskiego 

psa, natomiast do lecznicy dla zwierząt w Mławie przewieziono 6 psów i 

5 kotów. 

9. 5 razy przeprowadzono radarową kontrolę prędkości, ujawniono 87 

przekroczeń prędkości. Największą prędkość zarejestrowano na ul. 

Kościuszki – 100 km/h i ul. Granicznej – 83 km/h. 

10. Przeprowadzono 2 interwencje w  odniesieniu do osób nietrzeźwych. 

11. W okresie sprawozdawczym ujawniono ogółem 255 wykroczeń. 

 
  
Ad. pkt 17 

 
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski zaprosił  

wszystkich radnych oraz pozostałe osoby na uroczysta ostatnią sesję  
minionej kadencji , która odbędzie się w dniu 6 listopada o godz.13oo  
w sali kina. 
 
Radny Ryszard Prusinowski 
poinformował, że sobotę odbył się ostatni w tej kadencji turniej piłki siatkowej  
o puchar Przewodniczących Rad . Drużyna Urzędu Miasta Mława zdobyła  
pierwsze miejsce. 
Na ręce Burmistrza przekazał puchar.                                
 
 



 23 

 
 
Radny Janusz Wiśniewski  

przekazał prośbę mieszkańców ul. Warszawskiej i ul. Studzieniec o dokonanie  
weryfikacji przystanków komunikacji miejskiej i wyegzekwowanie od przewoźnika                 
tego co już było zaplanowane, czyli prawidłowego zatrzymywania. 
 
Skarbnik Miasta Henryk Antczak 
przedstawił zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie  
uchwalania przez obecne rady podatków z uwagi na termin wyborów 
Burmistrz Miasta podjął jednoznaczną decyzję, że dotychczasowe  
zachowują ważność na rok 2015r. i obowiązuje uchwała podjęta w 2014r. 
 
Radny Wojciech Krajewski 
Odniósł się do dokumentu pn. Strategia Miasta, która obowiązuje do 2020r. 
Składał do tej strategii trzy wnioski, zapytał co dzieje się z tym dokumentem,  
firma otrzymała środki finansowe za jego utworzenie. Była propozycja składania 
wniosków i co dalej. 
 
Zastępca Burmistrza Janina Budzichowska 
prace nad projektem Strategii zostały ukończone.  
Zostały określone w tym dokumencie kierunki, a nie konkretne zadania  
inwestycyjne. Takie zadania pojawiają się w Wieloletniej Prognozie  
i projekcie budżetu. Aktualnie trwają prace nad dokonaniem oceny odnośnie  
ochrony środowiska. 
 
 
Ad. pkt 18 
 
 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski 
zakończył obrady XLIV sesji o godz.16oo słowami: 

 
                           „ Z A M Y K A M   O B R A D Y 

            XLIV  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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