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Wstęp 
 

W procesie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 ważna jest kontrola 

oraz ocena uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych.  

Dla skutecznej i efektywnej realizacji Strategii raz w roku, w okresie poprzedzającym 

sporządzenie budżetu Miasta, dokonuje się analizy i oceny postępów w realizacji zadań 

objętych Strategią, zamieszczając wyniki oceny w raporcie rocznym. Regularne 

monitorowanie zachodzących zjawisk i zmian pozwala nie tylko określić skuteczność i postęp 

realizacji przyjętych w Strategii zamierzeń, ale także dokonać korekt wynikających  

z nieuwzględnionych wcześniej czynników lub z nieprzewidzianych zjawisk, zmieniających 

uwarunkowania realizacyjne. 

Niniejszy dokument zawiera sprawozdanie z realizacji zadań strategicznych  

w układzie opisowo-wskaźnikowym, wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta  Mława do 

2020 roku przyjętej Uchwałą Nr VIII/78/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Przedmiotowy raport jest pierwszym tego typu dokumentem od czasu przyjęcia Strategii  

 i obejmuje okres  do 31.12.2016 r. Zawarte w nim informacje mają ułatwić ocenę stopnia 

realizacji przyjętych w Strategii celów. 

Punktem wyjścia dla opracowywania raportu z realizacji Strategii stał się rok 2006, dla 

którego przeprowadzono inwentaryzację kluczowych wskaźników związanych  

z funkcjonowaniem miasta oraz sytuację mieszkańców (Raport o stanie Miasta z roku 2009). 

W niniejszym raporcie dokonano porównania zjawisk społeczno – gospodarczych 

występujących na obszarze miasta w roku 2006 z rokiem 2016 w celu zobrazowania 

dynamiki rozwoju i obserwacji powstających na przestrzeni dziesięciu lat trendów.  

Prezentowany raport zawiera także informacje na temat stopnia realizacji zadań ujętych  

w Strategii Rozwoju Mławy do 2015 roku, a będących w fazie realizacji w czasie 

opracowywania Strategii Rozwoju Miasta  Mława do 2020. 

Raport oceny został przygotowany w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego  

i materiały pochodzące od:  

1. przedstawicieli wydziałów merytorycznych, komórek i jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miasta Mława,  

2. instytucji działających na terenie Miasta Mława, 

3. pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie,  

4. przedstawicieli miejskich spółek komunalnych. 
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Główne założenia strategiczne monitorowanego dokumentu świadczące  

o sile potencjału rozwoju Miasta Mława to: potencjał ludzki, konkurencyjność lokalnej 

gospodarki i atrakcyjność usług dla mieszkańców innych obszarów. Poprzez bieżącą ocenę 

realizacji przedsięwzięć i zadań niniejszy raport przekaże społeczności lokalnej informacje  

o uzyskanych wynikach. Przedstawiony na przestrzeni dziesięciu lat (2006-2016) monitoring 

umożliwi zatem rzecz bardzo ważną - traktowanie prac nad Strategią jako zadania ciągłego. 

Działania mające na celu monitorowanie strategii rozwoju opierają się na założeniu,  

iż uchwalenie planów rozwojowych to jedynie etap inicjujący właściwe poczynania 

strategiczne w aspekcie rozwoju miasta, nie zaś koniec prac. 

 

I. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze Miasta Mława 

1. Demografia 

 

Liczba ludności zameldowanej na terenie miasta Mława wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 

wynosiła 29 933. Porównując dane do lat ubiegłych, dostrzegamy spadek liczby ludności  

w całym okresie analizy, począwszy od liczby ludności wynoszącej 30 609 w roku 2006. 

Pocieszającym jest jednak fakt, że spadek liczby ludności zmniejsza się z każdym rokiem. 

Podczas gdy w latach 2006-2007 roczny spadek liczby ludności wynosił 86 osób i stanowił 

0,28%, tak w latach 2015-2016 różnica w liczbie osób zameldowanych nieznacznie, bo tylko 

o 7 osób, ale wzrosła, co odpowiada +0,023%.  

   Tabela nr 1. Struktura ludności Mławy w latach 2006-2007 i 2015-2016 

R
o

k 

O
gó

łe
m

 

Ogółem Wiek 

Mężczyźni Kobiety 

Przedprodukcyjny 
Produkcyjny Poprodukcyjny 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

0-6 7-15 16-18 19-65 19-60 >65 >60 

2016 29933 14137 15796 2218 2550 938 9640 9096 1607 3884 

2015 29926 14153 15773 2218 2551 915 9755 9268 1520 3699 

2007 30523 14 573 15 950 1935 3203 1386 10 006 10 011 1 210 2 772 

2006 30609 14 663 15 946 1968 3292 1477 9 960 10 008 1 215 2 689 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Współczynnik feminizacji, wyznaczony na podstawie danych prezentujących liczbę osób 

zameldowanych na terenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2016 wykazywał tendencję 

wzrostową. Na przestrzeni dziesięciu lat najwyższą wartość poziomu współczynnika 

odnotowano w roku 2016 (111,74 kobiet w przeliczeniu na 100 mężczyzn), najniższy 

natomiast w roku 2006 (108,75 kobiet na 100 mężczyzn). Na terenie miasta Mława zwiększa 

się liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn. Przyczyn takiej tendencji można upatrywać 

przede wszystkim w czynnikach demograficznych związanych z ruchem naturalnym – 

społeczeństwo podlega procesom starzenia się, przez co zwiększa się liczba osób w wieku 

podeszłym, wśród których ze względu na większą umieralność mężczyzn większy odsetek 

ludności ogółem stanowią kobiety.  

 

Wykres 1. Struktura ludności Mławy ze względu na płeć w latach 2006-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 

 

 

Wykres 2. Wartość współczynnika feminizacji na terenie miasta Mława w latach 2006-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Nie bez znaczenia pozostaje także saldo migracji, które jest wyższe  

w przypadku kobiet. W mieście przybywa więcej kobiet niż mężczyzn. Analizując dane 

statystyczne w latach 2015-2016 do miasta przybyło o 60 kobiet więcej niż mężczyzn, 

wyjechało natomiast o 17 mężczyzn  więcej od kobiet. 

Tabela nr 2. Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 

 Rok 2006 2007 2015 2016 

Zameldowania 

w ruchu wewnętrznym     

Ogółem 273 303 347 339 

Mężczyźni 119 130 160 153 

Kobiety 154 173 187 186 

Zagranica     

Ogółem 2 129 62 60 

Mężczyźni 0 100 44 41 

Kobiety 2 29 18 19 

Wymeldowania 

w ruchu wewnętrznym     

Ogółem 419 455 325 296 

Mężczyźni 192 213 169 150 

Kobiety 227 242 156 146 

Zagranica     

Ogółem 2 32 5 5 

Mężczyźni 1 29 4 5 

Kobiety 1 3 1 0 

Saldo migracji 

w ruchu wewnętrznym     

Ogółem -146 -152 22 43 

Mężczyźni -73 -83 -9 3 

Kobiety -73 -69 31 40 

Zagranica     

Ogółem 0 97 57 55 

Mężczyźni -1 71 40 36 

Kobiety 1 26 17 19 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 

 

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku przybyłych cudzoziemców, którzy  

w ostatnich dziesięciu latach regularnie pojawiają się w Mławie. Chętniej osiedlają się u nas 

mężczyźni. Jednak liczby przybyłych w ostatnich dwóch latach cudzoziemców (122 osoby), 

nie są tak duże jak to miało miejsce w latach 2007-2008, kiedy odnotowaliśmy przypływ 245 
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osób. Ich pobyt w naszym mieście ma cały czas charakter tymczasowy i uzależniony jest od 

sytuacji gospodarczej na terenie miasta, co ma niewątpliwie związek z funkcjonowaniem 

zakładu koreańskiego koncernu LG Electronics. Jednym z charakterystycznych zjawisk 

zaobserwowanych w 2016 roku był bardzo duży wzrost w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców na terenie powiatu mławskiego. Wg stanu z końca września 2016 r. firmy  

z naszego powiatu zatrudniły już albo chciały zatrudnić obywateli: Białorusi (130 osób), 

Mołdawii (128), Ukrainy (5211), Rosji (8) i Armenii (6). W ubiegłych latach takie zjawisko 

nie występowało. Podczas gdy we wrześniu  2015 r. zaświadczeń o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom zarejestrowano 301, tak analogicznie do tego okresu  

w 2016 było ich 5483. 

Analiza struktury ludności Mławy ze względu na wiek ekonomiczny wskazuje na 

negatywne tendencje zauważalne na terenie miasta – następuje starzenie się ludności,  

co powoduje zwiększenie się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym i zmniejszenie  liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. Odsetek ludności  wieku produkcyjnym  

w okresie objętym analizą również nieznacznie się obniżył. W roku 2006 odsetek ludności  

w wieku przedprodukcyjnym wynosił blisko 22% ogółu, natomiast odsetek ludności  

w wieku poprodukcyjnym wynosił 12,75%. W roku 2016 odsetek ludności  

w wieku poprodukcyjnym 18,34% był zbliżony do poziomu ludności w wieku 

przedprodukcyjnym 19,06%. 

 

Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców Mławy w latach 2006-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Tabela nr 3. Struktura wiekowa mieszkańców Mławy w latach 2006 i 2016 (wyrażona w %) 

Rok Liczba ludności Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 

2016 29933 5706 18736 5491 

odsetek względem liczby ludności  
19,06% 62,59% 18,34% 

2006 30609 6737 19968 3904 

odsetek względem liczby ludności  
22,01% 65,24% 12,75% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 

 

Analizując ludność miasta w podziale na grupy wiekowe możemy zauważyć postępujący 

proces starzenia się społeczeństwa Mławy. Co roku sukcesywnie zwiększa się liczba osób  

w wieku poprodukcyjnym. Jednoczenie emeryci stanowią coraz liczniejszą procentową grupę 

w ogólnej populacji Mławy. W ostatnich trzech latach stale spada liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym. W porównaniu z rokiem 2006 jest ich aż o 415 osób mniej.  

Zmieniająca się struktura ludności wyznaczona na podstawie wieku, powoduje zmianę 

zapotrzebowania na oferowane przez miasto usługi, co przekłada się na konieczność daleko 

idących zmian w ramach prowadzonych jednostek tj. MDK, MOPS, MOSIR, których 

prowadzenie jest ściśle zależne od przebiegu procesów demograficznych. 

Wartym podkreślenia, co ma pozytywny aspekt jest w ostatnim roku dodatni przyrost 

naturalny w mieście. W roku 2016 odnotowano o 52 urodzeń więcej niż zgonów. Wzrost 

liczby urodzeń może być wynikiem poprawy sytuacji na rynku pracy pod względem 

zwiększenia liczby ofert pracy, jak i wzrostu płacy, a także konsekwencją wprowadzonego 

przez państwo programu Rodzina 500 PLUS. 

 

Tabela nr 4.  Przyrost naturalny w Mławie 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

2016 307 255 52 

2015 287 313 -26 

2007 271 292 -21 

2006 340 297 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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2. Gospodarka i rynek pracy 

 

W latach 2015 – 2016 nastąpił nieznaczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie Miasta Mława. Zgodnie z danymi GUS w 2016 roku ogólna 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosiła 3081, podczas gdy w roku 2006 

odnotowano 2866 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - wzrost o 7,5%.  

Wskaźnik przedsiębiorczości w Mławie jest wciąż na dość wysokim poziomie  – na tysiąc 

mieszkańców w 2016 r.   przypadało ponad 100 podmiotów gospodarczych. 

Analizując zestawienie w sektorach podmiotów gospodarki narodowej na przestrzeni 

dziesięciu ostatnich lat zauważymy duży spadek liczby podmiotów zajmujących się 

rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem. Ich liczba w omawianym okresie zmniejszyła się aż  

o 193, co odpowiada 73%. Na niemal niezmienionym poziomie pozostała liczba podmiotów 

zajmujących się handlem i pośrednictwem finansowym. Z kolei znacząco zwiększyła się 

liczba podmiotów w sektorze transportowym, budownictwa i hotelarstwa.  

 

Wykres 4. Udział podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w 2016 r.  

                   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wśród nich największy wzrost, bo aż o 122% odnotowano w branżach zajmujących się 

transportem i gospodarką magazynową. Niewątpliwie działalność transportowa w Mławie 

przyczynia się do rozwoju miasta i w dużym stopniu umożliwia funkcjonowanie innych 

sektorów gospodarki. Wzrost odnotowano również w sektorze budownictwa o prawie 60%. 

Przybyło też w Mławie punktów świadczących usługi hotelarstwa i restauracji.  
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Tabela nr 5. Zestawienie podmiotów gospodarczych w latach 2006-2015-2016 

Podmioty 2006 2015 2016 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 265 72 72 

Działalność produkcyjna 275 234 242 

Budownictwo 215 346 342 

Handel hurtowy, detaliczny, naprawy pojazdów 911 895 890 

Hotele i restauracje 38 67 57 

Transport, gospodarka magazynowa 91 195 202 

Pośrednictwo finansowe 94 100 100 

Obsługa nieruchomości i firm 232 162 170 

Pozostałe 745 995 1006 

Razem 2866 3066 3081 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

 

Analiza powyższych danych dowodzi o znaczącym rozwoju lokalnej gospodarki.  

