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1. Informacje wstępne  

Raport o stanie Miasta został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  

Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 

uwzględniając realizację:  

o polityk, programów i strategii, 

o uchwał Rady Miasta, 

o budżetu obywatelskiego. 

Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Miasta odpowiada Burmistrz.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rozpatrzenie raportu następuje podczas sesji 

związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Burmistrzowi. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miasta podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.  

Niniejszy Raport stanowi podsumowanie najważniejszych działań, które miały miejsce 

w Mławie w 2019 roku. Podstawą źródłową opracowania były materiały sprawozdawcze 

Wydziałów Urzędu Miasta Mława i jednostek organizacyjnych miasta oraz dane statystyczne 

Głównego Urzędu Statystycznego. 
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2. Władze miasta  
 

KADENCJA 2018-2023 

Burmistrz Miasta Mława   - Sławomir Kowalewski 

Zastępcy Burmistrza Miasta Mława - Janina Budzichowska, Szymon Zejer 

Skarbnik Miasta Mława   - Justyna Aptewicz 

Przewodniczący Rady Miasta Mława - Lech Prejs  

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta - Arkadiusz Dłubisz, Michał Pol  

 

Skład Rady Miasta Mława: 

1. Lech Jerzy Prejs 

2. Wioletta Błaszkiewicz 

3. Waldemar Henryk Borowski 

4. Marcin Burchacki 

5. Arkadiusz Dłubisz 

6. Mariusz Dziubiński 

7. Patryk Fabisiak 

8. Beata Gadomska 

9. Andrzej Karpiński 

10. Zofia Kazimierska 

11. Marek Kiełbiński 

12. Filip Tomasz Kowalczyk 

13. Wojciech Krajewski 

14. Michał Nowakowski 

15. Leszek Oślizlok 

16. Michał Pol 

17. Urszula Romualda Sasiak 

18. Marian Wilamowski 

19. Janusz Stanisław Wojnarowski 

20. Mirosław Zbrzezny 

21. Mariusz Szczechowicz do 09.09.2019 r.; Krzysztof Bartoszczyk od 19.11 2019 r. 
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3. Uchwały Rady Miasta 

W roku 2019 zostało podjętych łącznie 159 uchwał, w tym: 

 19 uchwał dotyczyło uchwał budżetowych i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 14 uchwał dotyczyło nabycia nieruchomości, 

 13 uchwał dotyczyło sprzedaży nieruchomości, 

 13 uchwał dotyczyło nadania nazwy ulicy, 

 12 uchwał dotyczyło przyjęcia bądź aktualizacji programów działania, 

 8 uchwał dotyczyło miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława, 

 6 uchwał dotyczyło rozpatrzenia petycji. 

Tabela nr 1. Uchwały podjęte w 2019 roku – wykonane  

Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

1.  
V/45/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Mławskiego w 2019 r. 

2.  
V/46/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 

w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas 

pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania 

określonej liczby punktów 

3.  
V/47/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 

w sprawie wydawania gazety samorządowej „Informator 

Miejski” 

4.  
V/48/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych 

5.  
V/49/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

6.  
V/50/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy – ul. Pawła Rachockiego 

„Juranda” 

7.  
V/51/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy – ul. Gajowa 

8.  
V/52/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy – ul. Pszenna 

9.  
V/53/2019 z dnia  

22 stycznia 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

10.  
VI/54/2019 z dnia  

14 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczących Zarządów 

Osiedli 

11.  
VII/55/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława 

12.  
VII/56/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

13.  
VII/57/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia treści projektu Statutu Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie, w celu przekazania do 

uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

14.  
VII/58/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie  

oraz nadania Statutu 

15.  
VII/59/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Mława 

gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta 

Dużej Rodziny 

16.  
VII/62/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania oraz opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli 

prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie 

będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Mława 

17.  
VII/63/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Mława pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

18.  
VII/64/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Mława na rok 2019 

19.  
VII/65/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

dla Miasta Mława 

20.  
VII/66/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Mława na lata  

2019-2032” 

21.  
VII/67/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i 

Oczyszczania Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie 

22.  
VII/68/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi 

publicznej na terenie miasta Mława 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

23.  
VII/69/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej 

24.  
VII/70/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych 

25.  
VII/71/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Grzybowa 

26.  
VII/72/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Błękitna 

27.  
VII/73/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy – Kurkowa 

28.  
VII/74/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy - Jagodowa, Szafirowa 

29.  
VII/75/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława 

30.  
VII/76/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady Miasta Mława i ustalenia ich składu 

liczbowego 

31.  
VII/77/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady Miasta Mława oraz 

wyboru z tych składów Przewodniczących Komisji 

32.  
VII/78/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 
w sprawie wyborów do organów osiedli 

33.  
VII/79/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia 

bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta 

Mława w prawo własności tych gruntów 

34.  
VII/80/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji Straży 

Miejskiej 

35.  
VII/81/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia diet 

radnych 

36.  
VII/82/2019 z dnia 

26 marca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia diet 

Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz likwidacji 

stanowiska jednego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Mława 

37.  
VIII/83/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
w sprawie zmiany WPF Miasta Mława 

38.  
VIII/84/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 

39.  
VIII/85/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie udzielenia przez Miasto Mława pomocy 

finansowej Powiatowi Mławskiemu. 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

40.  
VIII/86/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława oraz 

określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 

41.  
VIII/88/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku  

o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji zadania  

pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 

Mława” o rozszerzonym zakresie rzeczowym oraz 

akceptacji planów taryfowych zawartych w Studium 

Wykonalności opracowanym dla przedmiotowego zadania. 

42.  
VIII/90/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2017-2021. 

43.  
VIII/91/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta. 

44.  
VIII/92/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Mława 

45.  
VIII/93/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu.  

46.  
VIII/94/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie nadania nazw ulicy- Rondo 20 Bartoszyckiej 

Brygady Zmechanizowanej 

47.  
VIII/95/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
w sprawie nadania nazw ulicy – Sybiraków 

48.  
VIII/96/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
w sprawie nadania nazw ulicy – Działkowców 

49.  
VIII/97/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie nabycia nieruchomości -nr 3692/2 ul. Piotra 

Skargi  

50.  
VIII/98/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie nabycia nieruchomości -nr 456/10, 456/11  

ul. Podborna 

51.  
VIII/99/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

komunalnych -Al. Św. Wojciecha  

52.  
VIII/102/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej  

nr 2149/17 ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 

53.  
VIII/105/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

 w sprawie określenia lokalnych standardów 

urbanistycznych na terenie miasta Mława. 

54.  
VIII/106/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej między 

Miastem Mława a niemieckim Miastem Viernheim 

55.  
VIII/107/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława 



Raport o stanie Miasta Mława za rok 2019 

9 
 

Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

56.  
VIII/108/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla Radnych Miasta Mława 

57.  
VIII/109/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu znajdującego się w rejonie ulic: Napoleońska, 

Górna, Wysoka, Witwickiego 

58.  
VIII/110/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

59.  
VIII/111/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

60.  
IX/112/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława wotum 

zaufania 

61.  
IX/113/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego 

Miasta Mława za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Miasta Mława za 2018 r. 

62.  
IX/114/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mława 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

63.  
IX/115/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mława 

64.  
IX/116/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

65.  
IX/117/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie 

66.  
IX/118/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 

korzystania z zabytkowego parku miejskiego w Mławie 

zamkniętego ulicami Reymonta, Żeromskiego, 

Wyspiańskiego i Sienkiewicza, położonego na działce  

nr 233/8 

67.  
IX/120/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

68.  
IX/121/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Podborna 

69.  
IX/122/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Krajewo 

70.  
IX/124/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy - Leśna Polana 

71.  
IX/125/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

72.  
IX/128/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

przy ul. Łąkowej w Mławie 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

73.  
IX/129/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława 

74.  
IX/130/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów  

na ławników 

75.  
IX/131/2019 z dnia 

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia ważności wyboru 

Przewodniczącego i Zarządu Osiedla 

76.  
X/132/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mława 

77.  
X/133/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

78.  
X/134/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto 

Mława 

79.  
X/135/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia trybu o udzielenie dotacji celowych 

stowarzyszeniu ogrodowym prowadzącym rodzinne 

ogrody działkowe na obszarze Miasta Mława, sposobu 

rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli 

wykonywania zadań 

80.  
X/136/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 

Mławie Sp. z o. o. 

81.  
X/137/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Mławskiemu Przedsiębiorstwu 

Drogowo – Mostowemu MPDM spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego 

Miasta Mława z zakresu transportu zbiorowego 

82.  
X/138/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej  

nr 231143W na terenie miasta Mława 

83.  
X/141/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości  

- ul. Misia Puchatka (nr 3256/1, 3257/5) 

84.  
X/142/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości  

- ul. Piekiełko (nr 473, 474) 

85.  
X/143/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława 

86.  
X/144/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia ważności wyboru 

Przewodniczącego i Zarządu Osiedla 

87.  
X/145/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia 

bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta 

Mława w prawo własności tych gruntów 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

88.  
X/146/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozważenia 

możliwości podwyższenia wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego o 9,6 % oraz dodatku 

funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

naszej gminy 

89.  
X/147/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Miasta Mława 

90.  
XI/148/2019 z dnia 

24 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława 

91.  
XI/149/2019 z dnia 

24 września 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

92.  
XI/150/2019 z dnia 

24 września 2019 r. 

w sprawie realizacji przez Miasto Mława Programu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 

93.  
XI/152/2019 z dnia 

24 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

Cmentarza Komunalnego w Mławie 

94.  
XI/157/2019 z dnia 

24 września 2019 r. 
w sprawie wyboru ławników 

95.  
XII/158/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mława. 

96.  
XII/159/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

97.  
XII/160/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości 

98.  
XII/161/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Mławskiego w 2019 r. 

99.  
XII/162/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowi 

jednostki organizacyjnej CUW w Mławie i nadania jej 

statutu 

100.  
XII/166/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

101.  
XII/167/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 
w sprawie utworzenia dziennego Domu Senior + w Mławie 

102.  
XII/168/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 

Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok 
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Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały 

103.  
XII/169/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia przez miasto Mława zdania 

dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych  

w 2020 r. 

104.  
XII/170/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu "Zachodnia II" w Mławie 

105.  
XII/174/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 
 w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Jasińskiego 

106.  
XII/175/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Polna 

107.  
XII/176/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Sadowa 

108.  
XII/177/2019 z dnia 

19 listopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia 

bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta 

Mława w prawo własności tych gruntów 

109.  
XIII/178/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mława na lata 2020-2031 

110.  
XIII/179/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Mława na 2020 rok 

111.  
XIII/180/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Mława na lata 2019 – 2030 

112.  
XIII/181/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Mława  

na 2019 rok 

113.  
XIII/182/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława,  

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

114.  
XIII/183/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych  

w Mławie oraz nadania jej statutu 

115.  
XIII/184/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności  

i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół 

 i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława 

116.  
XIII/185/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Mieście Mława na rok szkolny 2019/2020 
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117.  
XIII/186/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas 

pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania 

określonej liczby punktów 

118.  
XIII/187/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Mławie 

119.  
XIII/188/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2020 r. 

120.  
XIII/189/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta 

Mława do Mławskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego II kadencji 

121.  
XIII/190/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

oraz przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

122.  
XIII/192/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie nabycia nieruchomości - ul. Grzybowa działka 

nr 1380/13 

123.  
XIII/194/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Rydzowa 

124.  
XIII/195/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Janusza 

Kusocińskiego 

125.  
XIII/196/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 
w sprawie nadania nazw ulic - ul. Spacerowa i Rozgard 

126.  
XIII/199/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Mława 

127.  
XIII/200/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji 

Rady Miasta Mława i ustalenia ich składu liczbowego 

128.  
XIII/201/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady Miasta Mława oraz 

wyboru z tych składów Przewodniczących Komisji 

129.  
XIII/202/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Mława, ustalenia składu 

osobowego i wyboru z tego składu Przewodniczącego 

Komisji 

130.  
XIII/203/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Mława 
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Tabela nr 2. Uchwały podjęte w 2019 roku – niezrealizowane lub w trakcie realizacji: 

Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały uwagi 

1.  
VII/60/2019 z dnia  

26 marca 2019 r. 

w sprawie podwyższenia 

kwot kryteriów 

dochodowych 

uprawniających do 

przyznania zasiłku 

celowego w formie 

świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub 

żywności dla osób 

objętych wieloletnim 

rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 – 2023 

W trakcie realizacji. 