W ostatnich latach obszar Miasta przeżywa wysoką koniunkturę budowlaną, co pozytywnie 

wpływa na lokalny rynek pracy, przekładając się na zmniejszenie bezrobocia widoczne  

w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.  

Rynek pracy 

 

Według danych na koniec grudnia 2016 roku, liczba osób bezrobotnych  

w Mławie wynosiła 1167 osoby, w tym 547 mężczyzn oraz 620 kobiet  

i w porównaniu do roku poprzedniego (2015 rok) spadła o 405 osób. Jak pokazuje ostatnie 

dziesięć lat, poziom bezrobocia sukcesywnie obniża się. W roku 2006 liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1914 osób. Spadek bezrobocia w roku 2016  

w stosunku do roku 2006 to aż 61%, co pozwala pozytywnie ocenić tendencję na lokalnym 

rynku pracy.  
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Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w Mławie w latach 2006 i 2015-2016 

Wyszczególnienie 
2006 2015 2016 

Ogółem 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem 1 914 1572 1167 

Niepełnosprawni 45 116 86 

Ilość bezrobotnych w przedziałach wiekowych: 

18-24 315 216 123 

25-34 478 399 304 

35-44 376 314 247 

45-54 576 316 228 

55-59 146 222 156 

60-64 23 105 109 

Ilość bezrobotnych według wykształcenia: 

Wyższe 143 183 147 

Policealne i średnie zawodowe 536 392 276 

Średnie ogólnokształcące 205 191 162 

Zasadnicze zawodowe 516 385 303 

Gimnazja i poniżej 514 421 279 

Ilość bezrobotnych w zależności od stażu pracy: 

Do 1 roku 192 246 177 

1-5 456 370 279 

5-10 340 279 205 

10-20 373 265 202 

20-30 220 173 123 

30 lat i więcej 27 64 50 

Bez stażu 306 175 131 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 

 

 

Wykres 5. Liczba osób zarejestrowanych w PUP dla Miasta Mława ze względu na płeć  

                   (stan na 31.12.2016 r.) 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 



 12 

Na przestrzeni lat wzrosła liczba niepełnosprawnych bezrobotnych i wynosiła na koniec 

2016 roku 86 osoby. Jest to niemal dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2006.  

W kolejnych latach liczba tej grupy bezrobotnych cechowała się tendencją wzrostową  

(2007 – 63 osoby; 2008 – 140). Znaczący spadek względem roku poprzedniego odnotowano  

w roku 2016, kiedy to porównując wielkość bezrobotnych niepełnosprawnych za rok 2015, da 

się zauważyć 26% spadek.  

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobocia ze względu na wiek, to wśród 1167 osób 

zarejestrowanych, według stanu na koniec grudnia 2016 r., najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat (304 osoby), następnie 35-44 lat (247 osób) oraz  

45-54 lat (228 osób). Nieco mniej, bo 123 osób zarejestrowanych było w przedziale 

wiekowym 18-24 lat, następnie 156 osób w wieku 55-59 lat. Najmniej liczną grupę stanowiły 

osoby w przedziale 60 lat i więcej (109 osób). 

Ważną cechą ułatwiającą podjęcie pracy jest poziom wykształcenia. Zauważyć należy, że 

wśród 1167 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy aż 279 osób posiada 

wykształcenie na poziomie gimnazjum i poniżej, co stanowi 28% ogółu osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Mławie, ale jest to o 142 osoby mniej w stosunku do roku 2015, i daje 

34% spadek. Osoby te znacznie częściej tracą pracę, bądź nie podejmują jej w ogóle. Stan ten 

uzasadnia podejmowanie działań przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie szkolenia osób 

bezrobotnych nie posiadających zawodu oraz wykazywania aktywności edukacyjnej osób 

bezrobotnych. 

 

 

Wykres 6. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na wykształcenie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 
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Z kolei wykres nr 7 przedstawia liczbę osób zarejestrowanych w PUP dla Miasta Mława 

ze względu na posiadany staż pracy. Jak pokazują badania przeprowadzane wśród 

pracodawców ważną cechą ułatwiającą przyjęcie do pracy jest m.in. doświadczenie, 

szczególnie w przedziale ok. 5 – 10 lat. Takich osób zarejestrowanych w Urzędzie było  

w roku 2016 – 18%. Osobom będącym bez jakiegokolwiek doświadczenia jest trudniej 

znaleźć pracę (w rejestrze PUP zarejestrowano ich 11% - 131 osób). Dla nich najlepszym 

sposobem na podjęcie zatrudnienia są głównie staże oraz nabycie kwalifikacji poprzez 

szkolenia zawodowe. Najmniejszy odsetek stanowią osoby posiadające wieloletnie 

doświadczenie zawodowe 30 lat i więcej (4% tego typu osób), paradoksalnie, nie są oni 

chętnie przyjmowani do pracy. Ich staż pracy traktowany jest jako pozostałość minionych 

czasów utrudniający dostosowanie się do nowoczesnych wymagań rynku pracy. 

Niejednokrotnie, jedyną możliwością na podjęcie pracy jest dla nich otwarcie własnej 

działalności lub zatrudnienie dotowane. Zarówno w przypadku osób bez doświadczenia, jak  

i dla osób z dużym doświadczeniem (osoby należące do tzw. „grup ryzyka”), niezbędne są 

środki finansowe wspomagające ich zatrudnienie.  

 

 

Wykres 7. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na posiadany  

                    staż  pracy(stan na 31.12.2016 r.) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 

 

Największą grupę osób zarejestrowanych jako bezrobotne stanowią ludzie ze stażem  

1-5 lat – 24%. Jednakże ich liczba względem roku 2015 zaczyna się zmniejszać, co pozwala 

przypuszczać, że rok 2017 będzie czasem kolejnych wyzwań.  
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Istotną kwestią, ze względu na prowadzenie aktywnej polityki prozatrudnieniowej  

i odpowiednie wydatkowanie środków na powyższy cel, jest znajomość struktury osób 

zarejestrowanych pod względem długości pozostawania bez pracy. Im dłuższy bowiem jest 

okres bezczynności zawodowej, tym trudniej powrócić na rynek pracy. Badania wielokrotnie 

potwierdziły, że ponad półroczny okres pozostawania bez pracy powoduje różnego rodzaju 

utrudnienia natury psychologicznej i materialnej w znalezieniu pracy. Jak przedstawia 

poniższy wykres najwięcej osób zameldowanych w Mławie, które były zarejestrowane  

w PUP w ostatnich dwóch latach, to osoby zarejestrowane w przedziale od 6 miesięcy do 

powyżej 24 miesięcy. W roku 2016 było ich 643 co stanowi 55% ogółu bezrobotnych,  

z czego osoby tzw. długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej 12 miesięcy) to 468 

osób. Jednak w porównaniu z rokiem 2015 można zauważyć tendencje spadkową. Należy 

podkreślić, że głównie tą grupę bezrobotnych należy objąć szerokim „pakietem” pomocy.  

 

 

Wykres 8. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na czas 

                   pozostawania bez pracy 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 
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Wykres 9. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na czas 

                   pozostawania bez   pracy, ze względu na płeć w latach 2015-2016 

 

 
             

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 

 

Analizując lata 2015-2016 interesującym pozostaje fakt, że o ile w 2015 r. liczba kobiet  

i mężczyzn pozostających długotrwale bez pracy (pow.24 m-cy), była na porównywalnym 

poziomie, tak w roku 2016 zauważyć można znaczną różnicę, bo w przedziale już od powyżej 

6 miesięcy pozostawania bez pracy, kobiet jest zdecydowanie więcej. 

W strukturze osób zarejestrowanych w 2015 i 2016 roku nadal utrzymuje się wysoki 

udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotni należący do 

powyższej kategorii mają jedną wspólną cechę: z różnych powodów jest im bardzo trudno 

podjąć pracę. Charakterystycznym jest również to, że znaczna część osób należy do kilku 

kategorii równocześnie, np. oprócz tego, że jest osobą powyżej 50 roku życia to jednocześnie 

jest osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawną, czy korzystającą ze świadczeń pomocy 

społecznej. Poszczególne cechy bezrobotnych konstytuujące  tę zbiorowość to:  do 30 roku 

życia w tym osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku 

życia, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadające co najmniej jedno dziecko 
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do 6 roku życia, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 

niepełnosprawni.  

 

Tabela nr 7. Ilość bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy  

2015 2016 

Kategorie bezrobotnych będących 
w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy 

do 30 roku życia 433 283 

w tym do 25 roku życia 228 125 

długotrwale bezrobotni 818 627 

pow. 50 roku życia 496 379 

korzystające ze świadczeń 
z pomocy społecznej 

0 0 

posiadające co najmniej 
jedno dziecko do 6 roku życia 

188 157 

posiadające co najmniej jedno 
dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

1 0 

  niepełnosprawni 117 83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 

 

 

Warto zauważyć, że bezrobotni należący do powyższej kategorii w mławskim PUP tworzą 

prawie 84 % - 983 osoby – z grona ogółu wszystkich bezrobotnych.  Jest to dość  duża grupa 

osób, która bez pomocy PUP w większości nie znajdzie pracy.   

 

Wykres 10. Stosunek bezrobotnych zarejestrowanych do osób będących w szczególnej 

                  sytuacji na rynku pracy 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Mławie. 
 

Najliczniejszą grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w strukturze bezrobotnych 

stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Ich udział wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 

38 % i uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku o 2%. Długotrwałe bezrobocie 
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jest zjawiskiem bardzo negatywnym, bowiem stwarza zagrożenie wykluczenia społecznego, 

zmniejsza szanse na znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradację materialną  

i społeczną jednostki oraz jej rodziny. Osoby powyżej 50. roku życia w liczbie 379 stanowiły 

23,0 % ogółu bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego roku w strukturze bezrobotnych 

nastąpił spadek liczby osób powyżej 50 roku życia o 117 oraz spadek udziału osób młodych 

do 25 roku życia o 103 osoby.  

 

 

Finanse miasta 
 

Wstępnej oceny gospodarki finansowej gminy można dokonać poprzez analizę wyniku 

finansowego, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami.  

W analizowanym dziesięcioletnim okresie widać jak bardzo pozytywnie zmienił się 

wynik finansowy budżetu Miasta. Podczas gdy koniec roku 2006 zamknęliśmy deficytem 

budżetowym na poziomie -4 889 451zł, co stanowiło blisko -8% budżetu Miasta, tak w roku 

2016 osiągnięto dodatni  wynik finansowy, a tym samym nadwyżką budżetową, w kwocie  

6 005 934 zł stanowiącą 5,3% wszystkich dochodów osiągniętych w roku 2016. W roku 2016 

suma dochodów do budżetu Mławy wyniosła 118 654 814,52 zł, co daje 3964 zł  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19% w stosunku do 

roku 2015. Świadczy to niewątpliwie  bardzo dobrze o rozwoju Miasta w ostatnim czasie. 

Tabela nr 8.  Struktura wydatków i dochodów budżetu Miasta w latach 2006, 2015 i 2016  

Rok 
 

2006 
[PLN] 

2015 
[PLN] 

2016 
[PLN] 

Dochody 56 803 150,80 99 978 259,68 118 654 814,52 

Wydatki 61 692 601,56 94 707 530,78 112 648 881,45 

Wydatki majątkowe 17 088 799,10 15 226 124,89 14 963 353,50 

Wydatki bieżące 44 603 802,46 79 481 405,89 97 685 527,95 

Wydatki na obsługę zadłużenia 2 675 913,01 1 178 767,70 898 492,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Wykres 11. Dochody i wydatki budżetu Miasta Mława w latach 2006, 2015 i 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 

 

 

Analizując strukturę wydatków budżetu Miasta w latach 2006 i 2016 należy 

zaznaczyć, że na przestrzeni dziesięciu lat Gmina przejmowała rządowe zadania związane  

z wydatkami bieżącymi, co wpłynęło na zmianę struktury wydatków budżetowych. Podczas, 

gdy w roku 2006 wydatki bieżące były na poziomie 72,3% w całości wydatków 

budżetowych, tak w roku 2016 w całości wydatków budżetowych stanowiły one 86,7%. 

Różnica 14,4% przekłada się zatem na procentowy spadek udziału wydatków majątkowych  

w wydatkach budżetowych. W roku 2016 stanowiły one 13,3% całości wydatków, podczas 

gdy w 2006 r. były na poziomie 27,7%. 

 

 

Wykres 12. Struktura wydatków budżetu Miasta Mława w latach 2006 i 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Powyższa tendencja oznacza, że Miasto realizuje coraz większą część zadań publicznych. Na 

przykład w ostatnich latach przekazano gminom zadania w zakresie wypłaty świadczeń 

rodzinnych i zasiłków, co zwiększyło wydatki na pomoc społeczną. Znaczna przewaga 

wydatków bieżących to także rezultat zadań bieżących związanych z obsługą budowanej 

nowej infrastruktury oraz remonty i naprawy już istniejącej.  

W omawianym okresie widać też znaczny spadek wydatków ponoszonych na obsługę 

zadłużenia. Na koniec 2016 r. ich odsetek stanowił zaledwie 0,8%. 

Dynamiczny wzrost dochodów Miasta,  a także znaczne środki przeznaczane na 

inwestycje, w sytuacji w której już w chwili obecnej istnieje wysoki stopień 

zwodociągowania i skanalizowania i gdzie przeprowadzono szereg inwestycji 

kapitałochłonnych, stwarza realne szanse dla dalszego dynamicznego rozwoju Miasta. 

 

 
 

3. Infrastruktura techniczna 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, 

sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej oraz wpływa na 

poprawę stanu środowiska naturalnego. Władze lokalne dostrzegając korzyści płynące  

ze skanalizowania miasta rozwijają sieć kanalizacyjną, czego świadectwem jest przystąpienie 

do realizacji projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji 

Mława”. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 

Mława i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. W ramach realizacji 

projektu do 2018 r. wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 

6394,57 m (wraz z przykanalikami) na tych obszarach Aglomeracji Mława, które do tej pory 

nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej.  

Analizując dane zawarte w tabeli nr 9 zauważymy, że na przestrzeni lat znacząco 

poprawił się stan infrastruktury miejskiej. Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

każdego roku wzrasta, co jest bezpośrednim efektem inwestycji zrealizowanych przez Miasto 

Mława.  

Obecnie sieć kanalizacyjna ma długość 65,7 km. Podłączonych jest 2830 budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, co daje 94% przyrost długości sieci względem 

2006 r.  
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Sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej jest uzależnione od regularnego czyszczenia  

i usuwania odkładanych zanieczyszczeń w kanałach. Codzienny przegląd 7 przepompowni 

ścieków znajdujących się na terenie miasta ma wpływ na prawidłowe odbieranie ścieków  

od naszych odbiorców. W ramach konserwacji w 2015 r. i 2016 r. na zlecenie Zakładu  

„Wod-Kan” ” Sp. z o.o. w Mławie firma specjalistyczna wykonała na terenie miasta, 

czyszczenie kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej.1 

W 2016 r. przeprowadzono kontrolę przyłączy pod względem nielegalnego odprowadzania 

wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Podjęte działania zaowocowały zaprzestaniem 

wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z 26 nieruchomości.2  

Niezawodne działanie sieci wodociągowej wymaga wykonywania wielu czynności 

związanych z bieżącą konserwacją. Licząca  108,4 km sieć wodociągowa doprowadzona jest 

do 3663 posesji. W celu zapewnienia pewności dostawy wody do odbiorców i pozbawienia 

wody jak najmniejszej liczby budynków w przypadku wystąpienia awarii wymieniono  

w 2015 r. – 59 szt., a w 2016 r. – 57 szt. zasuw wodociągowych. Ponadto, wymieniono  

w 2015 r. -133 szt., a  w 2016 r. - 620 szt. zaworów odcinających na przyłączach domowych. 

Bardzo ważnym elementem sieci wodociągowej są hydranty ppoż na terenie miasta, które są 

sprawdzane z udziałem przedstawicieli straży pożarnej, a ewentualne uszkodzenia naprawiane 

są na bieżąco. W celu zabezpieczenia wody w sieci wodociągowej przed jej wtórnym 

zanieczyszczeniem odbywa się okresowe płukanie sieci hydrantami ppoż. Na końcówkach, 

jak również po każdym usunięciu awarii płukany jest odcinek sieci, który był wyłączony  

z eksploatacji na czas usunięcia awarii, a w razie potrzeby dezynfekowany. Mając na uwadze 

utrudnienia związane z awariami sieci wodociągowej oraz uwzględniając potrzebę 

zapewnienia wody nowym odbiorcom Zakład „Wod-Kan” w 2015 r. przebudował  

i wybudował sieci wodociągowe o łącznej długości 1441 m, a w 2016 r. – 224 m. 

W wyniku rozbudowy kanalizacji sanitarnej podłączono do kolektora w 2015 r – 69, a w 2016 

r. – 183 budynki. Miasto Mława wybudowało w 2015 r. 1259,54 m, a w 2016 r. - 4439 m 

kolektorów sanitarnych stwarzając tym samym możliwość podłączenia budynków do sieci  

i zarazem likwidację szamb przydomowych, które są dużym zagrożeniem dla środowiska 

naturalnego (nieszczelność szamb).3 

 

                                                 
1 Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wodk-Kan”  

Sp. z o.o. w Mławie z dnia 30.12.2016 r. 
2 tamże 
3 Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wodk-Kan”  

Sp. z o.o. w Mławie z dnia 30.12.2016 r. 
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Tabela nr 9. Stan komunalnej infrastruktury technicznej w Mławie 

Infrastruktura 2006 2015 2016 

Długość czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy (w km) 90,7 107 108,4 

Długość połączenia do sieci wodociągowej budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w km) 84 92,2 93,4 

połączenia do sieci wodociągowej budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w szt.) 3 603 3614 3663 

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej bez 
przykanalików (w km) 50,8 60,9 65,7 

Długość połączenia do sieci kanalizacyjnej budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w km) 21,8 29,9 32,4 

połączenie do sieci kanalizacyjnej budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w szt.) 1 368 2654 2830 

Długość dróg gminnych (w km), 82,2 145,4 145,4 

w tym o nawierzchni: w tym: w tym: w tym: 

• bitumicznej 48,00 73,44 74,74 

• betonowej 0,10 1,07 1,07 

• z kostki brukowej 2,00 4,95 5,75 

• tłuczniowej 1,10 1,07 1,07 

• gruntowej 31,00 64,87 62,77 

Długość dróg powiatowych 26 14 14 

Długość dróg wojewódzkich 9,3 9,3 9,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 

 

Łączna długość sieci dróg gminnych wg stanu na rok 2016 wynosiła 145,4 km, w tym 

51% posiadało nawierzchnię bitumiczną, a 43% gruntową. Długość miejskiej sieci drogowej 

znacząco się poprawiła w stosunku do roku 2006 - zaobserwować można 77% wzrost 

długości sieci dróg gminnych. W okresie objętym raportem przejęcie przez gminę ok 13 km 

dróg powiatowych, które są relatywnie w średnim i złym stanie technicznym, a także  

postępująca degradacja dróg wymagały przeprowadzania dużego zakresu remontów 

bieżących, poprawy stanu poboczy i odwodnienia oraz uregulowanie stanu prawnego pasów 

drogowych. Jest to niewątpliwie przyczyną utrzymującego się od 2006 roku 6% poziomu 

wydatków budżetowych miasta w zakresie remontów i napraw infrastruktury drogowej.   

 

Tabela nr 10. Wydatki na drogi publiczne gminne w budżecie Miasta 

  Rok 2006 2016 

Wydatki 61 692 601,56 112 648 881,45 

w tym drogi publiczne gminne 3 770 406,52 6 717 678,56 

% 6% 6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Stan i wygląd dróg, ma duży udział w kształtowaniu opinii  

o jakości gospodarowania i ładzie publicznym ogólnie, dlatego władze Miasta czynią 

corocznie duże starania, aby infrastruktura drogowa była na bieżąco monitorowana  

i ulepszana. 

 

Edukacja i zdrowie 

 

Na terenie Miasta Mława w analizowanym okresie funkcjonuje jeden szpital, który  

w 2016 roku dysponował 209 szt. łóżek szpitalnych w tym 14 hospicjum.  

Ze świadczeń medycznych mławskiego szpitala korzystają nie tylko mieszkańcy naszego 

miasta, ale również gmin ościennych.  

Placówka posiada dobrze wyszkolony i kompetentny personel. Analizując dane 

statystyczne z roku 2007 zauważamy 10% wzrost liczby lekarzy medycyny z 65 na 84. 

Niestety liczba pielęgniarek z 234 spadła do 210 w roku 2016. Zmniejszeniu uległa również 

ilość przychodni działających w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  

Z zaewidencjonowanych w 2007 r. 10 do 8 w roku 2016. 

Wzrosła natomiast liczba aptek, których wg danych Starostwa Powiatowego z grudnia 2016 

było 20, a dodatkowo 1 zamknięta dla SP ZOZ, co ma niewątpliwie wpływ na większą 

konkurencyjność cenową. Z drugiej strony, rosnąca liczba aptek, to kształtujący się trend 

wzrostu popytu na leki, co tylko potwierdza demograficzny aspekt starzejącego się 

społeczeństwa. 

Tabela nr 11. Służba zdrowia i apteki w latach 2007-2015-2016 

Lp. Wyszczególnienie 2007 2015 2016 

1 Ilość szpitali 1 1 1 

2 
Ilość przychodni działających w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej: 

10 8 8 

3 Liczba łóżek szpitalnych, w tym: 188 209 209 

 
- hospicjum stacjonarne 8 14 14 

4 
Liczba łóżek w NZOZ – Stacja Dializ w Mławie 
(przy SPZOZ) 

14 19 19 

5 Ilość aptek 12 16 
20+1plus jedna 
zamknięta dla SP ZOZ 

6 Liczba lekarzy medycyny 65 84 84 

7 Liczba lekarzy stomatologów 17 16 16 

8 Liczba pielęgniarek 234 210 210 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Mławie.   
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W ostatnich dziesięciu latach liczba publicznych placówek oświatowych podległych 

gminie oraz szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski 

pozostała na niezmienionym poziomie, co obrazuje tabela nr 12.  

Tabela nr 12. Liczba uczniów w mławskich szkołach w latach 2006/2016 

Rodzaj placówki Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2015/2016 

Przedszkola i oddziały „0” 731 913 

Szkoły podstawowe 2 041 2 030 

Gimnazja 1 195 787 

Razem 3 967 3 730 

Liczba uczniów w obwodzie 3 358 2 953 

Szkoły średnie, których organem 
prowadzącym jest Powiat Mławski 2 990 2 464 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława i Starostwa Powiatowego w Mławie. 

 

Analizując powyższe dane należy zauważyć, że każdy rodzaj placówki oświatowej posiada 

mniejszą liczbę uczniów w porównaniu z rokiem 2006. W ogólnej liczbie uczniów spadek  

ten stanowi 6%, co odpowiada 237 uczniom. 

Zwiększyła się znacząco, bo aż o 25% liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli  

i „zerówek”. Jednakże biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące ludności, wzrost ten 

wynika raczej z upowszechniania się edukacji przedszkolnej, niż ze zwiększenia się liczby 

dzieci w tym wieku. Większe możliwości organizowania kształcenia, wychowania i opieki  

w przedszkolach dla większej liczby dzieci dało także, przeniesienie oddziałów „0” do szkół 

podstawowych. 

 

Tabela nr 13. Dane liczbowe publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w l. 2015-2016 

Wyszczególnienia 
Szkoły podstawowe Gimnazja publiczne 

2015 2016 2015 2016 

liczba uczniów  w latach szkolnych 1858 2030 859 787 

liczba oddziałów 80 89 35 32 

liczba izb lekcyjnych 85 85 40 40 

liczba nauczycieli ogółem 171 193 89 88 

liczba godzin nauczycieli ogółem 3429 3745 1858,5 1856,5 

liczba pracowników administracji i  

obsługi 

49 55 21 23 

liczba uczniów w obwodzie 1802 2042 996 911 

liczba uczniów na 1 oddział 23 23 25 25 

liczba uczniów na klasę 22 24 21 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
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Wzrost liczby uczniów w obwodach, a co za tym idzie wzrost  liczby oddziałów  

i pracowników jest zauważalny w szkołach podstawowych. Przyczyną tego mogło być 

rozpoczęcie nauki w szkołach podstawowych przez sześciolatków. W ciągu ostatniego roku   

w obwodach przybyło 240 uczniów, co stanowi 13% i przekłada się na 9 dodatkowych 

oddziałów.  

Odmiennie wygląda sytuacja w gimnazjach. Tam liczba uczniów zmniejszyła się  

łącznie o 85, co skutkowało zlikwidowaniem 3 oddziałów, przy praktycznie niezmienionej 

liczbie uczniów na klasę.  

Cała sieć przedszkoli i szkół jest dostosowana do potrzeb dzieci, uczniów oraz ich 

rodziców i w pełni zaspokoiła potrzeby miasta w tym zakresie. 

Uzupełnieniem publicznych placówek oświatowych na terenie Miasta są przedszkola i szkoły 

niepubliczne, których na obszarze Miasta wg stanu na 31.12.2016 r. istniało i funkcjonowało 

10, co obrazuje tabela nr 14.  

Tabela nr 14. Wykaz niepublicznych przedszkoli i szkół w roku 2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława. 
 

Sieć przedszkoli w Mławie uzupełnia Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus" Parafii Św. 

Rodziny w Mławie, które jest przedszkolem niepublicznym o uprawnieniach przedszkola 

publicznego. 

Na terenie Miasta Mława wg stanu na 31.12.2016 r. funkcjonowało dodatkowo  

6 podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne w trybie zaocznym, do których uczęszczały 

łącznie 1472 osoby w 59 oddziałach (tabela nr 15). Jest to forma kształcenia, będąca 

Przedszkola i szkoły niepubliczne 

1 Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” Jadwiga i Janusz Arent 

2 
Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Mławie 

3 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie 

4 Katolicka Szkoła Podstawowa 

5 Gimnazjum Katolickie im. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 

6 Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” 

7 Gimnazjum Przysposabiające do Pracy „Dźwigpol”           

8 Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie 
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uzupełnieniem dla tych, którzy z różnych względów nie posiadają zawodu, a szkoły 

policealne umożliwiają zdobycie zawodu technika, co daje lepsze perspektywy na znalezienie 

pracy.  