Uchwała obowiązuje  

do 2023 roku 

2.  
VII/61/2019 z dnia  

26 marca 2019 r. 

w sprawie określenia 

szczegółowych warunków 

przyznawania i 

odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania 

W trakcie realizacji. 

Uchwała bezterminowa. 

3.  
VIII/87/2019 z dnia  

23 maja 2019r. 

 w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków na 

świadczenia z pomocy 

społecznej w formie 

posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych 

wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

W trakcie realizacji. 

Uchwała obowiązuje  

do 2023 roku 

4.  
VIII/89/2019 z dnia  

23 maja 2019r. 

w sprawie współpracy w 

zakresie realizacji 

Zmianie uległa formuła 

realizacji zadania 
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Przedmiot uchwały uwagi 

pakietowego Projektu PPP 

w obszarze dróg 

publicznych w ramach 

działania prowadzonego 

przez Polski Fundusz 

Rozwoju i Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju. 

5.  
VIII/100/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

sprzedaży nieruchomości 

komunalnych- ul. Zacisze 

(nr 875/11, 875/12, 

875/13)  

W trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  

do sprzedaży, wstrzymano 

sprawę sprzedaży  

w związku z trwającymi 

negocjacjami w sprawie 

zamiany nieruchomości 

6.  
VIII/101/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej 

nr 2226/5  

ul. Ciechanowska 

W trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do 

sprzedaży, podpisano 

protokół z rokowań, termin 

zawarcia umowy w formie 

aktu notarialnego jest 

planowany w pierwszej 

połowie maja 2020r. 

7.  
VIII/103/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej 

- ul. Działdowska  

(nr 268/3, 269/1, 203/8, 

1694/2, 1685/5)   

W trakcie realizacji - 

wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do 

sprzedaży, ogłoszono 

pierwszy przetarg na 

sprzedaż, wyłoniono 

nabywcę, ustalono termin 

aktu notarialnego. 
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały uwagi 

8.  
VIII/104/2019 z dnia 

23 maja 2019r. 

o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Osiedle 

Młodych”. 

W trakcie realizacji  

- zakończył się termin 

nadsyłania wniosków  

po zawiadomieniu instytucji 

i organów o przystąpieniu 

do sporządzenia planu. 

Materiały przekazane  

o projektanta. 

9.  
IX/119/2019 z dnia  

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 

2019 – 2021 

W trakcie realizacji  

10.  
IX/123/2019 z dnia  

25 czerwca 2019 r. 

w sprawie nabycia 

nieruchomości - Aleja Św. 

Wojciecha 

W trakcie realizacji  

– trwają negocjacje  

w sprawie nabycia 

nieruchomości 

11.  
IX/126/2019 z dnia  

25 czerwca 2019 r. 

o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Błękitna” 

W trakcie realizacji - 

zakończono zbieranie 

wniosków do projektu 

planu, projektant 

przygotowuje projekt planu 

12.  
IX/127/2019 z dnia  

25 czerwca 2019 r. 

o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego „Górna” 

W trakcie realizacji - 

zakończono zbieranie 

wniosków do projektu 

planu, projektant 

przygotowuje projekt planu 

13.  
X/139/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej  

- ul. Padlewskiego (nr 

817/2) 

W trakcie realizacji - 

wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  

do sprzedaży, jest 

przygotowywany przetarg 

na sprzedaż 

14.  
X/140/2019 z dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zbycia 

nieruchomości komunalnej 

 - ul. Żuromińska (nr 

1034/6) 

W trakcie realizacji - 

wykonano wycenę 

nieruchomości, podano 

do publicznej wiadomości 
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Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały uwagi 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do zbycia, 

ogłoszono pierwszy przetarg 

na zbycie w dniu 

31.03.2020r. 

15.  
XI/151/2019 z dnia  

24 września 2019 r. 

w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta 

Mława na lata 2019-2023 

 W trakcie realizacji 

16.  
XI/153/2019 z dnia  

24 września 2019 r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej 

- ul. Napoleońska (działki 

nr 1736/1, 1736/2, 1984/2, 

4474) 

W trakcie realizacji.  

Wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych 

do sprzedaży, jest 

przygotowywany przetarg 

na sprzedaż 

17.  
XI/154/2019 z dnia 

 24 września 2019 r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej 

- ul. Wójtostwo  

(działka nr 3622/1) 

W trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę 

nieruchomości, złożono 

wniosek do Sądu 

Rejonowego w Mławie  

w sprawie założenia księgi 

wieczystej  

dla nieruchomości 

18.  
XI/155/2019 z dnia 

 24 września 2019 r. 

w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 

położonego w południowej 

części Miasta Mława  

w rejonie ulic: Płockiej, 

Olesin, Zabrody, drogi  

Nr 7, granicy Miasta 

Mława, linii kolejowej  

i rzeki Seracz – część 1 

W trakcie realizacji. 

Zakończono zbieranie 

wniosków do projektu 

planu, projektant 

przygotowuje projekt planu 
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Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały uwagi 

19.  
XI/156/2019 z dnia 

 24 września 2019 r. 

w sprawie zmiany 

Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Mława 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego  

20.  
XII/163/2019 z dnia  

19 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia 

odpowiedzialności za 

pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych oraz 

schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

W trakcie realizacji  

21.  
XII/164/2019 z dnia  

19 listopada 2019 r. 

w sprawie realizacji przez 

Miasto Mława Programu 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" edycja 

2019-2020 

W trakcie realizacji. 

Uchwała obowiązuje  

do 2023 roku 

22.  
XII/165/2019 z dnia  

19 listopada 2019 r. 

w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i 

odwoływania członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

W trakcie realizacji  

23.  
XII/171/2019 z dnia  

19 listopada 2019 r. 

w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego m.Mława 

W trakcie realizacji. 

Zakończono zbieranie 

wniosków do projektu 

planu; projektant 

przygotował projekt planu; 

projekt został pozytywnie 

zaopiniowany przez Miejską 

Komisję Urbanistyczno 

Architektoniczną. 

24.  
XII/172/2019 z dnia  

19 listopada 2019 r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej  

ul. Jaśminowa  

W trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  
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Lp. 
Numer i data 

podjęcia uchwały 
Przedmiot uchwały uwagi 

(działka nr 2265) do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  

do sprzedaży 

25.  
XII/173/2019 z dnia   

19 listopada 2019 r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

komunalnych - ul. Anny 

Dobrskiej (działka  

nr 2479/29, 2479/30, 

2479/31, 2479/32, 

2479/33, 2479/34) 

W trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  

do sprzedaży 

26.  
XIII/191/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości komunalnej 

działka nr 2247 położona 

przy ul. Makowej 

W trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę 

nieruchomości, podano  

do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości 

przeznaczonych  

do sprzedaży 

27.  
XIII/193/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie nabycia 

nieruchomości  

ul. Jasińskiego działka  

nr 520/3 

W trakcie realizacji. 

Podpisany protokół  

z rokowań w sprawie 

nabycia nieruchomości, 

Trwa postepowanie  

w sprawie wydania zgody 

na bez obciążeniowe 

wydzielenie działki 

28.  
XIII/197/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia 

roku 2020 Rokiem  

ks. Wawrzyńca Stanisława 

Benika 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 

29.  
XIII/198/2019 z dnia 

17 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia 

roku 2020 Rokiem  

św. Jana Pawła II 

Uchwała w trakcie 

realizacji. 
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4. Budżet Miasta  

Budżet Miasta Mława na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr IV/30/2018 z dnia  

18 grudnia 2018 r. W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta  

i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Mława. 

Budżet miasta Mława za rok 2019 wyniósł: 

DOCHODY   164 044 776,84 zł. 

Dochody bieżące        151 077 278,89 zł   

Dochody majątkowe    12 967 497,95 zł  

WYDATKI   155 052 944,13 zł  

Wydatki bieżące         130 409 259,70 zł 

Wydatki majątkowe      24 643 684,43 zł.  

  

     

 

Wykres nr 1. Dochody i wydatki  

Dochody majatkowe   

8%

Dochody bieżące 

92%

Wydatki bieżące

84%

Wydatki majątkowe 

16%
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Planowane dochody budżetu Miasta na 2019 rok w kwocie 132 054 113,19 zł  

w ciągu roku ulegały zmianie i ostatecznie ukształtowały się po stronie planu w kwocie 

160 357 397,24 zł co stanowi wzrost planu o 21,43%. Natomiast wykonanie dochodów  

 za rok 2019 w kwocie 164 044 776,84 zł, co stanowi 102,30% planu ogółem po zmianach. 

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2019 rok w kwocie 138 054 133,19 zł 

w ciągu roku ulegały zmianie i ostatecznie ukształtowały się po stronie planu w kwocie 

163 021 937,15 zł, co stanowi wzrost planu o 18,09%. Natomiast wykonanie wydatków  

za 2019r w kwocie 155 052 944,13 zł, co stanowi 95,11 % planu ogółem po zmianach. 

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków za 2019 roku zostało przedstawione  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Mława za 2019 rok.  

Planowany wynik budżetu na 2019 rok 

Na 2019 rok planowano deficyt budżetu miasta w wysokości - 6 000 000,00 zł w ciągu roku 

uległ zmniejszeniu o kwotę 3 335 460,09 zł i ostateczny plan wyniósł - 2 664 539,91 zł.  

Wykonany wynik budżetu na 2019 rok 

Rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 8 991832,71 zł. 
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5. Realizacja strategii, polityk i programów 

W roku 2019 na terenie miasta Mława realizowano: 

 Gminny program rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025; 

 Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020; 

 Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Mława na 2019r.; 

 Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie; 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława; 

 Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miasta Mława; 

 Polityka Mieszkaniowa Miasta Mława na lata 2017-2021; 

 Program „Zima” (skierowany do osób samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych); 

 Program „Opieka wytchnieniowa” (skierowany do dzieci niepełnosprawnych i osób  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

 Program „Posiłek w szkole i w domu” (skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

chorych, starszych i niepełnosprawnych); 

 Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej; 

 Program FEAD - pomoc żywnościowa; 

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022; 

 Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Mława; 

 Program Opieka 75+; 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Mława na rok 2019; 

 Program usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019 r.; 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy na lata 2019 – 2032; 

 Program Wspierania Rodziny; 

 Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; 

 Rządowe Programy dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny i „Rodzina 3+”; 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Mława na lata 2014 – 2020; 
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 Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku; 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021; 

 

REALIZACJA NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW: 

 

Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku  

W 2019 roku w ramach Strategii Rozwoju Miasta Mława realizowano następujące zadania: 

 Miasto przyjazne dla seniorów; 

 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej; 

 Bezpieczna Mława; 

 Projektu „Centrum komunikacyjne - Aleja Świętego Wojciecha”; 

 Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego przy realizacji inwestycji 

„obwodnica zachodnia Mławy”; 

 Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą; 

 Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami 

transportowymi sieci TEN-T poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Mława 

– „Budowa alei świętego Wojciecha – etap II”; 

 Realizacja zadań z planu gospodarki niskoemisyjnej; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Mława; 

 Budowa ścieżek rowerowych; 

 Organizacja terenów rekreacyjnych. 

W 2019 roku przystąpiono do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 

2026 z perspektywą do roku 2035”.  

 

Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 w 2019 roku 

W 2019 roku Miasto Mława realizowało Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Miasto współpracuje z sektorem pozarządowym, zlecając mu realizację zadań własnych 
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z przekonaniem, że organizacje, znając potrzeby społeczności lokalnej, mogą realizować  

je skuteczniej i efektywniej, praktycznie w każdym obszarze życia społecznego. Współpraca 

odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

jawności oraz uczciwej konkurencji.  

Głównym celem Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego  

i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami. Warunkiem osiągnięcia tak 

zdefiniowanego celu, było otwarcie się samorządu na problemy zgłaszane przez podmioty, 

rozwiązywanie je poprzez dialog i współpracę, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące 

prawo. W 2019 r ogłoszono 9 otwartych konkursów ofert, rozpatrzono pozytywnie 45 ofert 

realizacji zadań publicznych. Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe  

w ramach otwartych konkursów ofert to 452 700,00 zł. 

Roczny Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2019 

rok, pozwolił organizacjom realizować szereg zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, 

wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom. 

Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie rozwoju 

swoich zasobów, poszerzania działalności, pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację 

zadań statutowych, podejmowania wspólnie z samorządem działań oraz promocji działalności 

pożytku publicznego. 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (GPRMM)  

to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. 

W latach 2016-2019 przystąpiono do realizacji 13 z zaplanowanych do tego czasu 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (57% zakładanego celu). W sumie na przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne od początku obowiązywania programu wydatkowano 7 462 214,52 zł, z czego 

608 680,73 zł w roku 2019. Wykaz zrealizowanych projektów w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 przedstawiono w tabeli nr 3.  
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Tabela nr 3. Stopień realizacji działań w ramach GPRMM na lata 2016 – 2025 

Nazwa projektu 
Zakoń
czony 

W trakcie 
realizacji 

% osiągnięcia całego zakresu rzeczowego 

Produkt Rezultat 
Wartość 

przedsięwzięci
a 

Kontynuowany 
bez opóźnień 

 Napotkany 

problem 
Przyczyna 
wystąpienia 
problemu 

Propozycja 
rozwiązania 
problemu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jarmark św. 
Wojciecha 

TAK  
 

projekt 
cykliczny 

86% - - - 2 nowe działania (impreza 
towarzysząca – Dni Mławy; 
impreza towarzysząca – zlot 
samochodów tuningowych) 

Wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych wystawiających 
się na jarmarku Wojciechowym 
– 101 stoiska 

3 150,00 zł  
 

Projekt 
cykliczny- 
będzie 
kontynuowany  

Przyjazny Dom TAK projekt 
cykliczny 

75% - - - Liczba wyremontowanych 
budynków – 1 klatka 
schodowa w 1 budynku 

1 budynek- l. budynków, 
których estetyka poprawiła się 
–14 rodzin – l. rodzin 
biorących udział we wspólnych 
działaniach 
1 klatka schodowa – l. 
obiektów, których estetyka 
poprawiła się 

1 606,54 zł 
 

Projekt 
cykliczny- 
będzie 
kontynuowany 

Serce Miasta TAK 
 

NIE 100% - - - 1-obiekt – nowy obiekt 
infrastrukturalny 

nowa uporządkowana i 
zagospodarowana przestrzeń 
publiczna; wzrost l. obiektów, 
których estetyka poprawiła się 

3 704 842,60 zł  
(445 088,17 zł. 
w 2019 r.) 
 

Zakończony 

Cieplej taniej 
Płocka 5/7 

TAK NIE 100% - - - Poprawa jakości budynku Poprawa estetyki budynku i 
jego otoczenia, oszczędności 
w eksploatacji 

80 000,00 zł Zakończony 

Akademia 
Kompetencji 
Wychowawczych 

TAK projekt 
cykliczny 

75% Zakres 
rzeczowy 

Choroba 
dzieci jednej 
z rodzin 
biorących 
udział 

Projekt 
realizowany  
z jedną 
rodziną 

Brak nowych form wsparcia 1 z 2 rodzin -poprawa relacji 
rodzinnych 

0,00 zł Projekt 
cykliczny- 
będzie 
kontynuowany 

Cieplej taniej 
Żwirki 15 

NIE TAK 25% - - - - - 22 150,87 zł Kontynuowany 

Słowackiego 5 
po zmianach 

NIE 
 

TAK 50% - - - - - 56 685,15 zł Kontynuowany 
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Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022”, uchwalony  

przez Radę Miasta Mława uchwałą Nr XXXI/368/2017 Rady Miasta Mława z dnia  

2 czerwca 2017 r. obejmuje swoim zakresem wszystkie związane ze stanem środowiska 

naturalnego obszary interwencji, a mianowicie: 

1. ochronę klimatu i jakości powietrza; 

2. zagrożenia hałasem; 

3. pola elektromagnetyczne; 

4. gospodarowanie wodami; 

5. gospodarkę wodno-ściekową; 

6. zasoby geologiczne;  

7. gleby; 

8. gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

9. zasoby przyrodnicze; 

10. zagrożenia poważnymi awariami. 

Na podstawie Programu Miasto Mława realizuje politykę ochrony środowiska. Program 

jest komplementarny ze wszystkimi innymi dokumentami strategicznymi i programami Miasta 

Mława, co oznacza, że realizacja działań w jednym z obszarów przyczynia się do osiągnięcia 

celów w innych obszarach. Wszelkie przedsięwzięcia, zarówno bieżące, jak i inwestycyjne 

realizowane przez Miasto Mława, a opisane w innych częściach niniejszego raportu planowane  

i realizowane są z uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną środowiska. Priorytetem jest 

podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska i realizacja przedsięwzięć 

pozytywnie skutkujących w tym względzie, a zasadą niepodejmowanie działań powodujących 

pogorszenie stanu środowiska naturalnego. 

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy  

na lata 2017-2021 

Miasto Mława w zasobie gminy posiada 43 budynki, które są w całości własnością 

Miasta. We Wspólnotach Mieszkaniowych Miasto Mława posiada 239 lokali (w budynkach 

WM 208 + 31 lokali we wspólnotach niezarządzanych przez TBS). Łącznie lokali stanowiących 

zasób gminny: 669 (591 lokali komunalnych i 78 lokali socjalnych) 
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Dążąc do ulepszenia zasobu mieszkaniowego w 2019r. Miasto Mława podjęło 

następujące działania: 

 Wybudowano i zasiedlono 12 rodzinny budynek socjalny przy ul. Komunalnej 3 

w Mławie o łącznej powierzchni całkowitej - 499,28 m², powierzchnia użytkowa 

mieszkań - 411,90 m², w tym 6 lokali o pow. 28,41 m² i 6 lokali o pow. 40,24 m². 

Koszt inwestycji 1 275 790,68 zł. 

 Wybudowano i zasiedlono 24 rodzinny budynek przy ul. Abpa. Antoniego 

Nowowiejskiego 10 w Mławie o łącznej powierzchni całkowitej 1621,23 m², 

powierzchnia użytkowa mieszkań – 1069,12 m². 

Ze względu na zły stan techniczny wyłączono z użytkowania 1 budynek przy  

ul. Willowej 8 (12 lokali); 

Miasto Mława, gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale 

mieszkalne osobom zamieszkującym na terenie Miasta Mława, o niezaspokojonych potrzebach 

mieszkaniowych i pozostających w trudnej sytuacji materialnej.  

W 2019r. wpisano 15 rodzin na listę oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego. 

Na liście rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych i zamiennych  

z zasobów komunalnych miasta znajduje się 36 rodzin oczekujących na przydział. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mława 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) zawiera działania, które są podejmowane  

na poziomie lokalnym, leżące w kompetencjach samorządu lokalnego lub lokalnych 

przedsiębiorców, a także lokalnego społeczeństwa, których celem jest redukcja emisji CO2  

z terenu Miasta, zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki Mławy oraz 

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Miasta. 

PGN stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/74/2015 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja  

2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizowany jest od 2016 roku. Do końca 2019 roku 

zrealizowano większość działań ujętych w tym Planie.  

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017r. 

i uchwałą XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r., Miasto Mława 

udziela ze środków własnych dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła.  
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W 2019 roku udzielono 93 dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła, ponadto 

pozyskano informację, że 2 osoby prywatne wymieniły piece na koszt własny zostały.  

Na wymianę źródeł ciepła w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 550 000,00 zł..  

Łącznie dzięki działaniom naprawczym podjętym w 2019 roku zredukowano 

emisję pyłów nisko zawieszonych PM 10 o 5,423180 Mg/rok i PM 2,5 o 5,363900 Mg/rok. 

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława 

Uchwałą nr VII/65/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. uchwalono 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława) 

Na terenie Miasta Mława występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu 

zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz przekroczenia poziomów docelowych 

benzo(a)pirenu w powietrzu. Jednym z najistotniejszych czynników wpływających  

na występowanie tych przekroczeń jest niska emisja związana z eksploatacją nisko sprawnych 

kotłów i pieców na paliwa stałe. 

Zgodnie z uchwałą Nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej,  

w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

zawieszonego PM2,5 w powietrzu i uchwałą Nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającą powyższą uchwałę, Miasto Mława należy do grona  

96 gmin województwa mazowieckiego, które z uwagi na przekroczenia poziomów pyłów 

zawieszonych zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia programów ograniczania 

niskiej emisji. 

Dla osiągnięcia ustalonego mazowieckimi programami ochrony powietrza efektu 

ekologicznego, przy założeniu średniej powierzchni użytkowej wynoszącej 70 m2 (wg danych 

GUS) konieczna jest wymiana ok. 1300 nisko sprawnych pieców węglowych ekologiczne 

źródła ciepła. 

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Mława zakłada 

podejmowanie działań polegających przede wszystkim na wymianie przestarzałych kotłów  

na niskoemisyjne źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków. Jego założenia wynikają  

z rodzaju działań krótkoterminowych przyjętych do realizacji mazowieckimi programami 

ochrony powietrza i pokrywają się rodzajowo z działaniami przyjętymi do realizacji Planem 
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Gospodarki Niskoemisyjnej. Z uwagi na ogromny zakres działań naprawczych przewidzianych 

w PONE przewiduje on finansowanie działań nie tylko ze środków budżetowych Miasta 

Mława, ale także ze źródeł zewnętrznych i środków właścicieli nieruchomości. 

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” 

Burmistrz Miasta Mława w dniu 16 lipca 2019 r. zawarł porozumienie nr 48/2019  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy 

w celu obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania 

dofinansowania. 

Celem program „Czyste powietrze”, celem jest poprawa efektywności energetycznej  

i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  

Za pośrednictwem Urzędu Miasta Mława roku 2019 przesłano do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie zweryfikowanych  

10 wniosków dotyczących dofinansowania do termomodernizacji jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 

 

Polityka Mieszkaniowa Miasta Mława na lata 2017-2021 

W 2019 roku były realizowane następujące instrumenty polityki mieszkaniowej: 

1. „Nasz Dom”: 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stary Rynek 2 - została przeprowadzona renowacja dachu 

(pomalowanie). Miasto Mława dofinansowało remont na kwotę 5 200,00 zł. Również 

skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 5 - została wykonana wymiana 

pokrycia dachu wraz z elementami więźby dachowej, remont kominów, a także ocieplenie 

budynku. Miasto Mława dofinansowało remont na kwotę 15 000,00 zł. 

2. Program Elastycznego Spłacania Zadłużenia – program ten ma na celu ułatwienie najemcom 

uregulowania zadłużenia wobec Miasta Mława. W 2019r. kontynuowano działania  

z wcześniejszych lat.  W ramach programu 22 rodzinom rozłożono na raty zaległości z tytułu 

najmu lokalu mieszkalnego z zasobu miasta.  
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3. Program Pomocy Zagrożonych Eksmisją: 

 jedna rodzina odpracowała zadłużenie w ramach prac na rzecz Miasta; 

 część rodzin korzystała z dodatku mieszkaniowego.  

4.Mławskie Forum Mieszkaniowe MFM – w Banku Zamiany Mieszkań umieszczono 16 ofert 

osób, które chciały dokonać zamiany lokali mieszkalnych. 

Rozwijanie zasobu mieszkaniowego Miasta Mława w 2019r. 

W chwili obecnej gmina pozyskuje mieszkania poprzez budowę czwartego 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Komunalnej. Inwestycję rozpoczęto  

w II kwartale 2019r. planowany termin zakończenia jest wyznaczony na IV kwartał 2020r. 

W budynku będzie 14 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia gospodarcze przynależne  

do każdego lokalu.  

Trwają również prace nad przygotowaniem do realizacji nadbudowy budynku  

przy ul. Smolarnia 6. 2019r. obejmował etap składania wniosku o wsparcie finansowe do Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Miasto będzie partycypować w kosztach nadbudowy 

w zamian za prawo wskazania najemców lokali mieszkalnych w związku z inwestycją 

powstanie 7 nowych lokali mieszkalnych. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy  

na lata 2019 – 2032 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy na lata  

2019-2032 uchwalony Uchwałą Nr XVII/66/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. 

W roku 2019 zutylizowano 101,429 ton (w okresie 10 lat – 1 450,924 ton) wyrobów 

azbestowych z terenu miasta Mława.  Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2019 roku na utylizację i odbiór 

wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 43 592,89 zł., w tym dofinansowanie 

w kwocie 18 956,00 zł.. 