 

Tabela nr 15. Szkoły niepubliczne w Mławie, umieszczone w rejestrze Starosty Mławskiego  

                      w roku szkolnym 2015/2016 

L.p. Organ prowadzący Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

1 Wojciech Wiśniewski 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 155 3 

Policealne Studium Zawodowe 196 9 

2 
Centrum Nauki i Biznesu 
"Żak" sp. z o.o 

Policealna Szkoła Informatyki "Żak" 41 3 

Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" 82 2 

Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 15 1 

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 84 3 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 224 6 

Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" 28 2 

Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy 
Społecznej "Żak" 

30 2 

Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 0 0 

Niepubliczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy "Żak" w Mławie 121 2 

Publiczna Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"w 
Mławie 
 
 

123 
 
 
 

4 
 
 
 

3 

Przedsiębiorstwo 
Produkcji Urządzeń 
Dźwigowych "Dźwigpol" 
S.A. w Mławie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 24 3 

4 
Akademia rozwoju 
Wiedzy i Umiejętności 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 57 3 

5 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Ciechanowie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACK przy 
PWSZ 

11 1 

Policealna Szkoła Zawodowa ACK przy PWSZ 109 6 

Liceum Ogólnokształcące ACK przy PWSZ 89 3 

Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego 
Centrum Kształcenia przy PWSZ 

83 6 

6 
Pracownia Rozwoju 
Inkubator 

Placówka Kształcenia Ustawicznego oferująca kursy i 
szkolenia 

x x 

Razem 1472 59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Mławie. 
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Tę podstawową edukację uzupełnia niezmiennie szkolnictwo artystyczne – Państwowa 

Szkoła Muzyczna I i II stopnia i wyższe – Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa  

i Technik Multimedialnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 

 

 

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Analizując dane statystyczne dotyczące przestępczości na terenie Powiatu Mławskiego na 

przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (tab. nr 16), wartym podkreślenia jest fakt, że liczba 

przestępstw ogółem w powiecie zmniejszyła się aż o 73% w porównaniu do roku 2006. 

Niezmienna pozostaje jedynie ilość zabójstw, niemniej jest ona na zadowalająco niskim 

poziomie. W przypadku pozostałych kategorii przestępstw w omawianym okresie 

odnotowano bardzo duże spadki. Rozboje i napady to różnica 85% względem 2006 roku, 

kradzieże obniżyły się o 62%, przy czym kradzieże z włamaniem to spadek aż o 71%. 

Bazując na podstawie poniższych danych i ostatnich dwóch lat 2015-2016, obserwuje się 

tendencję spadkową we wszystkich kategoriach. Można zatem pokładać nadzieję, iż w 

kolejnych latach sytuacja będzie wyglądać jeszcze korzystniej. Nieprzerwanie prowadzone 

działania policyjne i różnego rodzaju profilaktyczne akcje policyjne zmierzające do 

podniesienia bezpieczeństwa na terenie powiatu i Miasta Mława, zapewniają mieszkańcom 

poczucie spokoju ze świadomością, że żyje im się bezpieczniej. 

 

Tabela nr 16. Przestępstwa stwierdzone wg kategorii na terenie Powiatu Mławskiego  

   w latach 2006-2015-2016 

Kategorie 2006 2015 2016 

Ogółem przestępstw 2 164 1 200 1 022 

Zabójstwa 1 2 1 

Rozboje i napady 52 17 8 

Kradzieże 280 147 107 

kradzieże samochodów 27 18 11 

kradzieże z włamaniem 202 91 59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Mławie.  

 

Dane statystyczne dotyczące liczby pożarów i miejscowych zagrożeń oraz liczby ofiar 

przedstawiają tabele nr 17 - 19.  
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Według stanu na koniec 2016 roku na terenie miasta monitorowanych było 25 obiektów,  

z czego do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie 

podłączonych było 17, w tym 10 z obowiązkiem podłączenia. Pozostałe obiekty obowiązku 

nie miały, niemniej z woli właścicieli zostały podłączone do siedziby KP PSP4. 

 

Tabela nr 17. Zestawienie porównawcze zdarzeń wg rodzaju w latach 2006-2015-2016 

Rok Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Ogółem zdarzenia 

2016 110 248 30 388 

2015 103 288 46 437 

2006 152 278 11 518 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

Tabela nr 18. Pożary i miejscowe zagrożenia w l. 2015-2016 wg rodzaju obiektów 

Obiekt Pożary Miejscowe zagrożenia 

Rok 2015 2016 2015 2016 

Obiekty użyteczności publicznej 2 3 9 8 

Obiekty mieszkalne 14 21 92 92 

Obiekty produkcyjne 1 1 9 8 

Obiekty magazynowe 2 1 0 1 

Środki transportu 8 18 31 38 

Uprawy, rolnictwo 17 1 7 6 

Lasy 8 7 0 0 

Inne 51 58 140 95 

Razem 103 110 288 248 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Z analizy danych statystycznych wynika, że na przestrzeni dziesięciu lat  

w zdarzeniach ogółem zauważyć można znaczny spadek podejmowanych interwencji.   

W 28% zmniejszyła się liczba pożarów, a w 25% miejscowych zagrożeń. Niestety znacząco 

wzrosła ilość fałszywych alarmów, bo aż o 273%.Występowanie fałszywych alarmów 

pożarowych z pewnością powoduje nie tylko obniżenie bezpieczeństwa osób przebywających 

w obiekcie, ale również generuje niepotrzebne koszty związane między innymi z wyjazdem 

zastępów straży pożarnej do chronionego obiektu.  

 

                                                 
4 Dane dotyczące statystyki i zdarzeń w Mławie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,  

02.01.2017 r. 
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Tabela nr 19. Zestawienie porównawcze liczby ofiar w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 

Ofiary 

zdarzeń 

Ogółem Pożary Miejscowe zagrożenia 

2006 2015 2016 2006 2015 2016 2006 2015 2016 

Śmiertelne 6 5 1 0 0 0 6 5 1 

Ranni 31 31 42 0 0 1 31 31 41 

 Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

Powyższa tabela obrazuje spadek wśród ofiar zdarzeń śmiertelnych, niestety przybywa 

rannych. Według danych statystycznych na koniec 2016 roku względem 2006 obserwuje się  

35% wzrost osób z obrażeniami. 

 

Tabela nr 20. Zestawienie wykroczeń zarejestrowanych przez Straż Miejską  

 w latach 2007-2008  

Wyszczególnienie 2007 2015 2016 

Ogółem ilość wykroczeń, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń 

oraz innymi przepisami 
1 928 2 013 2460 

Liczba wystawionych mandatów karnych 503 613 663 

Ilość zdarzeń przekazanych do Policji objętych zakresem jej 

działań 
4 117 147 

Ilość pouczeń 1 394 1 191 1555 

Ilość wniosków do kolegium 27 92 95 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Straży Miejskiej w Mławie.  

 

 

Analizując dane statystyczne dotyczące wykroczeń odnotowanych przez Straż Miejską 

zawartych w tabeli nr 20 można zauważyć tendencję wzrostową. W ogólnej ilości wykroczeń 

przypuszczalnie z każdym rokiem następuje  wzrost. Na przestrzeni tylko ostatnich dwóch lat 

2015-2016 widać niekorzystny 22% wzrost.  

Ilość zdarzeń przekazanych do Policji w ciągu roku 2016 to aż  o 143 więcej aniżeli w roku 

2007, czterokrotnie więcej wniosków do kolegium i o 32% więcej wystawionych mandatów 

karnych. Wzrasta również ilość pouczeń, przy czym w ostatnich dwóch latach wskaźnik 

procentowy wyniósł 31. W roku 2016 nastąpił zatem większy przyrost względem 2015 roku 

aniżeli 2015- 2007. 
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5. Pomoc społeczna 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Jednostką 

organizacyjną Miasta Mława odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Każdego roku zmienia się liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS. Podczas kiedy 

w 2015 roku liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS była mniejsza w stosunku do roku 

2006 o 1865 (spadek o 60%), tak w roku 2016 wzrosła o 170 (6%) w stosunku do 2015 r. 

Tabela nr 21. Świadczenia rodzinne 

Lp. Rodzaj świadczenia rodzinnego 
Ilość rodzin 

2006 2015 2016 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 3193 1213 1405 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 759 809 790 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 94 129 140 

4. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 312 268 279 

5. Fundusz alimentacyjny 281 355 330 

Razem 4639 2774 2944 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Analizując wykres nr 13 obrazujący rodzaje świadczeń rodzinnych w latach 2006 i 2016, 

zauważymy istotny spadek liczby praktycznie wszystkich rodzajów przyznanych świadczeń. 

Wyjątek stanowi przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

Wykres 13. Świadczenia rodzinne w 2006 i 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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Ponieważ liczba dzieci urodzonych w 2016 r. była wyższa  (o ok 11%) niż w 2006 r. 

co pokazuje tabela nr 1. „Struktura ludności Mławy w latach 2006/2016”, zmniejszenie się 

liczby dodatków dowodzi, że dzieci te urodziły się wśród rodzin o relatywnie wyższych 

dochodach niż miało to miejsce w 2006 r. 

Tabela 22. Przyczyny przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 

Lp. Powód 
Liczba rodzin 

2006 2015 2016 

1. Ubóstwo 646 526 435 

2. Sieroctwo 0 0 0 

3. Bezdomność 2 39 30 

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 46 95 70 

5. Bezrobocie 459 413 48 

6. Niepełnosprawność 229 279 313 

7. Długotrwała lub ciężka choroba 68 201 235 

8. Bezradność w sprawach opiekuńczych 87 209 194 

9. Przemoc w rodzinie 0 157 143 

10. Alkoholizm 109 118 128 

11. Narkomania 0 4 4 

12. 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 
12 21 19 

13. Zdarzenia losowe/sytuacja kryzysowa 5 1 1 

14. Sytuacja kryzysowa 0 99 93 

 

Razem 1663 2162 1713 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mławie.  

 

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli nr 22 najczęstszym powodem 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej było ubóstwo, które stanowiło 25% wszystkich 

powodów przyznawania świadczeń. Zastanawiającym jest fakt, że mimo ciągle poprawiającej 

się sytuacji materialnej mieszkańców miasta i zmniejszonego poziomu bezrobocia,  

ta przyczyna należy do najczęściej podawanych. Powodem może być zatem dużo częściej niż 

w roku 2006 wykazywany wśród społeczeństwa wzrost niezaradności życiowej i bezradności 

w załatwianiu swoich spraw. Dowodzi tego chociażby wzrost powodu tłumaczonego 

trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Kolejnym  

z powodów dominujących w przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej jest 

niepełnosprawność, która stanowi w ogólnej liczbie 18% i na przestrzeni dwóch ostatnich lat 

wykazuje tendencję wzrostową.  

Długotrwała lub ciężka choroba to trzecia wśród najczęściej podawanych przyczyn 

otrzymywania pomocy społecznej.  
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W omawianym okresie znacznie zwiększa się liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej z powodu przemocy w rodzinie i alkoholizmu. Podczas gdy w roku 2006 żadnej 

rodzinie nie przyznano świadczenia z powodu przemocy w rodzinie, tak w roku 2015 

przyczyn tego rodzaju było juz 157. Co prawda, wg stanu na koniec 2016 roku, ilość tego 

rodzaju powodów uległa 9 % zmniejszeniu (143 rodziny).  

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat za przyczynę korzystania z pomocy społecznej podaje się 

sytuację kryzysową. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, by w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się 

i ich integracji ze środowiskiem. W związku z tym MOPS opracował dla Miasta Mława 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020, której wdrażanie  

i monitorowanie ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańcom miasta Mława, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W omawianym okresie pomimo znacznej poprawy sytuacji mieszkańców, zwłaszcza 

spadku liczby osób bezrobotnych wydatki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne 

ogromnie wzrosły. Na koniec 2016 roku były one trzykrotnie wyższe w stosunku do 2006 r.  

 

Tabela nr 23. Wydatki na pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 

Wydatki 
Rok 

2006 2015 2016 

Wydatki ogółem 10 334 976 15 575 931 32 890 298 

Zadania własne – pomoc społeczna 1 305 416 4 297 339 4 279 894 

Zadania zlecone – pomoc społeczna 1 638 761 11 278 592 28 610 404 

Świadczenia rodzinne 7 390 799 9 667 001 11 509 795 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mławie.  

 

 

Wykres 14. Struktura wydatków na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Mławie.  
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Środki na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą z dotacji z Budżetu Miasta i 

dotacji rządowych, a zadania dzieli się odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone. 

Podczas gdy zadania własne stanowiły 13 % w ogólnych wydatkach na pomoc, a świadczenia 

rodzinne 35 %, tak zadania zlecone to 87 % wszystkich wydatków na pomoc społeczną  

i świadczenia rodzinne. Powodem istniejącego stanu jest niewątpliwie wdrożenie programu 

Rodzina 500 plus.    

 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi jest 

współpraca finansowa. Polega ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych należących do Miasta Mława. Takie  zlecanie  może  mieć  charakter  wsparcia,  

czyli  dofinansowania  realizacji  zadania lub powierzenia, czyli finansowania realizacji 

zadania. Podstawą do zlecania jest roczny program współpracy, a samo zlecanie usług wynika 

z chęci zwiększenia efektywności wykorzystania środków. 

W ciągu lat 2005-2016 na realizację zadań publicznych były ogłaszane konkursy  

w następujących zakresach: 

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sprzyjania rozwojowi sportu na terenie 

Miasta Mława  

• działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

• dofinansowania  wkładu  własnego organizacji pozarządowych  oraz  podmiotów 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie  

• w zakresie pomocy społecznej – pomoc  najuboższym  

• w zakresie wypoczynku letniego 

• w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom  

z niepełnosprawnością 

• w zakresie aktywacji ludzi starszych  

• w zakresie organizacji  imprez w okresie letnim na Estradzie w Parku Miejskim 

W latach 2005 – 2016 wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym  

w ramach otwartych konkursów ofert to kwota ponad 5,2 mln zł. Na zadania związane  

z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz na letni wypoczynek przekazano prawie 

4,3 mln, z czego prawie 2,5 mln Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mławianka Mława”, 
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który szkoli aktualnie prawie 250 piłkarzy. Ponad 1,1 mln otrzymał Klub Sportowy „Zawkrze 

Mława”, który od 2008 roku jest klubem zrzeszającym kilka  dyscyplin sportowych. W latach 

2008-2009 Klub ten także był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Mława 

Open”.  

Dotacje, które przekazano stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie działań na rzecz 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, pomocy społecznej, pomocy osobom  

z niepełnosprawnością w latach 2005 – 2015 to kwota prawie 900 tys. zł. Najwięcej środków 

otrzymał Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej (85 tys.), który w bieżącym roku obchodzi 

16 - lecie swojego istnienia. Wieloma inicjatywami wcześniej wykazywało się Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Mławskiej, jednak w analizowanym okresie jego działalność ogranicza się 

do jednej publikacji w postaci broszury. Dużą aktywnością wykazuje się powstałe w 2013 

roku Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, które zdobywa  środki 

finansowe na swoją działalność także z innych źródeł. Prawie 40 tys. złotych w ramach 

konkursu zostało przekazane dla Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy 

Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, działającym w Mławie od 2011 roku.  

Na przestrzeni 10 lat dotacje na swoją działalność otrzymały 67 stowarzyszenia,  

z czego 25 sportowe i 42 z pozostałych obszarów działania. Biorąc pod uwagę liczbę 

współpracujących z Samorządem Miasta Mława stowarzyszeń ze sfery kultury i pomocy 

społecznej oraz przekazane  dotacje, średnio na każde z nich  przypadło 2,2 tys. zł w roku. 

Jeżeli chodzi o organizacje sportowe, uśredniona przekazana dotacja to 15,7 tys. zł w roku. 

 

Wykres 15. Przekazane dotacje organizacjom pozarządowym w latach 2005 – 2016 
 

 
Źródło: Opracowanie A. Puzio-Dębska - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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Wykres 16. Kwoty dotacji w latach 2013 – 2017 (plan) przekazanych organizacjom 

pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert 

Źródło: Opracowanie A. Puzio-Dębska - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

W bazie Urzędu Miasta Mława, stan na dzień 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z „Mapą 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława”, figurowały 52 

organizacje pozarządowe reprezentujące różny zakres działalności. Dla porównania profilu 

działalności na wykresie umieszczono strukturę organizacji z 2010 i 2015 roku. W ciągu 5 lat 

zmniejszyła się liczba organizacji o 6 i zmienił się dosyć znacząco ich obszar działalności. 

Zmniejszyła się liczba organizacji działających w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego 

i jest to ogólnopolski trend. Zwiększyła się liczba organizacji działających na rzecz osób 

starszych i to także potwierdza ogólnopolską tendencję. Przyczyniły się do tego z jednej 

strony zmiany w strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa, jak i szereg dotacji, 

jakie można pozyskać na inicjatywy dla osób starszych. 

 

Wykres 17. Struktura działalności organizacji pozarządowych w Mławie w l. 2010 i 2015 

 Źródło: Opracowanie A. Puzio-Dębska - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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Udział mieszkańców Miasta w aktywność społeczną i coraz większą chęć niesienia  

pomocy  można również oceniać przez pryzmat ich zaangażowania w przekazywaniu 1% 

swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od wielu już lat rośnie kwota 

przekazywana przez podatników organizacjom pozarządowym w ramach 1% podatku 

dochodowego. Począwszy od 2012 roku widać tendencję wzrostową. W 2016 roku osiągnięto 

kolejny rekord. Kwota, jaka trafiła z 1% podatku do OPP w 2016 roku jest o 44 729 złotych 

większa, niż kwota, jaką organizacje otrzymały w 2015 roku, co stanowi wzrost o 48%. 

 

Wykres 18. Wykaz kwot przekazanych w ramach 1% podatku w Mławie na rzecz organizacji 

pożytku publicznego  

 

Źródło: Opracowanie A. Puzio-Dębska - Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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II. Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2020 

1. Ocena postępów realizacji zadań objętych strategią 

Analiza informacji społeczno-gospodarczych dla Miasta Mława pozwala na ocenę 

sytuacji w poszczególnych obszarach strategicznej interwencji na koniec 2016 roku. Cele, 

jakie założono do realizacji, skupiają się bowiem wokół trzech priorytetów:  

1. Zwiększenie kapitału ludzkiego 

2. Poprawa konkurencyjności gospodarki 

3. Poprawa atrakcyjności Miasta 

Stanowią one spójne i komplementarne zestawienie najważniejszych z punktu widzenia 

stymulowania polityki rozwoju dziedzin aktywności społeczno-gospodarczej. W założonej 

perspektywie roku 2020 powinny one w najistotniejszy sposób determinować rozwój Miasta.  

 Kapitał ludzki stanowi największą przewagę konkurencyjną Miasta Mława. Umiejętne 

zagospodarowanie i wykorzystanie tego kapitału stanowić może wieloletnią przewagę 

konkurencyjną miasta. Warunkiem koniecznym do tego, aby Mława stała się miejscem 

przyjaznym do mieszkania i pracy dla obecnych oraz przyszłych jej mieszkańców jest 

wspieranie jakości życia na terenie miasta. Utrzymująca się na praktycznie niezmienionym 

poziomie liczba ludności, dodatni w ostatnim roku przyrost naturalny oraz dodatnie saldo 

migracji, to bardzo optymistyczne wskaźniki, dające nadzieję na wzrost zaludnienia  

w przyszłych latach. Oprócz naturalnych efektów poprawy jakości życia jak np. zwiększenie 

powierzchni użytkowej mieszkań, mieszkańcy oczekują wysokiego poziomu podstawowych 

usług publicznych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, rekreacji i sportu.  

Mława to miasto oferujące dogodne warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo i wysoką 

jakość życia, z rozwijającą się konkurencyjną i przyjazną dla środowiska gospodarką, 

szanującym dziedzictwo kulturowe, oferującym różnorodne formy wypoczynku i spędzania 

czasu wolnego 

Konkurencyjność i poprawa atrakcyjności Miasta jest rezultatem działań wszystkich 

podmiotów i instytucji zlokalizowanych na jego obszarze. Do elementów, które świadczą  

o konkurencyjności Mławy należą: poziom życia mieszkańców, który znacząco się poprawił 

na przestrzeni 10 lat, warunki prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw – są na 

tyle korzystne, że liczba podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na terenie 

Mławy wzrosła względem roku 2006, możliwości przyciągnięcia inwestorów – przeniesienie 

całej produkcji telewizorów LG z Wrocławia na teren Mławy, lokalizacja instytucji i imprezy  

o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.  
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Tabela nr 24. Obszary strategicznej interwencji 

Obszar I - Zwiększenie kapitału ludzkiego 

• W porównaniu do roku 2015 nieznacznie ale wzrasta liczba mieszkańców. 

• W ostatnim roku obserwuje się dodatnie saldo migracji. 

• W zakresie profilaktyki zdrowotnej realizowany jest w sposób ciągły w szkołach 

podstawowych i gimnazjach program profilaktyki wad postaw, zdrowego odżywiania, 

bezpieczeństwa. 

• W zakresie organizacji imprez oraz edukacji artystycznej do najważniejszych 

przedsięwzięć realizowanych na terenie MDK w Mławie we współpracy  

z pozostałymi samorządowymi jednostkami kultury można zaliczyć: 

o organizację przedstawień teatralnych 

o organizację koncertów literackich i recytatorskich 

o organizację wieczorów poetyckich i spotkań literackich 

o organizację warsztatów literackich dla młodzieży. 

• Rozwinęła się formuła koncertów charytatywnych, organizowanych zwykle przez 

lokalne stowarzyszenia. 

• W zakresie aktywizacji zawodowej w 2016 r. PUP przystąpił do realizacji 11 

programów, dzięki którym wsparcie otrzymało ponad 1680 osób bezrobotnych. Łączna 

wartość pozyskanych środków wyniosła 14 283 700 tys. zł. Jest to kwota o 1 241 200 

tys. zł. wyższa od wysokości środków pozyskanych w 2015 r. 

• W zakresie bezpieczeństwa Komenda Powiatowa Policji w Mlawie prowadzi  działania  

i akcje policyjne zmierzające do poprawy sytuacji w mieście organizując m.in. 

spotkania z uczniami w szkołach. 

Obszar II - Poprawa konkurencyjności gospodarki 

• W 2015 roku, dziesięcioletnia umowa inwestycyjna wynegocjowana w 2005 r. przez 

rząd RP z firmą LG Electronics, została przedłużona do końca 2016 roku, a następnie 

koreański koncern LG Electronics podjął decyzję o przeniesieniu całej produkcji 

telewizorów z Biskupic Podgórnych w gminie Kobierzyce do Mławy, co znacząco 

przełożyło się na wzrost zatrudnienia w Mławie i konkurencyjności gospodarki. 

• Wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Miasta Mława, 

zwłaszcza w sektorze transportu, budownictwa, gastronomii  

i hotelarstwa, co skutkuje tworzeniem nowych miejsc pracy i ma znaczący wpływ na 

zwiększenie dochodów budżetu miasta. 

• Miasto dokonuje wykupów gruntów na cele inwestycyjne. 

• Miasto podjęło działania celem skomunikowanie Miasta Mława z węzłem 

przesiadkowym  i korytarzami transportowymi  sieci TEN-T. Zadanie obejmuje budowę 

gminnej drogi publicznej (Aleja Świętego Wojciecha) wraz   

z infrastrukturą  wodociągową, sanitarną, kanalizacyjną. 

• Każdego roku długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wzrasta. 

• Dokonuje się na bieżąco modernizacji infrastruktury drogowej, a także inwestuje w 

budowę nowych dróg i chodników. 

• Realizacja zadań określonych w tym celu związana jest z działaniami podejmowanymi 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie często we współpracy z MOPS. Dotyczą one 

organizacji poradnictwa i doradztwa zawodowego, szkoleń, prac interwencyjnych  

i robót publicznych, staży i przygotowania zawodowego, udzielania dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów opieki nad dziećmi w trakcie 

szkolenia lub przy podjęciu pracy ze skierowania PUP, a także pośrednictwa pracy. 

Dodatkowo PUP pozyskał środki na wsparcie i stymulację rozwoju zawodowego 

pracodawców oraz ich pracowników, a także promocję z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego w kwocie 630 tys. zł. Celem tego instrumentu polityki rynku pracy jest 
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zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kwalifikacji 

nieadekwatnych do potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki. W 2016 r. zawarto 

175 umów na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawców i ich pracowników w 

ramach KFS dla 748 osób. Ma to swoje przełożenie na poprawa konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez inwestycje w wiedzę. 

 

Obszar III - Poprawa atrakcyjności Miasta 

• Nastąpił rozwój aktywności ruchowej i profilaktyka zdrowotna: 

o zostały zmodernizowane sale gimnastyczne w szkołach, place zabaw –  

MPS nr 3, terenowe urządzenia sportowe umożliwiające rekreację ruchową  - MOSIR 

(Wzbogacenie infrastruktury sportowej i wyposażenie w zakresie sportu  

i rekreacji przyczyniło się do wzrostu oferty aktywności (np. pływanie, biegi masowe) 

• Odbywają się liczne imprezy otwarte o charakterze sportowym i rekreacyjnym, 

organizowane zarówno przez instytucje miejskie, jak i przez kluby sportowe, 

stowarzyszenia i osoby prywatne. Wiele zadań publicznych należących do Miasta 

Mława jest realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mława.  

W latach 2005-2016 wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym  

w ramach otwartych konkursów ofert to kwota pond 5,2 mln. zł. 

• Przebudowano Miejski Domu Kultury i uzupełniono jego wyposażenie  

w sprzęt audiowizualny, co stworzyło lepsze warunki dla działalności tej instytucji 

• Wykonano plenerową siłownię u zbiegu ulic Napoleońskiej i ks. Mariana Czapli 

• Wzrosła oferta imprez rozrywkowych i muzycznych. 

• Miejska Biblioteka Publiczna, pomimo trudnych warunków lokalowych, realizowała 

szereg nowych przedsięwzięć, nie ograniczając dotychczasowych form aktywności 

• Oferta edukacyjna na terenie Miasta wzbogaciła się. Wśród podmiotów prywatnych 

pojawiły się i rozwinęły działalność szkoły językowe. Wzrosła również liczba 

niepublicznych szkół policealnych na różnych kierunkach. 

• Organizowanie przez Miasto Mława od  10 lat inscenizacji Bitwy pod Mławą, każdego  

- roku wzbogacana nowymi atrakcjami, przyciąga coraz większą liczbę osób z kraju jak 

i ze świata, co jest doskonałą formą promocji walorów naszego obszaru. 

• Od 2015 r. władze miasta starają się przyciągnąć ludzi do zamieszkania w Mławie 

poprzez akcję „Zamieszkaj w Mławie”, do której przyłączyły się przedsiębiorstwa 

branży budowlanej. 
Źródło: Opracowanie własne.  