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Mława 

Plan realizowany jest od 2016 roku. W 2019 roku realizowano następujące działania:  

1.  Mławska Komunikacja Miejska funkcjonuje na 4 liniach i obsługiwana jest przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe; 
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2. na bieżącą jest analizowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców; 

3. na terenie miasta budowano ścieżki rowerowe; 

4. prowadzono działania w celu rozpoczęcia budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego. 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Mława  

na lata 2014 – 2020 

W 2019 r. ze ramach strategii realizowano wiele programów pomocowych oraz szereg działań, 

w tym m.in,:  

1. Grupa Wsparcia "Nadzieja" członkami są kobiety z dziećmi z rodzin, w których 

występuje problem alkoholowy; 

2. "Zima - Bezdomni" adresatami programu są mieszkańcy Mławy znajdujący się  

w trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej; 

3. Grupa Wsparcia „Złota Jesień” - skupia seniorów; 

4. Przyjazny Dom - integracja mieszkańców przy remoncie klatek schodowych; 

5. Mądra sowa na wakacjach. Działanie profilaktyczne Miejskiego Domu Kultury podczas 

półkolonii organizowanych w dniach 1.07.2019 r. -2.08.2019 r.; 

6. Działania profilaktyczne Miejskiego Domu Kultury w ramach projektu  

pt. „KULTURA.  Od nas uzależnisz się na dobre! 

7. Grupa ,,Zakręceni pozytywnie” - członkami grupy są osoby niepełnosprawne. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2019 rok 

W 2019 roku Miasto Mława realizowano wiele działań i inicjatyw w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na ten cel przeznaczono z budżetu Miasta Mława 610 720,57 zł. Działania 

przebiegały po hasłem „Spójrz trzeźwo, Mława jest piękna" i w sposób szczególny wpłynęły 

na uaktywnienie świadomych postaw naszych mieszkańców, zarówno starszych,  

jak i młodszych w kwestii uzależnień.  

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu udzielano rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

osobom współuzależnionym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony 

http://www.mops-mlawa.pl/index.php/programy-i-projekty/grupa-wsparcia-qnadziejaq
http://www.mops-mlawa.pl/index.php/programy-i-projekty/qzimaq
http://www.mops-mlawa.pl/index.php/programy-i-projekty/zota-jesie
http://www.mops-mlawa.pl/index.php/programy-i-projekty/przyjazny-dom
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przed przemocą w rodzinie, współpracowano z Poradnią Terapii i Uzależnień  

i Współuzależnienia w Mławie oraz prowadzono zajęcia aktywizujące, mające na celu 

promocję zdrowego stylu życia, realizację pasji, zainteresowań. 

W czterech mławskich szkołach podstawowych odbywały się zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze, w których uczestniczyło ok 60 osób. Były to zajęcia aktywizujące, rozwijające 

zainteresowania, promujące świadomą postawę wolną od uzależnień. Również  

we wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzono rekomendowany przez Państwową 

Agencję Rozwiązywani Problemów Alkoholowych modelowy program pod nazwą 

„Unplugged” dla uczniów z klas wymagających specjalnego wsparcia gdzie stwierdzono 

kłopoty wychowawcze.  

Wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zawkrze” prowadzono świetlicę „Promyk”, 

gdzie ok. 30 dzieci i młodzieży w aktywny sposób mogło spędzić atrakcyjnie pozalekcyjny 

czas, pozwalający rozwijać artystyczne pasje.  

Miejski Dom Kultury w Mławie zrealizował dwa projekty pod nazwą „Mądra sowa  

na wakacjach” oraz „Kultura. Od nas uzależnisz się na dobre!”. Były to programy wakacyjne 

m.in. półkolonie dla dzieci z wieloma atrakcjami, wycieczkami, zajęciami inspirująco -

twórczymi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zorganizowała wydarzenia 

promujące aktywny tryb życia „Święto Rowerów” oraz "Cała Mława Biega", poprzez które 

zachęcał do życia wolnego od używek.  

Mławskie kluby sportowe posiadające programy profilaktyczne, zrealizowały szereg 

wydarzeń sportowych, zarówno szkoleniowych w systemie ciągłym, jak i imprez sportowych, 

plenerowych promujących zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną z atrakcjami dla dzieci 

i młodzieży o profilaktycznym charakterze. Czterem klubom sportowym w 2019 roku 

przekazano 134 500,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. 

  

Program „Dzienny Dom Seniora+” 

W 2019 r. Miasto Mława otrzymało dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu 

Senior+ na lata 2015-2020 Moduł I – edycja 2019 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 299 999,00 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego 
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Domu Senior+ w Mławie. Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi 586 131,27 zł. Dzienny 

Dom Seniora+ w Mławie zaczął funkcjonować od stycznia 2020 r.  

Dzienny Dom Seniora mieści się w Mławie przy ul. Sienkiewicza 15/13. Jednostka  

ta przeznaczona jest dla 30 mławskich seniorów w wieku powyżej 60, którzy są nieaktywni 

zawodowo, mają niski dochód, są samotni, bezradni w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

posiadają ograniczoną samodzielność i wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach Dziennego 

Domu Seniora+. Rodzaj i zakres oferty placówki jest dostosowany indywidualnie do potrzeb  

i możliwości seniorów. W Dziennym Domu Senior+ można skorzystać m.in. z zajęć 

rekreacyjnych, edukacyjnych, usprawniających (fizykoterapia) i terapii zajęciowej. Seniorzy 

mogą również skorzystać z oferty usług socjalnych tj. gorący posiłek, usługi pralnicze, 

kąpielowe oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Pobyt w Dziennym Domu Senior+ 

jest odpłatny. 

Dzienny Dom Senior+ w Mławie jest pierwszą tego typu placówką w powiecie 

mławskim, która rozszerza miejską ofertę usług skierowaną do osób starszych.  

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2019 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Mława na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr VII/64/2019 z dnia 26 marca 

2019 r. Rady Miasta Mława. 

W roku 2019 bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Mława były objęte kompleksową 

usługą weterynaryjną, w tym badaniami oraz obserwacją w kierunku chorób zakaźnych, 

a także przeprowadzania zabiegów kastracji, sterylizacji i usypiania ślepych miotów. Zwierzęta 

ciężko ranne lub nieuleczalnie chore zostały poddane eutanazji. Z lecznicy weterynaryjnej 

przekazano do adopcji 16 psów i 36 kotów. Psy, które w trakcie pobytu w lecznicy 

weterynaryjnej nie zostały z niej adoptowane trafiały do Schroniska dla zwierząt bezdomnych. 

Łącznie w roku 2019 do schroniska przekazano 35 psów. W tym samym okresie adoptowano 

ze schroniska 21 psów. Na koniec roku 2019 w schronisku pozostawało 116 psów wyłapanych 

uprzednio na terenie Miasta Mława. W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Miasto Mława realizuje zadanie dokarmiania kotów 

wolnożyjących. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 699,99 zł. 

W roku 2019 roku na kompleksową realizację programu wydano łącznie kwotę 377 470,52 zł.   
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6. Budżet Obywatelski  
 

Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019 – nie realizowano. 

Realizacja projektu Mławskie Mini Tężnie Solankowe w ramach budżetu obywatelskiego 

nie została ukończona w 2018 roku; m.in. ze względu na przedłużające się uzgodnienia 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

W 2018 roku zorganizowano przetarg na budowę tężni przy ul. Dworcowej w Mławie, 

postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.  

W 2019 r. zrealizowano projekt z Budżetu Obywatelskiego z 2017 r. pod nazwą: 

„Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie”. W ramach zadania zbudowano 

tężnię solankową przy ul. Dworcowej w Mławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

W roku 2019 zostało zrealizowane zadanie z Budżetu Obywatelskiego z 2017 r.  

pn. „Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie”. Została opracowana 

dokumentacja projektowa i zrealizowano budowę I etapu (wykonano rozbudowę zewnętrznej 

instalacji wodociągowej zasilającej podziemne punkty czerpalne oraz wykonano instalację 

elektryczną oświetlenia zewnętrznego bez montażu lamp, zagospodarowano teren poprzez 

wycinkę drzew, karczowanie pni, rozbiórkę ogrodzenia i usunięcie wierzchniej warstwy ziemi, 

wysiano trawniki). 
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7. Realizacja inwestycji i projektów  
 

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA 

ZREALIZOWANE W 2019 ROKU.  

Wykaz inwestycji związanych z transportem na terenie miasta Mława: 

 Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę  

ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny w Mławie. Zadanie wieloletnie 

realizowane w latach 2017-2020. Zadanie polega na przebudowie zdegradowanych 

eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową 

kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze 

zintensyfikowanej zabudowy budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, 

handlowymi i kultu religijnego.  

 Przebudowa ul. Polnej w Mławie. Zadanie dot. wybudowania odcinku ulicy  

o nawierzchni bitumiczno – asfaltowej przy skrzyżowaniu z DK7. 

 Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę 

Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie. Zadanie polega  

na budowie, poprzez wykonanie nawierzchni, chodników i fragmentu ścieżki 

rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i punktów świetlnych.  

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód: 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. 

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polega na budowie sieci 

kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ww. ulic.  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” , obszar A6. 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie. 

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II. Zadanie wieloletnie realizowane  

w latach 2018-2019. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „A” wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w ramach II etapu inwestycji. Budynek został oddany  

do użytkowania.  
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 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III. Zadanie wieloletnie realizowane  

w latach 2018-2020. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „B2”  

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach III etapu inwestycji. W 2019 r. 

zbudowano budynek w stanie surowym z dachem. 

 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie.  

 Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew  

w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej. Nasadzono 131 drzew gatunku lipy 

drobnolistnej na odcinku Alei Marszałkowskiej od ul. Studzieniec do ul. Kopernika  

w Mławie. Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie z budżetu województwa 

mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2019. 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

W 2019 roku Miasto Mława otrzymało dofinansowanie na realizację wielu 

projektów i przedsięwzięć, w tym m. in. na: 

 „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze” z budżetu 

Województwa Mazowieckiego - 28 482,05 zł; 

 „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami 

transportowymi sieci TEN-T” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 1014-2020 - 446 307,68 zł; 

 „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę  

ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny”; w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych - 1 002 837,00 zł;  

 „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę 

Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie”; w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych - 3 898 778,00 zł;  

 „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 - 299 999,00 zł;  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z Funduszu 

Spójności - 3 591 886,19 zł; 
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 „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez nasadzenie drzew  

w pasie drogowym Alei Marszałkowskiej” z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 

2019” - 45 478,80 zł;  

 „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Mławie przy ul. Komunalnej 

(budynek A - II etap inwestycji)” z Banku Gospodarstwa Krajowego, Departament 

Funduszy Mieszkaniowych - 434 310,00 zł; 

 „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym” na budowę „Otwartej Strefy Aktywności w wariancie 

podstawowym w Mławie przy ul. Okrężnej” z Ministerstwa Sportu i Turystyki  

- 23 399,00 zł tj. 93,71%,  

 „Utylizacja i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława  

– etap XI” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

- 18 956,00 zł; 

 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

- 123 224,53 zł. 
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8. Obrót nieruchomościami  

W roku 2019 Miasto Mława nabyło 23 działki o łącznej powierzchni 2,8988 ha. Informacje 

na temat lokalizacji nabytych działek w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela nr 4. Nabycia działek  

Nieruchomości nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych 

Lp. Nr działki Pow. (ha) Położenie 

1.  10-1406/4 0,0180 ul. Grzybowa 

2.  10-185/11 0,0056 ul. Wiejska 

3.  10-4491/6 0,0036 ul. Wiejska 

4.  11-334/1 0,0535 ul. Szafirowa 

5.  11-334/13 0,0178 ul. Szafirowa 

6.  10-1400/5 0,0171 ul. Grzybowa 

7.  11-1350/1 0,0159 ul. Poziomkowa 

8.  10-3692/2 0,0635 ul. ks. Piotra Skargi 

9.  11-456/10 0,0262 ul. Podborna 

10.  11-456/11 0,0466 ul. Podborna 

11.  13-54/4 0,0133 ul. Krajewo 

12.  13-54/6 0,0630 ul. Krajewo 

13.  11-959/2 0,0024 ul. Okólna 

14.  11-959/11 0,0182 ul. Piaskowa 

15.  11-460/1 0,0299 ul. Podborna 

16.  12-474 0,0558 ul. Piekiełko 

17.  12-473 0,0176 ul. Piekiełko 

18.  10-3257/5 0,0010 ul. Misia Puchatka 

19.  10-3256/1 0,0021 ul. Misia Puchatka 

20.  10-2183 0,3113 ul. Tadeusza Jasińskiego 

21.  10-957/1 0,0028 ul. Sadowa 

22.  11-1012 2,1080 ul. Polna 

23.  10-1380/13 0,0056 ul. Grzybowa 

 RAZEM 2,8988  
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W 2019 roku na podstawie decyzji administracyjnych nabyto 86 działek o łącznej 

powierzchni 2,0554 ha, położonych przy ulicach: Mariacka, ul. Św. Anny, Ordona; 

Misjonarska; Aleja Świętego Wojciecha. 

W roku 2019 sprzedano 34 działki o powierzchni 2,1676 ha. Informacje na temat 

lokalizacji sprzedanych działek w 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 5. Sprzedaż działek 

Nieruchomości sprzedane w 2019 r. 

Lp. Nr działki 
Pow. 

(ha) 
Położenie 

1. 3828/4 0,3811 ul. Przemysłowa 

2. 2834/5 0,0512 ul. Olsztyńska 

3. 2757/9, 2834/3, 2834/8 0,0085 ul. Olsztyńska 

4. 960/9 0,0623 ul. Piaskowa 

5. 4639 0,0753 ul. bpa L. Wetmańskiego 

6. 9000/5 0,0105 rejon ul. Padlewskiego 

7. 9000/11 0,0102 rejon ul. Padlewskiego 

8. 1725/21 0,0214 
ul. LG Electronics (sprzedaż na rzecz 

użytkownika wieczystego) 

9. 1727/11 0,0495 
ul. Instalatorów (sprzedaż na rzecz 

użytkownika wieczystego) 

10. 3011/7 0,0025 ul. M. Konopnickiej 

11. 178/10 0,0031 rejon Osiedla Książąt Mazowieckich 

12. 3076/4, 3076/12 0,0701 rejon ul Nowoleśnej 

13. 3076/11 0,0159 rejon ul Nowoleśnej 

14. 2149/17 0,0196 ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 

15. 3385/1 0,1549 ul. Willowa 

16. 2/24, 2/25 0,5167 
Al. Św. Wojciecha (sprzedaż na rzecz 

użytkownika wieczystego) 

17. 2/12 0,0337 Al. Św. Wojciecha 

18. 193/130 0,2076 

rejon Osiedla Książąt Mazowieckich 

(sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego) 

19. 9000/13 0,0135 rejon ul. Padlewskiego 

20. 
2/13, 2/35, 25/3, 26/4, 

4551/2, 27/8, 26/2 
0,3668 

Al. Św. Wojciecha (w tym przeniesienie 

prawa samoistnego posiadania) 

21. 
185/5, 185/8, 4491/3 

4491/4 
0,0932 ul. Wiejska (zamiana) 
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9. Demografia  
 

Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Mława na dzień 

31.12.2019 r. teren miasta zamieszkiwało 29 834 osób, w tym  

kobiet   15 743  

mężczyzn  14 091 

Analizując liczbę mieszkańców miasta w podziale na płeć, teren miasta Mława 

zamieszkuje więcej kobiet, które w roku 2019 stanowiły 52,77 % mieszkańców miasta. 

Strukturę wiekową mieszkańców Mławy przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela nr 6. Struktura wiekowa mieszkańców miasta Mława w 2019 roku. 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0 - 2 448 483 931 

3 162 152 314 

4 - 5 324 296 620 

6 147 140 287 

7 155 151 306 

8 - 12 823 820 1643 

13 - 15 423 407 830 

16 - 17 267 272 539 

18 148 138 286 

19 - 65 9438 0 9438 

19 - 60 0 8687 8687 

> 65 1756 0 1756 

> 60 0 4197 4197 

Ogółem 14091 15743 29834 
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Wykres 2. Struktura wiekowa mieszkańców

W roku 2019: 

 przyrost naturalny wynosił 33 osoby; 

 odnotowano 378 zameldowań na pobyt stały; 

 odnotowano 217 wymeldowań z pobytu stałego; 

 saldo migracji odnotowano na poziomie 161 osób. 
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10. Bezrobocie 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie liczba bezrobotnych na terenie 

Miasta Mława w ostatnich latach spada. W roku 2019 na terenie miasta zarejestrowane były 

794 osoby. Bezrobocie w porównaniu z 2018 rokiem zmalało o 15%.  

W roku 2019 liczba kobiet bezrobotnych stanowiła 59,95 % wszystkich bezrobotnych.  

Największą grupę osób bezrobotnych na terenie miasta Mława w roku 2019 stanowili 

mieszkańcy w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat stanowiąc 53,27 % 

ogółu osób bezrobotnych.  

 

 

Wykres 3. Bezrobotni z podziałem na wiek  

 

84

227

196

145

86

57

0

50

100

150

200

250

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 i więcej



Raport o stanie Miasta Mława za rok 2019 

43 
 

11. Działalność gospodarcza  

Od 2011 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w formie 

elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet www.ceidg.gov.pl. Organ gminy 

wprowadza dane do CEIDG jako zadanie zlecone.  

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2019 roku było 

zarejestrowanych 2 529 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

W 2019 roku wprowadzono do systemu 193 zawieszeń prowadzenia działalności gospodarczej, 

119 wznowień i 932 zmiany w CEIDG. Obsłużono 262 przedsiębiorców spoza terenu miasta, 

najwięcej z gminy Lipowiec Kościelny 53 wnioski. Za pośrednictwem CEIDG dokonywane  

są zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy (lub ubezpieczenia zdrowotnego 

pracowników), Urzędu Skarbowego (VAT, rachunki, formy opodatkowania) oraz 

powoływanie Zarządcy Sukcesyjnego. 

Na terenie miasta działa 3315 podmiotów gospodarczych. Podmioty wg grup rodzajów 

działalności: 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 82 

przemysł i budownictwo   – 701 

pozostała działalność    – 2532 

 

Podmioty wg. klas wielkości (liczby zatrudnionych): 

0 – 9  – 3153 

10 – 49 – 125 

50 – 249 – 32  

250 – 999 – 3 

1000 i więcej wg klas wielkości – 2 

W 2019 roku wydano: 

1. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ilości: 38, w tym 24 detal i 14 gastronomia.   

Stan na 31.12.2019 r.: detal: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 69;  

od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 59; powyżej 18% zawartości 

alkoholu - 61, gastronomia: do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 23; od 4,5%  

http://www.ceidg.gov.pl/


Raport o stanie Miasta Mława za rok 2019 

44 
 

do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 9; powyżej 18% zawartości  

alkoholu - 10, 

2. Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych - 2 imprezy, 

3. Licencje i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką; nowych licencji - 1, zmiana licencji – 4. Stan ogółem na terenie 

miasta - 24 licencje. 

4. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

- 2; Ogółem na terenie miasta -15 zezwoleń. 

5. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym – 0; Ogółem na terenie miasta - 5 zezwoleń. 

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r naliczono  

i pobrano opłaty w wysokości 688.613,58 zł. 
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12. Pomoc społeczna  

Przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mławie. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2019 roku 

wynosiła 533 a liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy wynosiła 1107 osób.  

Tabela nr 7. Powody przyznawania świadczeń społecznych w 2019 roku 

 

Powód 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Ogółem 

Ubóstwo 264 602 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 35 35 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 64 321 

w tym: wielodzietność 35 198 

Bezrobocie 153 442 

Niepełnosprawność 228 404 

Długotrwała lub ciężka choroba 255 475 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 

91 384 

w tym: rodziny niepełne 56 202 

rodziny wielodzietne 49 267 

Przemoc w rodzinie 95 313 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 64 167 

Narkomania 2 2 

Trudności w przyst. do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 9 19 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

0 0 

Zdarzenia losowe 3 8 

Sytuacja kryzysowa 68 224 

Wśród przyznanych świadczeń do najpopularniejszych form pomocy należały 

świadczenia przeznaczone na dożywianie, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz stałe.  
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Tabela nr 8. Formy udzielania pomocy w 2019 roku 
 

 Formy pomocy, rodzaj świadczenia Liczba 

osób 

Kwota 

świadczeń 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Zasiłki stałe 116 594 584 

2. Zasiłki okresowe 79 164 019 

3. Schronienie 26 104 088 

4. Posiłek 250 193 765 

5. Usługi opiekuńcze 73 403 168 

6. Zasiłki celowe z powodu zdarzenia losowego 3 1 200 

7. Sprawienie pogrzebu 1 2 700 

8. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe 217 146 745 

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 403 168 

10. Wynagrodzenia dla opiekuna 2 8 880 

11. Odpłatność gminy za pobyt w DPS 22 586 322 

12. składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystajacych z 

zasiłków stałych 

97 48 610 

13. Przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  22 3200 

INNE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ MOPS 

1. Dodatki mieszkaniowe (liczba gospodarstw domowych) 466 908 759 

2. Dodatki energetyczne (liczba gospodarstw domowych) 81 9 606 

3. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (ilość dzieci) 2544 4 069 837 

4. Zasiłki pielęgnacyjne (ilość osób) 812 1 688 829 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (osób) 233 233 000 

6. Świadczenia pielęgnacyjne (ilość osób) 169 2 897 339 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy (ilość osób) 44 244 888 

8. Zasiłek dla opiekuna (ilość osób) 19 113 057 

9. Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych  102 112 446 

10. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (ilość osób) 163 618 093 

11. Fundusz alimentacyjny (liczba osób uprawnionych) 342 1 390 510 

12. Świadczenie rodzicielskie (liczba rodzin) 144 870 282 

13. Świadczenia z ustawy „Za życiem” (liczba osób) 6 24 000 

14. Świadczenie wychowawcze „500+” ( liczba dzieci) 6106 26 633 282 

16. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 276 145 952 

17. dzieci, za które dokonano opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 34 167 948 

18. opłaty za pobyt dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowaw. 8 178 843 

22. Świadczenie „Dobry Start” (liczba dzieci) 3654 1 096 200 

23. Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego 111 rodzin 
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13. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli  

Sprawami z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Mława zajmuje 

się Straż Miejska.  

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. Straż Miejska w Mławie liczy  

8 strażników. W ramach stanu osobowego, w dni robocze wystawiane są dwa patrole straży, 

jeden od godz. 700 do godz. 1500, drugi od godz. 1400 do godz. 2200.  

Wykaz ujawnionych wykroczeń w roku 2019 przedstawiono w poniższej tabeli. 

Zdecydowana większość odnotowanych wykroczeń dotyczyła wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, które stanowiły ponad 66% wszystkich 

wykroczeń.  

Tabela nr 9. Rodzaj wykroczeń ujawnionych przez Straż Miejską w roku 2019 

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w: 

Ś
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liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:  1 207  295  34 580  61  49  1 612  

a) wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu 
31 0 0 0 0 31 

b) 
wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 

społecznym 

2 1 200 1 0 4 

c) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
44 33 3 250 0 0 77 

d) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 

964 212 26 500 54 49 1 279 

e) wykroczenia przeciwko zdrowiu 53 1 100 0 0 54 

f) wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
29 9 850 1 0 39 

g) wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego 
81 38 3 580 5 0 124 
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Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w: 

Ś
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liczba kwota 

h) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 3 1 100 0 0 4 

2. 
Ustawie o wychowaniu  w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

30 56 5 550 0 0 86 

3. 
Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

6 1 50 1 0 8 

4. Ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
114 19 1 570 0 0 133 

5. Ustawie o ochronie zwierząt 2 1 50 0 0 3 

6. Ustawie o odpadach 13 16 2 100 1 0 30 

7. Ustawie - Prawo o miarach 4 1 50 0 0 5 

8. 
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt 

36 13 1 300 0 0 49 

OGÓŁEM 1 412 402 45 250 63 49 1 926 

Miasto Mława w zakresie bezpieczeństwa publicznego współpracuje m.in. z Komendą 

Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną. W 2019 roku współpraca ta polegała również 

na wsparciu finansowym ww. instytucji. Miasto Mława w 2019 roku przekazało dla Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 50 000,00 zł (z przeznaczeniem  

na modernizację placu manewrowego), a dla Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach 

funduszu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie kwotę 45 532,26 zł.  

(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego oraz na wydatki 

bieżące). 