 

Z zebranych danych wynika, że gospodarka w naszym mieście dynamicznie się 

rozwija, co potwierdza spadek bezrobocia, wzrost liczby przedsiębiorstw, jak również 

pojawienie się nowych inwestorów. Rozwój gospodarczy miasta przekłada się bezpośrednio 

na wzrost dochodów budżetowych i powstanie nadwyżki budżetowej, co z kolei pozwala na 

realizację wielu inwestycji, które mają na celu poprawianie lokalnej infrastruktury społecznej 

i drogowej.  

Uzyskane dane umożliwiły także zidentyfikowanie problemów, z jakimi niezmiennie 

Miasto się zmaga. Najważniejszym z nich jest zbyt mały przyrost liczby mieszkańców miasta 

oraz powiązana z nim kwestia stopniowego starzenia się społeczeństwa Mławy.  

http://mlawainfo.pl/30410/nowa-silownia-u-zbiegu-napoleonskiej-ks-mariana-czapli/
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2. Aktualność planowanych zadań w poszczególnych obszarach 

strategicznych  

  

 Niniejszy raport stanowi pierwsze podsumowanie działań realizowanych w ramach 

Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2020. W bieżącej ocenie ujęto także niezakończone 

zadania uwzględnione w Strategii Rozwoju Mławy do roku 2015. Należy zauważyć, że wiele 

istotnych zadań, którym nadano wtedy status „w trakcie realizacji”, zostało zrealizowanych 

lub jest wciąż w trakcie wykonania, co obrazuje poniższa tabela nr 25.  

 

 

Tabela nr 25. Realizacja zadań uwzględnionych w Strategii Miasta Mławy do roku 2015 

Dokument 
strategiczny 

Cel operacyjny 
Uwagi zapisane w dokumencie 

- realizacja celów 
wyszczególnionych w Strategii 

Rozwoju Mławy do 2015 r. 

Aktualizacja - postęp realizacji zadania 
[stan na 31.12.2016 r.] 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania 

1 2 3 4 5 

St
ra

te
gi

a 
R

o
zw

o
ju

 M
ła

w
y 

d
o

 r
o

ku
 2

0
1

5
 

III.1.1. 
Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

Rozpoczęto proces 
dostosowania oczyszczalni 
ścieków do wymogów UE 

W dn. 01.07.2016 zawarto umowę z 
Ondeo Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. 
Zawodzie 5, 02-981 Warszawa o 
partnerstwie publiczno-prywatnym na 
wykonanie prac projektowych oraz 
zrealizowanie robót budowlanych i 
innych czynności do wybudowania 
nowej Oczyszczalni Ścieków. 

III.1.2. 

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i 
wodociągowej 

zadanie ciągłe 
Zadanie ciągłe realizowane na bieżąco 
w Strategii Rozwoju Miasta Mława do 
2020 roku. 

III.2.1. 

Dostosowanie się do 
wymogów UE w 
zakresie ekologii i 
ochrony środowiska 

Miasto realizuje programy z 
zakresu ekologii i ochrony 
środowiska 
 

Opracowano Mławski Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej  - dokument 
strategiczny, który określa 
proekologiczne kierunki rozwoju miasta 
przyjęty uchwałą Rady Miasta Mława z 
26.05 2015 r., Jego założeniem jest 
redukcja emisji CO2 z terenu Miasta, 
zmniejszenie energochłonności w 
różnych dziedzinach gospodarki Miasta 
oraz zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w wytwarzaniu energii na 
terenie Miasta. 
 
 

III.2.2. 
Wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Czyniono próby pozyskania 
dofinansowania na montaż 
instalacji solarnych na 
budynkach osób fizycznych 
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c.d. tabela nr 25. 

1 2 3 4 5 
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0
1
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III.3.1. 
Budowa obwodnicy 
zachodniej 

Zadanie na etapie przygotowań 
do realizacji przy współpracy z 
samorządem woj. 
Mazowieckiego 

Zgodnie z porozumieniem z dn. 
29.12.2008r. pomiędzy Miastem 
Mława a Województwem 
Mazowieckim w sprawie wspólnej 
realizacji zadania pod nazwą "Budowa 
zachodniej obwodnicy Mlawy w latach 
2008-20014" oraz aneksem nr 1 do 
ww. porozumienia z dn. 13.10.2016r. 
Miasto przekazało opracowaną na 
zlecenie Miasta Mława koncepcję 
zachodniej obwodnicy Mławy. Zadanie 
na etapie realizacji dokumentacji 
technicznej zleconej przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

III.3.2. 
Budowa i modernizacja 
ulic, parkingów oraz 
ścieżek rowerowych 

zadanie realizowane na 
bieżąco 

zadanie realizowane na bieżąco 

III.3.3 

Usprawnienie 
komunikacji lokalnej i 
regionalnej - budowa 
dworca 
zintegrowanego 

zadanie w trakcie realizacji 

10.10.2014 r. uruchomiono  Mławską 
Komunikację Miejską umożliwiającą 
mieszkańcom Mławy bezpłatny 
przejazd po obszarze miasta; 
Uchwałą Rady Miasta z 1.12.2015 r. 
przystąpiono do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
położonego w środkowej części Miasta 
Mława między linią kolejową, Os. 
Książąt Mazowieckich i ul. Henryka 
Sienkiewicza, gdzie w przyszłości 
planowana jest budowa dworca 
zintegrowanego. 

IV.2.1. 

Dostosowanie 
kierunków kształcenia 
do potrzeb lokalnego 
rynku pracy 

Zadanie realizowane we 
współpracy z PWSZ i Powiatem 
Mławskim 

Zadanie realizowane na bieżąco we 
Współpracy z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w sprawie tworzenia 
nowych kierunków kształcenia 
 

IV.3.1. 
Tworzenie systemu ulg 
i preferencji dla 
przedsiębiorców 

w trakcie realizacji 

Zrealizowano projekt 
„Przedsiębiorczość w perspektywie 
zmian gospodarczych – „Diagnoza dla 
Miasta Mława”, który otrzymał 
dofinansowanie w ramach PO KL 

V.1.1. 

Wykorzystanie 
walorów naturalnych 
terenów zielonych 
miasta i okolicy 

w trakcie realizacji 

W 2013 r. zabytkowy park miejski w 
Mławie zajął I miejsce w kategorii parki 
średnie w ramach II edycji konkursu 
na „Najpiękniejsze Parki Mazowsza” 
zorganizowanego przez Samorząd 
Województwa  Mazowieckiego 

V.1.2. 
Wyznaczenie i budowa 
szlaków turystycznych i 
ścieżek edukacyjnych 

w trakcie realizacji w trakcie realizacji 
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V.2.1. 
Promocja walorów 
historycznych miasta 

w trakcie realizacji 

Od 2008 r. regularnie każdego roku w 
sierpniu władze miasta dla 
upamiętnienia wybuchu II wojny 
światowej i bitwy pod Mławą, 
organizują widowisko historyczne – 
Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą z 
inscenizacją nalotu bombowego. 

V.2.2. 

"Rewitalizacja" 
zabytkowych obiektów 
na terenie miasta oraz 
linii obronnej z 
września 1939 r. 

w trakcie realizacji 

Podjęto starania zmierzające do 
powstania w Uniszkach Zawadzkich w 
miejscu walk prowadzonych w tym 
rejonie między 1 a 4 września 1939 r. 
cmentarza wojskowego 
upamiętniającego żołnierzy Armii 
Modlin. Inicjatywa zyskała poparcie 
wielu autorytetów  

V.2.4. 

Wykorzystywanie 
Mławskiej Kolejki 
Wąskotorowej do 
celów rekreacyjnych 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna złożyła wniosek o 
dofinansowanie projektu 
dotyczący uruchomienia 
Kolejki. Miasto Mława było 
partnerem w projekcie. 

 
Z uwagi na ograniczone środki 
finansowe Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, wniosek złożony poza 
konkursem został odrzucony. Ze 
względu na sytuację własnościową – 
zadanie nie jest możliwe do wykonania 
przez Miasto Mława 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Mława.  

 

W oparciu o obszary strategicznej interwencji, w Strategii Rozwoju Miasta Mława do 

roku 2020, realizacja celów następuje poprzez działania skoncentrowane na 

przedsięwzięciach w ramach wypracowanego pakietu projektów, które traktować należy jako 

pewną propozycję – otwartą listę przedsięwzięć w danym zakresie w perspektywie 

długofalowej. Strategia nie nazywa konkretnych zadań, ponieważ jej fundamentem jest 

permanentny proces przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji 

pożądanego celu – przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu. 

Rzeczywistość społeczna jest wysoce dynamiczna, definicja konkretnych działań 

realizacyjnych w perspektywie 2020 roku nie znajduje tym samym zasadności. Realizacja 

poszczególnych zadań ma sprzyjać tworzeniu lepszych warunków do zamieszkania, pracy, 

wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i nie ogranicza się  

w swych zapisach wyłącznie do operacji realizowanych bezpośrednio przez władze 

samorządowe, ale dotyczy całej społeczności lokalnej, tj. wszystkich organizacji, instytucji  

i podmiotów, działających na części bądź całości jej obszaru.  

Poniżej przedstawiono działania zrealizowane i realizowane w ramach Strategii 

Rozwoju Miasta Mława na lata 2015-2020.  
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Obszar interwencji nr 1 
ZWIEKSZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Zadania o charakterze strategicznym w obszarze interwencji 

Lp.  Nazwa projektu Działania 

1 8.1 Miasto przyjazne dla seniorów 2016 r. - Powołanie Mławskiej Rady Seniorów, realizacja kampanii społecznych 

2 8.1 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 

Uchwałą Rady Miasta Mława z 29.12.2016 r. został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-
2025, którego głównym elementem są działania skoncentrowane na wsparciu rozwoju społecznego  
z uwzględnieniem aspektu gospodarczego, przestrzennego i środowiskowego. Wsparcie w  rozwiązywaniu problemów 
społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk to 1 z 5 celów strategicznych GPRMM, co ma pokrycie 
w zaplanowanych projektach rewitalizacyjnych. Wśród 24 podstawowych przedsięwzięć przewidziano projekty 
aktywizujące społeczność lokalną, których wdrażanie rozpocznie się od 2017 r.: m.in. Akademia Kompetencji 
Wychowawczych, Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Mobilek, Przyjazny Dom, Punkt Wsparcia dla Seniorów,  

3 8.1 

Kreowanie karier zawodowych i ról 
społecznych  
w mieście 

Od października do 30 listopada 2016 r. PUP w Mławie we współpracy z MOPS realizował  działania związane z 
aktywizacją zawodową i integracją społeczną, ułatwiającym powrót bezrobotnym na rynek pracy w ramach programu 
„Program aktywizacja i Integracja (PAI)” W programie wzięło udział 10 bezrobotnych zamieszkałych na terenie Mławy, dla 
których ustalono III profil pomocy oraz korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

4 8.1 

Bezpieczna Mława Realizacja programu profilaktycznego z Powiatową Komendą Policji w Mławie "Odblaskowa szkoła"; Współpracując ściśle 
z „Radiem 7” Miasto Mława od 2013 roku inicjuje kampanie społeczne, które służą budowaniu właściwych postaw, 
promocji bezpieczeństwa i zdrowia. W nagranie kampanii dotyczącej palenia śmieci zaangażowały się dzieci z Zespołu 
Placówek Oświatowych nr 1. Apel do kierowców skierowały maluchy z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, a spot 
przeciw dopalaczom nagrali młodzi wolontariusze współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie 
także, ostatni w 2016 r. spot o bezpieczeństwie pieszych przy głównym zaangażowaniu uczniów ZPO nr 2 

5 8.1 Aktywność obywatelska Opracowanie zasad oraz wdrożenie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego (I edycja  - 2016 rok) 

6 8.1 
Wykreowanie pakietu osiedleńczego Miasto Mława oraz przedsiębiorstwa branży budowlanej współpracując z firmą Palazzi w czerwcu 2015 r. rozpoczęli akcję 

promocji walorów naszego Miasta pod hasłem „Zamieszkaj w Mławie”. Akcja została skierowana do osób, które szukają 
dobrego miejsca do życia, niezależnie od wieku i zamożności 

7 8.1 

Pakiet projektów (dla różnych grup odbiorców) 
aktywizacji lokalnej społeczności przez 
organizacje pozarządowe oraz harcerzy. 
 
 
 
 
 

Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych:  

• w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu                  

• w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży 

• w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

• w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 

• w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością 
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Obszar interwencji nr 2 
POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI 

Zadania o charakterze strategicznym w obszarze interwencji 

Lp.  Nazwa projektu Działania 

1 8.2 

Centrum komunikacyjne - Aleja Św. Wojciecha W 2016r. trwało opracowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektowanego 
dworca zintegrowanego (na podstawie uchwały Rady Miasta Mława Nr XII/148/2015 z dnia 1 grudnia 2015r.) 
Został opracowany projekt Al. Św. Wojciecha, zatwierdzony decyzją  Starosty Mławskiego o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej Nr 2/2016 z dnia 30.06.2016r. (zadanie wykonał Wydział Inwestycji) 

2 8.2 Inkubator przedsiębiorczości Podjęcie działań planuje się od 2017 r. 

3 8.2 

Współpraca z samorządem woj. mazowieckiego 
przy realizacji inwestycji "Obwodnica zachodnia 
Mławy" 

Zadania pod nazwą "Budowa zachodniej obwodnicy Mlawy w latach 2008-20014" zgodnie z porozumieniem z dn. 
29.12.2008r. pomiędzy Miastem Mława a Województwem Mazowieckim w sprawie wspólnej realizacji oraz aneksem nr 1 
do ww. porozumienia z dn. 13.10.2016r. Miasto przekazało opracowaną na zlecenie Miasta Mława koncepcję zachodniej 
obwodnicy Mławy. Zadanie na etapie realizacji dokumentacji technicznej zleconej przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.  

4 8.2 
Przygotowanie terenów pod działalność 
gospodarczą 

Miasto Mława kontynuowało wykup gruntów na cele inwestycyjne: 
1. na terenie Dzielnicy Przemysłowej: - w 2016r. nabyto 7 działek o łącznej powierzchni 0,9394 ha, 
2. w rejonie ul. Płońskiej: w 2015r. nabyto 5 działek o łącznej powierzchni 2,4530 ha.  

5 8.2 

Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem 
przesiadkowym i korytarzami transportowymi 
sieci TEN-T 

W dniu 19.06.2017 r. w Mławie pomiędzy Miastem Mława a Konsorcjum  złożonym z : 1. Lidera Konsorcjum  KRUSZ-BET 
PLUS  SP. z o.o., Sp. K., Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna , 2. Partnera Konsorcjum  KRUSz-Bet  S.C.  
Zakład Inżynieryjno-Budowlany ,  Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński, ul. Dobra 6, 06-500 Mława została zawarta 
umowa  na zadania pn: ,, Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym  i korytarzami transportowymi  sieci 
TEN-T. Zadanie obejmuje budowę gminnej drogi publicznej ( Aleja Świętego Wojciecha ) wraz  z infrastrukturą  od ul. T. 
Kościuszki  do ul. H. Sienkiewicza  w Mławie obejmującą: budowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, przebudowę  istniejącej linii SN 15 kv - usunięcie kolizji, przebudowę, regulację  i zabezpieczenie istniejącej 
sieci telekomunikacyjnej, budowę drogi, budowę ścieżki rowerowej i chodników ze zjazdami, wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego i roboty pomocnicze. Wykonanie 
inwestycji przewiduje się na lata 2017-2018. W roku 2017  zadanie finansowane jest do kwoty 4 640 575,00 zł , w roku 
2018 pozostała należność do kwoty 5 959 289,24 zł. W chwili obecnej wszystkie wymagane decyzje są prawomocne, 
Wykonawca przystąpił do zaplanowanych prac. Trwają prace ziemne. 

6 8.2 

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie 
Miasta Mława 

W 2015 r. przeprowadzono: 

• w zakresie powiatowych dróg publicznych: 
o usługi remontowe:  
▪ remont- przebudowa chodnika na odcinku od Ronda Popiełuszki do ul. Baczyńskiego;  
▪ ul. Napoleońska – remont chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w kierunku ul. Jasnej – lewa strona 
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ok. 150 m 
▪ zimowe utrzymanie ulic  remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki 

poziome i pionowe 

• w zakresie gminnych dróg publicznych: 
o w zakresie remontów:  
▪ remonty dróg i chodników: remont chodnika w ul. Osiedlowej (strona lewa od ul. Płockiej) 
▪ remont odcinka chodnika ul. 18 Stycznia (strona lewa w kierunku Cmentarza Parafialnego) 
▪ remont chodnika w ul. M. M. Kolbe (strona lewa w kierunku Cmentarza Komunalnego) 
▪ remont chodnika w ul. Osiedle Książąt Mazowieckich (na wysokości budynku 21 A) 
▪ remont chodnika w ul. Parkowej (na odcinku od ul. Promyk do ul. Willowej strona lewa) 
▪ remont chodnika w ul. Dworcowej (od strony budynku dworca PKP w Mławie) 
▪ remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników, utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie 

poziome, konserwacja urządzeń odwodnieniowych (czyszczenie studni ściekowych – 1239 szt., wymiana rusztu 
wpustu ulicznego – 6 szt., wymiana włazów żeliwnych –  2 szt., naprawa przykanalika fi 200 – 2,00 mb, naprawa 
ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego – 80,00 mb, montaż włazów studni kanalizacyjnej deszczowej -10 szt., 
regulacja studzienek deszczowych – 2 szt., studnie ściekowe – 2 szt., studnie rewizyjne – 1 szt., kolektor PCV fi 
160 – 61,00 mb, kolektor PCV fi 200 – 3,00 mb,)  

▪ zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic 
o w zakresie inwestycji: 
▪ Przebudowa ul. Polnej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016) 
▪ Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015) 
▪ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę 

ulic: Kopernika, Bema i Hallera (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie (Zadanie wieloletnie, realizowane w l. 2015 – 2016.) 
▪ Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa chodnika w ul. Płockiej w Mławie na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50 (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa chodnika na Osiedlu Młodych w Mławie w rejonie budynków 9 i 9A (Zadanie zakończone) 
▪  Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno  po lewej stronie 

(Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa chodnika w ul. Sądowej w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie. 

(Zadanie zakończone) 
▪ Budowa chodnika w ul. 20-Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie wzdłuż parkanu Cmentarza (Zadanie 

zakończone) 
▪ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa krawężnika w ul. Kopernika w Mławie prawa strona na odcinku od ul. Dudzińskiego  do ul. Torfa 

Załęskiego (Zadanie zakończone) 
▪ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, Projekt Techniczny (Zadanie zakończone) 
▪ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława Projekt Techniczny (Zadanie zakończone) 
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▪ Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do  ul. Napoleońskiej (Zadanie 
dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa ulicy Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap I.( Zadanie zakończone) 
▪ Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie, etap I.( Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa nawierzchni chodników łączących ul. Hallera z ul. Witosa w Mławie (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa chodnika na odcinku ul. Kopernika w Mławie (strona prawa od ul. Dudzińskiego do M. Konopnickiej. 

Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie (Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie 

wieloletnie realizowane w latach 2015-2016) 
▪ Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2017) 
▪ Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I.( Opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016) 
▪ Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie – etap I.( Zadanie zakończone) 
▪ Budowa chodnika na odcinku ul. Krasińskiego w Mławie po prawej stronie od ul. Lelewela (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Kopernika i PCK wraz z budową urządzeń poprawiających 

bezpieczeństwo na odcinku od ul. Kopernia w Mławie (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap II (Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I (zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016) 
▪ Budowa parkingu przy budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie. Zadanie zakończone 
▪ Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie. Zadanie zakończone 

 
W 2016 r. przeprowadzono: 

• w zakresie powiatowych dróg publicznych 
o w zakresie usług remontowych: remont chodnika w ul. Płockiej (strona lewa do ul. K. K. Baczyńskiego do posesji 

73) o powierzchni 228,0 m²; remont chodnika w ul. Napoleońskiej (strona lewa od posesji nr 53 zakończono 
przed posesją nr 75) o powierzchni 380,0 m² 

o w zakresie bieżącego utrzymania: zimowe utrzymanie ulic; remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja 
urządzeń odwadniających, znaki poziome  i pionowe 

o w zakresie inwestycji: dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś –  42 Garlino – 
Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od 
km 0+000,00 do km 5+668,00 – Etap I. 

• w zakresie gminnych dróg publicznych 
o w zakresie remontów dróg i chodników: 
▪ remont chodnika w ul. Dworcowej (strona prawa od ul. Żuromińskiej)  
▪ remont chodnika w ul. Kościelnej (strona lewa od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną) oraz 

ustawienie obrzeży betonowych na dł. 77,00 mb  i ustawienie krawężnika na dł. 201,6 mb 
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▪ remont chodnika na Osiedlu Młodych przy bloku nr 18 oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 55,40 mb  
i ustawienie krawężnika na dł. 65,00 mb 

▪ remont chodnika na Osiedlu Młodych przy bloku nr 5 i 8 oraz ustawienie obrzeży betonowych na dł. 80,00 mb  
i ustawienie krawężnika na dł. 80,00 mb 

▪ remont cząstkowy nawierzchni ulic – 1 937,64 m2, naprawa nawierzchni masą zalewową na dł. 3 284,00 mb,  
oraz nawierzchni chodników - 452,72 m², ulepszenie nawierzchni kostką przy przystanku w ul. Turystycznej,  
ul. Zachodniej, ul. Z. Morawskiej, ul. Kolejowej – 131,10 m² 

o w zakresie bieżącego utrzymania: ustawieniu znaków drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu, naprawie zniszczonych znaków drogowych, ustawieniu poręczy ochronnych, naprawie siatki 
przy Alei Marszałkowskiej, ustawieniu znaków z nazwami ulic i rond; oznakowanie poziome; konserwacja 
urządzeń odwodnieniowych; zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic; utrzymanie 
nawierzchni gruntowych 

o w zakresie inwestycji: 
▪ Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie (Zadanie polega na kompleksowej budowie drogi 

wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. Zadanie zakończone) 
▪ Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie (Zadanie polega na kompleksowej przebudowie nawierzchni pasa 

drogowego ulicy. Wykonano roboty budowlane, obejmujące podbudowę, budowę krawężników, nawierzchni 
chodników po obu stronach ulicy oraz ułożenie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie (Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016. Zadanie polega 
na kompleksowej budowie drogi wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. W roku 2015 
opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego oraz udzielono zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. W roku 2016 wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.) 

▪ Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I (Zadanie wieloletnie, realizowane  
w latach 2015 – 2016. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej przebudowy drogi i częściowego 
wdrożenia I etapu. W roku 2016 rozpoczęto realizację robót budowlanych poprzez likwidację kolizji 
przebudowywanej drogi z siecią elektroenergetyczną.) 

▪ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2 (opracowano dokumentację 
projektową oraz zakończono budowę dwóch zatok autobusowych w ul. Gdyńskiej. Realizacja zatok 
autobusowych w ul. Warszawskiej będzie kontynuowana w kolejnych okresach) 

▪ Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul Mariackiej – etap 3 (Zadanie polega na 
realizacji robót budowlanych przebudowy odcinka ul. Sportowej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 i Osiedla 
Książąt Mazowieckich, mającej na celu zwiększenie przepustowości drogi oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego  
i kołowego. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa odcinka ul. LG Elektronics w Mławie - Zadanie polega na przebudowie podbudowy i nawierzchni 
odcinka ulicy LG Electronics a także na budowie chodników, parkingów i punktów oświetlenia ulicznego. Zadanie 
zakończone 

▪ Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr Anny Dobrskiej do ul. Napoleońskiej  - etap 2 
(Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę Zadanie zakończone) 
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▪ Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie na 
etapie wykonywania robót budowlanych. Termin zakończenia całości zadania przewidziano na III kwartał 2017r) 

▪ Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2016-2018. Wykonano w całości zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2016r. Zadanie będzie 
kontynuowane w latach 2017-2018) 

▪ Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie (Pobudowano zatokę autobusową zgodnie  
z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie (Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na całym 
odcinku ulicy. Zadanie zakończone.) 

▪ Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie (Wykonano podbudowę, krawężniki drogowe oraz 
wykonano nawierzchnię jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie (Wykonano naprawę podbudowy, krawężniki 
drogowe oraz wykonano nawierzchnię jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie (Wykonano wyrównanie i utrwalenie mechaniczne 
nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie (Wykonano wyrównanie i utrwalenie mechaniczne nawierzchni 
jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie (Wykonano wyrównanie i utrwalenie mechaniczne 
nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w Mławie (Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 
betonowej szarej. Zadanie zakończone.) 

▪ Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie (Wykonano przepust na rzece Seracz  
w konstrukcji betonowej zbrojonej monolitycznej, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Zadanie 
zakończone) 

▪ Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie (Wykonano 
nawierzchnię z kostki granitowej. Zadanie zakończone) 

▪ Przebudowa nawierzchni Placu Os. 3 maja 3b w Mławie (Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z kostki 
betonowej brukowej szarej. Zadanie zakończone) 

▪ Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie 
(Zadanie dotyczy projektowania nowego ciągu komunikacyjnego.) 
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Obszar interwencji nr 3 
POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI MIASTA 

Zadania o charakterze strategicznym w obszarze interwencji 

Lp.  Nazwa projektu Działania 

1 8.3 Park historyczno - krajobrazowy Podjęto działania zmierzające do nabycia nieruchomości w gminie Wieczfnia Kościelna z przeznaczeniem na ten cel. 

2 8.3 

 
Realizacja zadań z planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

 

• Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę  
infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji  miejskiej. 