W Mławie funkcjonują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP),  

które są wspierane finansowo i organizacyjnie przez Miasto Mława. W 2019 roku na OSP 

poniesiono wydatki w wysokości 40 287,67 zł. 
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14. Kultura i sport  

Działalność w zakresie upowszechniania kultury i sportu w roku 2019 na terenie miasta 

Mława prowadził Urząd Miasta Mława oraz następujące miejskie jednostki organizacyjne  

i samorządowe instytucje kultury: 

 Miejski Dom Kultury w Mławie, w tym kino „Kosmos” i Galeria „Foyer”; 

 Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w tym Sala Papieska oraz sala wystaw 

czasowych; 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie wraz z filiami; 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 

Do najważniejszych wydarzeń w 2019 roku, organizowanych przez te instytucje należały:  

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 

Wystawy czasowe: Wielość rzeczywistości; Rzeźba z metalu Rafała Szulca; Wojtkowe 

malowanie; Rzemiosło mławskie; Z wolności zabrany od swojej 

dziewczyny…; Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w 

Krakowie 

Wystawy plenerowe: „#1918+”  oraz „Podwórko/ 39”. 

Konkursy: „Moja przygoda w muzeum” i plastyczny na 90-lecie istnienia muzeum. 

Wydarzenia: Ogólnopolskie seminarium edukacyjne „Obrońcy pozycji mławskiej – w 80. 

rocznice wybuchu drugiej wojny światowej”; Dzień otwarty w muzeum 

„Dziś są nasze urodziny!”; Jubileusz 90-lecia muzeum. 

Muzeum wzięło udział w następujących projektach ogólnopolskich i międzynarodowych: 

Piano Day, Dzień Wolnej Sztuki, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa,  

Miejski Dom Kultury w Mławie 

Ważniejsze wydarzenia zorganizowane w 2019 roku: 

1. Koncert Noworoczny. 

2. Dzień Kobiet- koncert Bartosza Jakubowskiego. 

3. Dzień Dziecka. 

4. Niedzielne koncerty na estradzie w Parku Miejskim. 

5. Dni Mławy – Summer City Festiwal, Jarmark Wojciechowy. 

6. Wólczańska Biesiada – Koncert Andre oraz Cristo Dance. 
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7. Rekonstrukcja Nalotu Bombowego na Mławę. 

8. Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Parku Miejskim. 

9. I Międzynarodowy Victor Young Jazz Festival Mława. 

10. XVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2019. 

11. Muzyczny Kącik MDK –  Recital Piosenki Literackiej i Kabaretowej w wykonaniu 

Wojciecha Gęsickiego. 

12. Mikołajki Miejskie. 

13. Mławskie Kolędowanie. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie 

W roku 2019 MBP wraz z filiami zorganizowała z zakresu upowszechniania czytelnictwa 

ogółem 162 imprezy, z których skorzystało 5084 uczestników. Były to m.in. spotkania  

z pisarzami i ciekawymi ludźmi: Katarzyną Bulicz-Kasprzak, Anną Sakowicz, Tadeuszem 

Chudeckim, Pawłem Beręsewiczem, Jakubem Skworzem, Olgą Grabowską. 

- Narodowe Czytanie ph. „Nowele polskie”. 

- Czytelnik Roku – „Przyjaciel książek za 2018”. 

- „Książka na Jana” – tradycja obdarowywania się książkami. 

- Noc Bibliotek ph. „Znajdźmy wspólny język”. 

- spacerek po Mławie ph. „Wśród rzemieślniczej braci”. 

- spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ph. „Czy potrzebny nam 

ogonek?” 

- „Sportowcy czytają dzieciom”. 

- X edycja „Podaruj pluszowego misia”. 

- Światowy Dzień Postaci z Bajek. 

- Rozmowy o książce „Od tabliczki glinianej do książki drukowanej” . 

- „Wakacje z Maxem” – współudział w projekcie MOPS-u zrealizowany na mławskich 

osiedlach. 

- spotkania z Teatrzykiem Kamishibai. 

- cykl bajkowych czytań związanych z porami roku dla przedszkolaków. 

- wręczanie książek dzieciom z klas zerowych mławskich szkół i przedszkoli. 

- udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. 

W roku 2019 w pomieszczeniach bibliotecznych zorganizowano m.in. wystawy:  

- Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 

- Stanisław Moniuszko – To jest mój rok (200. rocznica urodzin). 
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- Lalki mojego dzieciństwa. 

Dane liczbowe MBP, Filii nr 1 i Filii nr 2 za 2019 r. 

- Liczba czytelników – 3162. 

- Liczba odwiedzin – 25515. 

- Liczba wypożyczeń – 38838. 

- Liczba odwiedzin w czytelniach – 2616. 

- Liczba udostępnionych woluminów w czytelniach – 3330. 

- Liczba udzielonych informacji – 1087. 

W roku 2019 zakupiono ogółem 2228 wol. za 50249,61 zł. Stan księgozbioru na koniec 

2019 roku to 109514 wol. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 

W 2019 roku zorganizowano wiele imprez sportowych, w tym m.in.: 

- Dan-Bud Amatorska Liga Futsalu. 

- Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

- Dan-Bud Amatorska Liga Orlika. 

- Dzień Dziecka na Sportowo. 

- Bieg Uliczny im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza. 

- Mławskie Święto Rowerów. 

- II Drużynowy Bieg Żołnierski o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

oraz Burmistrza Miasta Mława z Okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 

Bitwy pod Mławą. 

- IV Jesienny Triathlon Mława 2019. 

- Bieg uliczny „Mławska 10”. 

- Turniej Piłki Nożnej im. św. Stanisława Kostki. 

- XXIX Bieg Niepodległości. 

- Mikołajkowe Zawody Pływackie. 
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15. Zagospodarowanie przestrzenne  

Podstawowym dokumentem, który określa politykę przestrzennego zagospodarowania 

miasta Mława jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Mława przyjęte Uchwałą Nr XII/147/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Mława (ostatnia zmiana Studium). Opracowanie to kompleksowo określa cele i kierunki 

polityki przestrzennego zagospodarowania miasta. „Studium” określa kierunki kształtowania 

ładu funkcjonalno – przestrzennego na obszarze miasta. Uchwała w sprawie aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława – 

(Uchwała nr XL/485/2018) została podjęta 27 marca 2018 r. 

Na terenie miasta Mława obowiązuje 19 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wymienionych w poniższej tabeli, które obejmują tereny: 

Tabela nr 10. Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa planu Obszar Data uchwalenia 
Powierzchnia 

(ha) 

1 

Mpzp osiedla domów 

jednorodzinnych w kwartale 

ulic: Kopernika, Torfa-

Załęskiego, Powstańców 

Wielkopolskich, Dudzińskiego 

w Mławie 

Kopernika - Torfa 

Załęskiego- 

Powstańców 

Wielkopolskich 

29 grudnia 1997r. 5,88 

2 

Mpzp terenów położonych w 

Mławie w obrębie ulic: Starej 

Płockiej, Płockiej, Olesin, 

drogi nr 7 i torów kolejowych 

Stara Płocka- 

Płocka- Olesin- 

droga Nr 7- tory 

kolejowe 

29 grudnia 1997r. 27,15 

3 

Mpzp terenów budownictwa 

mieszkaniowego 

„Dzierzgowska” w Mławie 

Dzierzgowska- 

Daleka- 

Narutowicza 

29 grudnia 1997r. 23,58 

4 

Zmiana mpzp osiedla domów 

jednorodzinnych w kwartale 

ulic: Kopernika, Torfa-

Załęskiego, Powstańców 

Wielkopolskich, Dudzińskiego 

w Mławie 

teren kościoła 29 lipiec 2002r. 1,39 

5 
Mpzp osiedla „Kopernika” w 

Mławie 

Korczaka - Torfa 

Załęskiego - 

Armii Krajowej- 

31 marca 2003r. 2,52 
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Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Księcia Maciusia 

- Dudzińskiego 

6 
Mpzp śródmieścia Mławy – 

teren „Grzebskiego” 

Grzebskiego - 

Szewska- 

Warszawska - 

rondo 

28 kwietnia 2003r. 1,08 

7 
Mpzp śródmieścia Mławy – 

teren „Długa” 

Długa- 

Wyspiańskiego- 

Bagno 

25 listopada 2003r. 1,31 

8 
Mpzp śródmieścia Mławy – 

teren „Targowa” 

Targowa- 

Padlewskiego- 

Dzierzgowska 

30 marca 2004r. 5,19 

9 

Mpzp terenu usług i 

budownictwa mieszkaniowego 

„Nowowiejska” w Mławie 

wschodnia strona 

drogi krajowej Nr 

7- rejon 

ul. Nowowiejskiej 

i Dzierzgowskiej 

25 listopada 2003r. 11,73 

10 

Mpzp terenu budownictwa 

mieszkaniowego, usług i 

komunikacji pn. „Szpital”  

w Mławie 

Dobrskiej- 

Szpitalna - 

Osiedle Młodych 

30 marca 2004r. 6,17 

11 
Zmiana mpzp śródmieścia 

Mławy 

Sienkiewicza- 

Ordona 
27 sierpnia 2004r. 0,01 

12 

Mpzp dla obszaru położonego 

w północno-wschodniej części 

Miasta Mława w rejonie ulicy 

Krajewo i granicy Miasta 

Mława 

rejon ulicy 

Krajewo i granicy 

Miasta Mława 

30 czerwca 2015r. 41,83 

13 
Mpzp terenu „Zachodnia” w 

Mławie 

rejon Os. Książąt 

Mazowieckich, 

ulic Zachodniej, 

Kościuszki i linii 

kolejowej 

27 października 

2015r. 
11,28 

14 
Mpzp terenu „Wójtostwo I” w 

Mławie 

 Wójtostwo, 

Torfa Załęskiego, 

Nowoleśna i 

rzeka Seracz 

27 października 

2015r. 
6,29 

15 

Mpzp dla obszaru położonego 

w środkowej części Miasta 

Mława między ulicami 

Mikołaja Kopernika, PCK, 

Anny Dobrskiej, 

Ciechanowską, Górną i linią 

kolei wąskotorowej 

obszar położony 

w środkowej 

części Miasta 

Mława między 

ulicami Mikołaja 

Kopernika, PCK, 

Anny Dobrskiej, 

Ciechanowską, 

Górną i linią kolei 

wąskotorowej 

27 marca 2018r. 39,98 
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Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

16 

 Mpzp dla obszaru położonego 

w środkowej części Miasta 

Mława między ul. Mikołaja 

Kopernika, Lasem Mławskim, 

granicą miasta, drogą krajową 

Nr 7, ul. Łąkową, ul. 

Padlewskiego, ul. Wójtostwo 

obszar położony 

w środkowej 

części Miasta 

Mława między ul. 

Mikołaja 

Kopernika, 

Lasem 

Mławskim, 

granicą miasta, 

drogą krajową Nr 

7, ul. Łąkową, ul. 

Padlewskiego, ul. 

Wójtostwo 

27 marca 2018r. 114,89 

17 

Mpzp dla  obszaru położonego 

w środkowej części Miasta 

Mława między linią kolejową, 

Os. Książąt Mazowieckich i 

ul. Henryka Sienkiewicza 

obszar położony 

w środkowej 

części miasta 

Mława między 

linią kolejową, 

Os. Książąt 

Mazowieckich i 

ul. Henryka 

Sienkiewicza 

27 marca 2018r. 6,18 

18 

Mpzp dla obszaru położonego 

w południowej części Miasta 

Mława w rejonie ulic: 

Płockiej, Olesin, Zabrody, 

drogi Nr 7, granicy Miasta 

Mława, linii kolejowej i rzeki 

Seracz - część I 

obszar położony 

w południowej 

części Miasta 

Mława w rejonie 

ulic: Płockiej, 

Olesin, Zabrody, 

drogi Nr 7, 

granicy Miasta 

Mława, linii 

kolejowej i rzeki 

Seracz - część I 

29 maja 2018r. 47,41 

19 
Mpzp terenu „Zachodnia II” w 

Mławie 
„Zachodnia II” 19 listopada 2019r. 3,18 

20 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława 

24 kwietnia 2012r. 

3480,35 

1 grudnia 2015r. 
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Powierzchnia miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

wynosi 357,0428 ha co stanowi 10,26 % całkowitej powierzchni miasta Mława.  

Tabela nr 11. Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu 

Lp. Nazwa planu 

1. 

Mpzp dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława  

w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii 

kolejowej i rzeki Seracz – część 2 

2. 
Mpzp dla obszaru położonego w zachodniej części Miasta Mława  

w rejonie ulic: Żuromińskiej, Ceglanej, Moniuszki i granicy Miasta Mława 

3. 
Mpzp dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między 

ul. Podborną, Lasem Mławskim, ul. Mikołaja Kopernika i linią kolei wąskotorowej 

4. Mpzp „Polna” 

5. Mpzp „Targowa” 

6. Mpzp „Dzielnica Przemysłowa” 

7. Mpzp „Błękitna ” 

8. Mpzp „Górna” 

9. Mpzp „Osiedle Młodych” 

10. 

Zmiana mpzp dla obszaru położonego  w południowej części Miasta Mława w rejonie 

ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej  

i rzeki Seracz – część 1 

 

Powierzchnia mpzp, które są w opracowaniu wynosi 563,7386 ha co stanowi 16,19 % 

całkowitej powierzchni miasta Mława.  

W 2019r. Burmistrz Miasta Mława wydał 82 decyzje o warunkach zabudowy  

oraz 46 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 139) nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 397 nieruchomości gruntowych Miasta Mława o łącznej 

powierzchni 33,6961 ha. Burmistrz Miasta Mława wydał 1885 zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie.  
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16. Infrastruktura techniczna i zieleń miejska 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie miasta Mława jest stale rozbudowywana.  

W roku 2019 zrealizowano szereg inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnej. Wybudowano 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej  oraz 1,8 km 

sieci kanalizacji deszczowej,  

Ciepłownictwo  

Część Miasta jest zaopatrywana w energię cieplną przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. Głównym źródłem ciepła w PEC jest Centrala Ciepłownicza, 

zlokalizowana w pobliżu centrum Miasta, przy ul. Powstańców Styczniowych 3.  

Jest to kotłownia wodna wyposażona w cztery kotły WLM o łącznej mocy 13,8 MW opalane 

miałem węglowym. Osiedla położone z dala od centrum zaopatrywane są w ciepło sieciowe  

za pomocą systemów ciepłowniczych siedmiu lokalnych kotłowni: trzech gazowo – olejowych 

(przy ulicy Osiedle Młodych, Narutowicza, Broniewskiego) i czterech gazowych (przy ulicy 

Grzebskiego, Napoleońskiej, Placu 3 Maja, Warszawskiej). Łączna moc zainstalowanych 

kotłów 18,56MW. Długość sieci przesyłowej wynosi 4786,5m w tym 3612,5m należy do PEC 

Sp. z o.o. w Mławie. Pozostałe budynki, które nie są podłączone do PEC korzystają z własnych 

źródeł ciepła. 

Mławska Komunikacja Miejska 

W Mławie została wprowadzona możliwość korzystania bezpłatnie z komunikacji 

miejskiej, która ułatwiła dostęp do placówek kultury, sportu, do szkół, przychodni, cmentarzy. 

Umowa o świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława została zawarta  

z operatorem w dniu 31 grudnia 2018r., którym jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – 

Mostowe MPDM Sp. z o.o.  

MKM obsługiwana jest 6 autobusami marki Scania, które mogą jednorazowo przewieść 

547 pasażerów. Wszystkie autobusy są przystosowane do przewożenia osób 

niepełnosprawnych.  Pojazdy wyposażone są w kamery wideo, które zapewniają 

bezpieczeństwo osobom podróżującym oraz kierunkowe tablice elektroniczne.   
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W MKM funkcjonują 4 linie autobusowe: 

 Linia 1 Pętla Wójtostwo – Pętla Turystyczna  

 Linia 2 Pętla Szreńska – Pętla Żuromińska 

 Linia 3 Pętla Krajewo – Pętla Nowowiejska 

 Linia 4 Pętla Cegielnia - Pętla Kolejowa   

WYKAZ PRZEJEŻDŻANYCH KM NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH  

Linia 1 - Razem średnio miesięcznie (w zależności od miesiąca) – 10580,00 km 

Linia 2 - Razem średnio miesięcznie (w zależności od miesiąca) – 3640,00 km 

Linia 3 - Razem średnio miesięcznie (w zależności od miesiąca) – 6320,00 km 

Linia 4 - Razem średnio miesięcznie (w zależności od miesiąca) – 4040,00 km 

                                                                                          Razem – 24580,00 km 

Szacunkowa liczby przewiezionych pasażerów - średnio -38 296 osób miesięcznie;  

459 546 osób rocznie. 

Zieleń miejska 

W roku 2019 poniesiono następujące koszty związane z zielenią miejską: 

 nasadzenia    - 248 293,29 zł. 

 zabiegi pielęgnacyjne  - 631 251,48 zł. 
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17. Gospodarka odpadami  

System gospodarki odpadami na terenie Miasta Mława w 2019 roku funkcjonował  

w oparciu o realizowane przez firmę zewnętrzną zamówienie publiczne na odbiór, transport  

zagospodarowanie odpadów w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. 

W dniu 27.06.2019 r. zawarto kolejno umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Mława na okres  

od 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. Pomimo wzrostu kosztów po stronie usługodawcy 

(zmiany przepisów i wzrost obciążeń, zmiana sytuacji na „rynku odpadów”) system gospodarki 

odpadami działał prawidłowo, nie zanotowano istotniejszych problemów. 

W roku 2019 prowadzono działania edukacyjne w zakresie poprawnej segregacji 

odpadów komunalnych, monitorowano poprawność segregacji podczas odbiorów odpadów, 

weryfikowano dane zadeklarowane przez właścicieli nieruchomości dotyczące liczby osób 

faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość posiłkując się danymi meldunkowymi oraz 

danymi dotyczącymi wielkości zużycia wody. W trakcie prac skierowano 130 wezwań  

do złożenia wyjaśnień, których efektem było zadeklarowanie nowych 302 osób do systemu 

gospodarki odpadami. Z uwagi na dynamikę stanu liczby zgłoszonych do gminnego systemu 

gospodarki odpadami stan osób zgłoszonych nie odzwierciedla tego efektu w całości. 

W ciągu 2019 r. odebrano bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Miasta oraz zebrano w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady: 

 zmieszane (niesegregowane) o łącznej masie 8 674,700 Mg; 

 segregowane (tj. opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, szkła  

oraz odpady ulegające biodegradacji) o łącznej masie 1 635,470 Mg; 

 pozostałe segregowane, przekazywane do PSZOK lub w trackie zbiórek mobilnych  

(m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,  

zużyte opony, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gleba i ziemia, 

w tym kamienie, leki) o łącznej masie 1 174,713 Mg. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława 

(uchwała Nr XIX/239 /2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016 r.) odbierano  

od mieszkańców każdą ilość zebranych odpadów. Mieszkańcy mieli możliwość przekazania 

każdej ilości (bez limitów) selektywnie zebranych odpadów (metal, papier, tektura, szkło, 

tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 
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i elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady rozbiórkowe i budowlane oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych) 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla dokonania tej czynności 

obowiązywała mieszkańców weryfikacja przynależności do miejskiego systemu gospodarki 

odpadami. Zorganizowano także mobilną zbiórkę mebli i odpadów wielkogabarytowych.  

Na terenie miasta obowiązywał system pojemnikowo-workowy, przy czym worki dostarczane 

były wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

(bezpłatnie przez usługodawcę). 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę złożonych deklaracji z podziałem na rodzaj 

gromadzenia (zmieszane/segregowane) oraz ilość mieszkańców ujętych w deklaracjach: 

Tabela nr 12. Liczba złożonych deklaracji dot. odpadów   

Lp Wyszczególnienie Stan  

1.  Liczba złożonych deklaracji 4 827 

2.  Liczba mieszkańców zadeklarowanych w złożonych deklaracjach 26 804 

3.  Liczba deklaracji - zbieranie odpadów komunalnych bez segregacji 792 

4.  Udział w całkowitej liczbie deklaracji (nieruchomości) 16,41% 

5.  Ilość mieszkańców zadeklarowanych jako niesegregujący odpadów 1 599 

6.  Udział w całkowitej liczbie uczestników systemu 5,97% 

7.  Liczba deklaracji - segregowanie odpadów komunalnych  4 035 

8.  Udział w całkowitej liczbie deklaracji (nieruchomości) 83,59% 

9.  Ilość mieszkańców wykazanych w deklaracjach (segregowane) 25 205 

10. Udział w całkowitej liczbie uczestników systemu 94,03% 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od sposobu zbierania 

odpadów wynosiła: 

Od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. 

 8,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny; 

 12,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku zbierania odpadów bez segregowania. 

Od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 19,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny; 

 39,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku zbierania odpadów bez segregowania. 

Dochody osiągnięte z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły 

4  289 256,10 zł, zaś wydatki 5 629 284,93 zł, z tego wydatki za odbiór, transport, zbieranie, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

miasta wyniosły 5 352 480,00 zł.  
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18. Promocja miasta i komunikacja społeczna  

W 2019 roku prowadzono szereg działań promocyjnych polegających na kreowaniu 

pozytywnego wizerunku naszego miasta w kraju i za granicą. Miasto było organizatorem  

lub współorganizatorem wielu imprez i wydarzeń np.: Noc Muzeów w ratuszu – Ratusz w PRL; 

Jarmark Wojciechowy; Victor Young Jazz Festival Mława’19; Inscenizacja Nalotu 

Bombowego na Mławę; Dzień Patrona Miasta św. Wojciecha; wybór Mławianina Roku; Dzień 

Wolnej Sztuki, Dzień Pszczoły, Dzień Dziecka. 

W 2019 roku przypadała 590. rocznica nadania Mławie praw miejskich. Z tej okazji 

zrealizowano wiele wydarzeń, inicjatyw kulturalnych, między innymi: Spektakl: „Tak powstała 

Mława”; Teatr ognia – nocny pokaz w parku; Piknik kawaleryjski z pokazem musztry w parku 

im. J. Piłsudskiego w Mławie; Pokaz samochodów tuningowanych; Seria spotkań 

 i koncertów dla mieszkańców. 

W 2019 roku przypadała 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy  

pod Mławą. Z tego względu mławskie obchody rocznicowe przyjęły wyjątkową formę. 

Uroczystości organizowane corocznie w centrum miasta poprzedził II Międzynarodowy 

Drużynowy Bieg Żołnierski na 3000 m o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

oraz Burmistrza Miasta Mława. Do Mławy przybyły delegacje z zaprzyjaźnionych miast 

partnerskich (Moscufo – Włochy, Kriva Palanka – Macedonia Północna, Raseiniai – Litwa, 

Viernheim – Niemcy), a ich burmistrzowie i prezydenci – wspólnie z burmistrzem Mławy 

Sławomirem Kowalewskim – podpisali dokument: Manifest Pokoju.   

Z okazji Nocy Muzeów dla zwiedzających został otwarty mławski ratusz,  

obsługiwany przez urzędników i pracowników ratusza – wolontariuszy kultury,  

którzy przypominali historię tego miejsca. 

Po raz pierwszy w historii miasta został zorganizowany i nadawany na żywo  

w streamingu na cały świat koncert muzyki jazzowej – Victor Young Jazz Festival Mława  

z udziałem gwiazd gatunku – Zbigniewa Namysłowskiego i Kuby Stankiewicza. 

Komunikacja w Internecie odbywała się poprzez regularne zamieszczanie artykułów 

opracowywanych przez pracowników Urzędu Miasta w serwisie mlawa.pl, zdjęć  

w fotogaleriach, banerów informujących o najważniejszych wydarzeniach w mieście.  

W 2019 roku umieszczone zostały 562 artykuły na stronę www.mlawa.pl. Aktywnie była 

http://www.mlawa.pl/
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prowadzona komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem profilu facebookowego miasta – 

M Miasto Mława. Prowadzony jest stały monitoring mediów – przeanalizowano 2308 

artykułów.  

W 2019 roku do biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Mława wpłynęło  

369 zestawów pytań, zadanych przez dziennikarzy pracujących w gazetach, portalach 

internetowych, radiu i telewizji.  

Miasto Mława wydawało bezpłatny kwartalnik „Informator Miejski”. W sześciu 

numerach opublikowane zostały najważniejsze informacje dotyczące działań miasta, decyzji 

radnych Miasta Mława oraz inicjatyw społecznych. W 2019 roku wydano 6 numerów 

„Informatora Miejskiego” – 4 w częstotliwości raz na kwartał i dwa związane z wydarzeniami 

historycznymi i kulturalnymi: Nalotem bombowym na Mławę oraz Victor Young Jazz 

Festivalem Mława’19. 

W 2019 roku, w ramach współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi przyjęto 

delegacje z Moscufo (Włochy), Raseiniai (Litwa), Kriva Polanka (Macedonia), Viernheim 

(Niemcy). Delegacje z Miasta Mława złożyły natomiast wizyty w miejscowościach Raseiniai 

(Litwa), Moscufo (Włochy), Viernheim (Niemcy) i Kriva Palanka (Macedonia).  

Z niemieckim miastem Viernheim 31 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa partnerska.  

W 2019 roku Miasto Mława prowadziło 12 kampanii społecznych, mających na celu 

budowanie świadomości i promowanie Miasta Mława oraz zdrowych postaw. Były to: 

 Zamieszkaj w Mławie; 

 Własność mieszkańców Mławy; 

 Bezpieczny pieszy; 

 Kierowco zwolnij! Chroń nasze dzieci; 

 Zaczipuj psa; 

 Zaadoptuj psa; 

 Trujesz dzieci, paląc śmieci; 

 Mława – w to mi graj; 

 Nie wyrzucaj psa; 

 Kierunek Mława; 

 Nie pal śmieci; 

 Nie lej wody.   
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19. Edukacja  

System edukacji na terenie miasta Mława tworzy 7 placówek oświatowych publicznych, 

w ramach których działa 6 szkół podstawowych i 4 przedszkola publiczne prowadzone przez 

Miasto Mława. Trzy z nich tworzą zespoły placówek oświatowych, to jest: 

 Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, który tworzą: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie; 

 Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mławie; 

 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, który tworzą: 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie; 

 Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Mławie; 

 Zespół Placówek Oświatowych Nr 3, który tworzą: 

 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie; 

 Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Jan Brzechwy w Mławie.  

W roku 2019 w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 

funkcjonowały klasy gimnazjalne, które zakończyły naukę 31 sierpnia 2019 r. Oprócz klas 

gimnazjalnych w 3 szkołach podstawowych zorganizowano oddziały przedszkolne dla dzieci  

5 i 6 letnich. Oddziały przedszkole funkcjonowały w: 

 Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie; 

 Szkole Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie; 

 Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego 

w Mławie. 

W dwóch placówkach funkcjonowały oddziały integracyjne, tj. w Miejskim Przedszkolu 

Samorządowym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie 

i Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego  

w Mławie. W dwóch placówkach funkcjonowały oddziały sportowe, w których uczniowie 

korzystali z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego tj. w Szkole Podstawowej Nr 6  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie i Szkole Podstawowej 

Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie. 

System edukacji publicznych przedszkoli i szkół podstawowych wspomagają placówki 

oświatowe prowadzone przez inne ograny prowadzące niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego. Są to 2 niepubliczne szkoły podstawowe, 3 niepubliczne przedszkola  

i 1 publiczne przedszkole.  
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Łącznie w administrowanych przez miasto placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020 uczęszczało 3618 uczniów, z czego 1089 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 2529 do szkół podstawowych. Do placówek 

nieprowadzonych przez Miasto Mława uczęszczało łącznie 478 uczniów (stan na 30.09.2019r.). 

Działalność edukacyjną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Mława 

prowadziło 398 nauczycieli. Stan zatrudnienia w placówkach nieprowadzonych przez Miasto 

Mława wynosił 141 nauczycieli (stan na dzień 30.09.2019 r. – rok szkolny 2019/2020). 

W roku 2019 nakłady na oświatę wynosiły ogółem 37 037 206,51 zł, z czego budżet 

placówek prowadzonych przez Miasto Mława wynosił: szkoły podstawowe – 28 175 205,84 zł; 

przedszkola – 8 862 000,67 zł.  

Z budżetu oświaty została przekazana dla placówek nieprowadzonych przez Miasto 

Mława dotacja dla przedszkoli w wysokości 2 756 825,50 zł oraz dla szkół podstawowych  

i gimnazjów na ogólną kwotę 1 718 368,97 zł. Roczny koszt utrzymania dziecka w publicznym 

przedszkolu prowadzonym przez Miasto Mława wynosił w 2019 r. 9 644,59 zł, a otrzymana 

dotacja na wychowanie przedszkolne na jedno dziecko wynosiła 1 403,00 zł. Łączna  

kwota otrzymanej przez Miasto Mława dotacji przedszkolnej w roku 2019 wyniosła  

1 310 402,00 złotych. 

Roczny koszt utrzymania ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez 

Miasto w 2019 r. wynosił 10 406,00 zł, a otrzymana subwencja oświatowa na ucznia wynosiła 

5 573,26 zł.  Łączna kwota otrzymanej subwencji oświatowej wynosiła 23 883 392,00 złotych. 

Na terenie Miasta Mława w 2019 r. funkcjonowały dwa żłobki: Miejski Żłobek  

w Mławie prowadzony przez Miasto Mława oraz Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek" 

prowadzony przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego. Ogółem liczba 

miejsc w żłobkach na terenie miasta Mława wynosiła 100, w tym 30 miejsc  

w Miejskim Żłobku w Mławie i 70 miejsc w Żłobku Niepublicznym. Koszty związane  

z utrzymaniem żłobków wynosiły w 2019 r. - 791 466,48 zł, w tym 423 909,56 zł – Miejski 

Żłobek oraz dotacja w wysokości 367 556,92 zł przekazana dla Żłobka Niepublicznego. 

Wspólną obsługę administracyjno - finansową placówek prowadzonych przez Miasto 

Mława prowadziła jednostka organizacyjna miasta Centrum Usług Wspólnych.   
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20. Analiza porównawcza miasta Mława na tle 

innych miast (wybrane zagadnienia)  

Analizę porównawczą przeprowadzono dla 4 miast, które podobnie jak miasto Mława 

są miastami powiatowymi na terenie województwa mazowieckiego:  

 Ciechanów, 

 Maków Mazowiecki, 

 Ostrów Mazowiecka. 

Do przeprowadzonej analizy wykorzystano wskaźnik średniorocznego trendu zmian 

obliczony wg. wzoru (ŚTZ): 

Średnioroczny trend zmian (ŚTZ) = (R1/R2)^(1/L)-1 

gdzie: 

R1 – rok ostatni brany do analizy (2018) 

R2 – rok pierwszy brany do analizy (2014) 

L – liczba lat objętych badaniem (5 lat) 

Wyliczony trend zmian pozwolił określić jak kształtuje się sytuacja na terenie danego 

miasta w perspektywie czasowej.  

Niniejszy Raport dotyczy roku 2019. Z uwagi na fakt, że dane statystyczne za rok 2019 

zostaną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu czerwcu 2020 roku,  

do analizy przyjęto rok 2018. 

Liczba mieszkańców  

Na terenie miasta Mława występuje najkorzystniejsza sytuacja demograficzna, jako 

jedyne miasto odnotowało średnioroczny trend zmian na poziomie dodatnim.  

Tabela nr 13. Liczba mieszkańców w ujęciu porównawczym 

Lokalizacja 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 ŚTZ  

2017 

ŚTZ  

2018 liczba osób 

Ciechanów 44 797 44 585 44 506 44 383 44 303 44 209 -0,22% -0,17% 

Maków Mazowiecki 10 118 10 077 10 006 9 930 9 860 9 787 -0,52% -0,58% 

Mława 30 880 30 968 31 030 31 149 31 243 31 234 0,23% 0,17% 

Ostrów Mazowiecka 22 796 22 792 22 772 22 704 22 656 22 545 -0,12% -0,21% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Na terenie miasta Mława odnotowano najwolniejszy wzrost liczby mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o korzystnej sytuacji demograficznej.  

Tabela nr 14. Udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w ujęciu porównawczym 

Lokalizacja 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ŚTZ 2017 ŚTZ 2018 

[%] 

Ciechanów 17,3 18,4 19,4 20,6 21,7 22,6 4,64% 4,20% 

Maków Mazowiecki 18,3 19,2 20,6 21,5 22,5 23,3 4,22% 3,95% 

Mława 17,2 17,8 18,6 19,2 19,7 20,3 2,75% 2,66% 

Ostrów Mazowiecka 16,9 17,7 18,4 19,4 20,2 21.1 3,63% 3,58% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba podmiotów gospodarczych  

Na terenie miasta Mława odnotowano największy wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych. Średnioroczny trend zmian określono na poziomie 1,27 %.  

Tabela nr 15. Liczba podmiotów gospodarczych w ujęciu porównawczym 

Lokalizacja 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ŚTZ 2017 ŚTZ 2018 

Liczba podmiotów 

Ciechanów 4 541 4 533 4 599 4 556 4 466 4 407 -0,33% -0,56% 

Maków Mazowiecki 1 193 1 163 1 182 1 194 1 198 1 188 0,08% 0,43% 

Mława 2 957 2 996 3 066 3 081 3 143 3 191 1,23% 1,27% 

Ostrów Mazowiecka 3 052 3 045 3 081 3 054 3 026 3 024 -0,17% -0,14% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Liczba bezrobotnych  

W analizowanych latach w Mławie (w porównaniu z trzema analizowanymi miastami) 

odnotowano najwyższy spadek liczby osób bezrobotnych.  

Tabela nr 16. Liczba osób bezrobotnych w ujęciu porównawczym 

Lokalizacja 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ŚTZ2017 ŚTZ 2018 

[osoba] 

Ciechanów 3 007 2 659 2 484 2 236 1 840 1 710 -8,98% -8,45% 

Maków Mazowiecki 1 126 974 816 757 759 636 -9,08% -8,17% 

Mława 2 081 1 654 1 583 1 166 914 788 -14,94% -13,78% 

Ostrów Mazowiecka 1 797 1 500 1 229 1 175 1 017 902 -10,85% -9,67% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Dochody  

Na terenie miasta Mława, w ujęciu porównawczym odnotowano dość wysoki, 

średnioroczny wzrost dochodów na 1 mieszkańca. W skali porównywanych miast, Miasto 

Mława jest na drugiej pozycji. Nieznacznie przewyższa nasze miasto tylko Maków 

Mazowiecki.  

Tabela nr 17. Dochód na 1 mieszkańca w ujęciu porównawczym 

Lokalizacja 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 ŚTZ 

2017 

ŚTZ  

2018 [zł] 

Ciechanów 3 445 3 559 3 572 3 780 4 190 5 025 3,99% 7,14% 

Maków Mazowiecki 2 837 3 067 3 011 3 705 4 137 4 909 7,84% 9,86% 

Mława 2 717 2 962 3 226 3 818 4 153 4 642 8,85% 9,40% 

Ostrów Mazowiecka 2 639 2 786 2 756 3 472 3 973 4 173 8,53% 8,42% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wydatki  

Dość wysoki, średnioroczny wzrost wydatków na 1 mieszkańca odnotowano na terenie 

miasta Mława. 

Tabela nr 18. Wydatki na 1 mieszkańca w ujęciu porównawczym. 

Lokalizacja 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 ŚTZ  

2017 

ŚTZ  

2018 [zł] 

Ciechanów 3 406 3 725 3 472 3 694 4 313 5 301 4,84% 7,31% 

Maków Mazowiecki 2 902 3 082 2 771 3 523 4 348 5 782 8,42% 13,41% 

Mława 2 669 2 770 3 056 3 624 4 208 4 647 9,54% 10,90% 

Ostrów Mazowiecka 2 587 2 659 2 704 3 534 3 962 4 437 8,90% 10,78% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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21. Ocena stanu miasta  
 

Na podstawie zebranych informacji na temat stanu miasta Mława na koniec 2019 

roku można wysnuć wnioski: 

 Na terenie miasta Mława obowiązują wszystkie dokumenty strategiczne 

wymagane przepisami prawa.  

 

 Realizacja budżetu w roku 2019 przebiegała w sposób prawidłowy.  

 

 W 2019 roku na terenie miasta realizowane były na bieżąco inwestycje związane  

z modernizacją dróg i poprawą gospodarki wodno ściekowej.  

 

 Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane bądź były w trakcie realizacji.  

 

 W roku 2019 na terenie miasta zarejestrowane były 794 osoby bezrobotne. 

Bezrobocie w porównaniu z 2018 rokiem zmalało o 15%.  

 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2019 roku wynosiła 533 

a liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy wynosiła 1107 osób  

(w 2018 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wynosiła 574  

a w roku 2017- 641). 

 

 Stan środowiska w 2019 w odniesieniu do lat wcześniejszych nie uległ znaczącym 

zmianom. Miasto Mława podejmowało szereg działań związanych z poprawą 

jakości powietrza.  
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