 

3 8.3 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej W 2015 r. Miasto Mława ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zagospodarowania 
Placu 3 Maja w Mławie wraz z jego otoczeniem pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i 
eksploatacyjnym (główne założenia projektu: ukształtowanie pasażu pieszego wzdłuż pierzei „Domu Handlowego”, np. z 
aranżacją ogródków kawiarnianych, z wykorzystaniem elementów małej architektury i z wodą jako medium wiodącym). 
Za najlepszy uznano projekt autorstwa Jakuba Botwiny, Stanisława Botwiny i Macieja Kozyry z Warszawy. Panowie wygrali 
tym samym główną nagrodę w wysokości 15 000 zł. 
2016 r. - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji obszaru Placu 3 Maja i ul. Wigury, następnie 
na rok 2017 zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania. 
 Zagospodarowanych przestrzeni publicznych i  poprawa estetyki Placu 3 Maja to również jedno z przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych GPRMM na lata 2016-2025 – projekt rewitalizacyjny nr 19 „Serce miasta”  

4 8.3 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Miasta Mława 

• W 2016 r. pracownicy Zakładu Wod-Kan sp. z o.o. przeprowadzili kontrolę przyłączy pod względem nielegalnego 
odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Podjęte działania zaowocowały zaprzestaniem 
wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej z 26 nieruchomości 

2015 r. Miasto realizowało: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie (Zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2014-2016.) 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie (Zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 2013-2016) 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacjowej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2014-2015. Zadanie zakończone) 

• Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie (Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2015-2017) 

• Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej 
w Mławie 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie (Zadanie na etapie opracowania dokumentacji 
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projektowo – kosztorysowej i porozumienia z inicjatorami inicjatywy społecznej. Zadanie wieloletnie realizowane 
w latach 2015-2016.) 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie (Zadanie zakończone) 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-
2016. Zadanie zakończone) 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie (Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową 
zadania inwestycyjnego. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015 – 2016) 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie (Zadanie zakończone) 

• Budowa przykanalika sanitarnego do działki gminnej 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie (Zadanie zakończone) 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 
2220/4 i 2221/4 (Zadanie zakończone) 

• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast 
w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 20152016. Zadanie zakończone.) 

• Zakup odcinka sieci wodociągowej o dł. 59 mb - ul. boczna od ul. Studzieniec (działka nr 343) 
2016r. Miasto realizowało: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie 
(Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2016. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Zacisze. Zadanie zakończone) 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie (Zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 2013-2016. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w 
ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleońskiej do końca zabudowań oraz odcinków kanalizacji  w ul. Brzozowej i 
Sosnowej. Zadanie zakończone.  ) 

• Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-
2017.  Zadanie polega na wybudowaniu zbiornika retencyjnego w celu odwodnienia wód opadowych dróg 
dzielnicy przemysłowej. Wykonano w całości zakres prac przewidzianych planem wykonania na 2016 r. Zadanie 
będzie kontynuowane i zakończone w roku 2017) 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.  
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku ul. 
Adama Bienia w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone) 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-
2016.  Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej  w ul. 
Grzybowej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone.) 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.  
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej ul. 
Przemysłowej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone) 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016.  
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej  w ul. 
Lazurowej w ramach społecznej inicjatywy lokalnej. Zadanie zakończone) 
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• Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-
2016.  Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie przykanalików sanitarnych  w ul. 
Studzieniec. Zadanie zakończone) 

• Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki  11-269/7 (Zadanie 
polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej. 
Zadanie zakończone) 

• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie P.T (Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji 
projektowo kosztorysowej zadania. Wydatki za opracowanie dokumentacyjne będą realizowane z wydatków 
budżetowych niewygasających z upływem roku 2016), 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie (Zadanie obejmowało budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami  w pasie drogowym ul. M. Dąbrowskiej. Zadanie zakończone) 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK7) (Zadanie polega na budowie 
kanalizacji sanitarnej wraz  z przykanalikami w granicach pasa drogowego) 

• Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2016-2017.  Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zduńskiej. W okresie 
sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną zadania). 

• Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej,  i Sokalskiego w 
Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji 
technicznej oraz budowie zbiornika retencyjnego, zbierającego napływowe wody deszczowe ze zlewni od ul. 
Dobrskiej do ul. Granicznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla, w sąsiedztwie przedmiotowego 
zbiornika. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej z terminem wykonania budowy w 2017r.) 

• Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wójtostwo w Mławie (Opracowano dokumentację 
projektowo kosztorysową zadania) 

• Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie (Wyłoniono wykonawcę zadania i 
rozpoczęto realizację robót budowlanych). 

• Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, 
Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I (Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową 
całości zadania). 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie (Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017.  
Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Płockiej. Rozpoczęto 
opracowywanie dokumentacji technicznej, której koszty przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem 2016 
roku). 

5 8.3 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta 
Mława 

Inwestycje w rozbudowę sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Mława przewiduje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
na lata 2015-2020. Działanie będzie polegać na wybudowaniu ok. 10 km ścieżek rowerowych. 

6 8.3 

Organizacja terenów rekreacyjnych na terenie 
Miasta Mława 

• W  dniu 19.04.2016r. w Mławie w wyniku ogłoszonego konkursu, pomiędzy Miastem Mława  a Novum Wyposażenie 
Placów Zabaw  Sławomir Chmieliński,   Grom 36, 12-130 Pasym została zawarta umowa  na wykonanie projektu i 
budowę  placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.  Podpisana umowa opiewa na  
kwotę  242 846,55 zł. W wyniku negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą doposażył on wykonanie projektu o 
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dodatkowe elementy. Końcowym efektem wynikającym z podpisanej umowy jest  wykonanie placu zabaw na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na którym znajduje się:1. Lokomotywa Julian, Autobus Szymek, 
Pociąg, Pociąg Wagonik,  Kiosk, Koło Autko, Sprężynowiec Helikopter, Sprężynowiec Motocykl, Mini Wyspa Autko, 
Sprężynowiec Skuter, Tablica inf. z opisem gry w klasy, Huśtawka na słupach koszyk, Znak drogowy przejście dla 
pieszych, Znak drogowy przystanek autobusowy, Znak drogowy przejazd  kolejowy, Ławka stała 6 szt. , kosz na śmieci 
- 2szt. , jezdnia z aplikacją przejście dla pieszych, torowisko  z aplikacja tory ,Lądowisko z aplikacją w kształcie litery 
,,H",  Gra w klasy, drzewa i krzewy. Roboty zakończono 17.06.2016r. 

• Projekt zagospodarowania terenu obok kamienic dawnej Komory Celnej przy ulicy Dworcowej, został wybrany przez 
mławian do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017. Ma tam powstać miejsce rekreacyjne z 
siłownią, placem zabaw, estradą z opcją kina plenerowego, ławkami i alejkami spacerowymi. 

• Wykonanie plenerowej siłowni u zbiegu Napoleońskiej i ks. Mariana Czapli Na powierzchni 150 m kw. została 
wyłożona kostka betonowa, na niej zaś pojawiło się sześć urządzeń: orbitrek, wioślarz, biegacz, stanowisko do 
wyciskania siedząc, twister i motyl. 

• Zaplanowanie w GPRMM przedsięwzięcia pod nazwą „Park aktywnych” do realizacji w Parku Miejskim od ul. 
Sienkiewicza, podobszar rewitalizacji nr 2. Celem projektu jest poprawa walorów osadniczych obszaru rewitalizacji 
poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej w  zachodniej części Parku Miejskiego i  stworzenie z  niej 
miejsca dla aktywności lokalnej społeczności z  uwzględnieniem jej struktury wiekowej 

7 8.3 
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Aglomeracji Mława 

• W dniu 01.08.2016r. złożony został, przygotowany przez Wydział Rozwoju i Inwestycji, wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.  
W ramach realizacji projektu do 2018 r. wybudowane zostanie łącznie 6 394,57 m kanalizacji sanitarnej (wraz z 
przykanalikami) Dzięki realizacji projektu wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej zostaną:  
1)     Obszar A1 – obejmujący ulice: Olesin,  Ogrodową, Olszynową,  Kruczą,  Sadową  i Zabrody – około 2 525 m. 
2)     Obszar A2 – obejmujący ulice: Żabieniec, Okólną, Nowowiejską i Piaskową (część) – około 1 570 m. 
3)     Obszar A3 – obejmujący ulice: Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (część) – około 910 m. 
4)     Obszar A4 – obejmujący ulice: Łąkową, Spokojną, Karcza – około 280 m. 
5)     Obszar A5 – obejmujący ulice: Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego,  Anyszki, 

Leszczyńskiego, Kościuszki (część) – około 1 860 m. 
6)     Obszar A6 – obejmujący ulice: Brukową, Bracką, Kościelną, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, 

Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część) – około 2 130 m. 
7)     Obszar A7 – obejmujący ulice: Jasną i Nową – około 680 m. 
8)     Obszar A8 – obejmujący ulice: Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza 

Pużaka, Górna, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora 
Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego, Górną, Cmentarną – około 4 200 m. 

• W planach inwestycyjnych Miasta Mława na rok 2017 znajduje się zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie” 

http://mlawainfo.pl/30410/nowa-silownia-u-zbiegu-napoleonskiej-ks-mariana-czapli/
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Monitoring strategii jest stałym i ciągłym procesem obserwacji, mającym na celu 

zapewnienie informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. W związku  

z powyższym, dla gwarancji, iż postanowienia przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta Mława do 

roku 2020 są realizowane konsekwentnie należy podkreślić, że realizacja zadań wyznaczonych  

w strategii uzależniona jest od ważności w rozwoju miasta, pilności potrzeb dla miasta  

i możliwości dofinansowania projektów z funduszy zewnętrznych. 

Dla niektórych z powyżej przeprowadzonych działań Miasto Mława pozyskało środki 

pomocowe z funduszy Unii Europejskiej : 

1. Opracowania dokumentacji projektowej  i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława - Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie - Projekt 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

4. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I” było 

zmodernizowanie budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie i dostosowanie go do 

obowiązujących przepisów - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

5. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 -  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności. 

6. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

7. Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez 

indywidualizację procesu ich nauczania - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 
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Spis tabel: 

1. Tabela nr 1. Struktura ludności Mławy w latach 2006-2007 i 2015-2016 

2. Tabela nr 2. Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów. 

3. Tabela nr 3. Struktura wiekowa mieszkańców Mławy w latach 2006 i 2016 (wyrażona w %). 

4. Tabela nr 4.  Przyrost naturalny w Mławie.  

5. Tabela nr 5. Zestawienie podmiotów gospodarczych w latach 2006-2015-2016. 

6. Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w Mławie w latach 2006 i 2015-2016. 

7. Tabela nr 7. Ilość bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

8. Tabela nr 8.  Struktura wydatków i dochodów budżetu Miasta w latach 2006, 2015 i 2016. 

9. Tabela nr 9. Stan komunalnej infrastruktury technicznej w Mławie 

10. Tabela nr 10. Wydatki na drogi publiczne gminne w budżecie Miasta. 

11. Tabela nr 11. Służba zdrowia i apteki w latach 2007-2015-2016. 

12. Tabela nr 12. Liczba uczniów w mławskich szkołach w latach 2006/2016. 

13. Tabela nr 13. Dane liczbowe publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w l. 2015-2016. 

14. Tabela nr 14. Wykaz niepublicznych placówek oświatowych w roku 2016. 

15. Tabela nr 15. Szkoły niepubliczne w Mławie, umieszczone w rejestrze Starosty Mławskiego  

w roku szkolnym 2015/2016. 

16. Tabela nr 16. Przestępstwa stwierdzone wg kategorii na terenie Powiatu Mławskiego w latach 2006-

2015-2016. 

17. Tabela nr 17. Zestawienie porównawcze zdarzeń wg rodzaju w latach 2006-2015-2016. 

18. Tabela nr 18. Pożary i miejscowe zagrożenia w l. 2015-2016 wg rodzaju obiektów. 

19. Tabela nr 19. Zestawienie porównawcze liczby ofiar w rozbiciu na rodzaj zdarzenia 

20. Tabela nr 20. Zestawienie wykroczeń zarejestrowanych przez Straż Miejską  w latach 2007-2008.  

21. Tabela nr 21. Świadczenia rodzinne. 

22. Tabela 22. Przyczyny przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. 

23. Tabela nr 23. Wydatki na pomoc społeczna i świadczenia rodzinne. 

24. Tabela nr 24. Obszary strategicznej interwencji 

25. Tabela nr 25. Realizacja zadań uwzględnionych w Strategii Miasta Mławy do roku 2015 

 

Spis wykresów: 

1. Wykres 1. Struktura ludności Mławy ze względu na płeć w latach 2006-2016. 

2. Wykres 2. Wartość współczynnika feminizacji na terenie miasta Mława w latach 2006-2016 

3. Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców Mławy w latach 2006-2016. 

4. Wykres 4. Udział podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w 2016 r. 

5. Wykres 5. Liczba osób zarejestrowanych w PUP dla Miasta Mława ze względu na płeć (stan na 

31.12.2016 r.). 

6. Wykres 6. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na wykształcenie. 

7. Wykres 7. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na posiadany staż  pracy (stan 

na 31.12.2016 r.). 

8. Wykres 8. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na czas pozostawania bez 

pracy. 

9. Wykres 9. Liczba osób zarejestrowanych w PUP w Mławie ze względu na czas pozostawania bez   

pracy, ze względu na płeć w latach 2015-2016. 

10. Wykres 10. Stosunek bezrobotnych zarejestrowanych do osób będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy 

11. Wykres 11. Struktura dochodów i wydatków budżetu Miasta Mława w latach 2006, 2015 i 2016. 

12. Wykres 12. Struktura wydatków budżetu Miasta Mława w latach 2006 i 2016. 

13. Wykres 13. Świadczenia rodzinne w 2006 i 2016. 

14. Wykres 14. Struktura wydatków na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne. 

15. Wykres 15. Przekazane dotacje organizacjom pozarządowym w latach 2005 – 2016 

16. Wykres 16. Kwoty dotacji w latach 2013 – 2017 (plan) przekazanych organizacjom pozarządowym  

w ramach otwartych konkursów ofert 

17. Wykres 17. Struktura działalności organizacji pozarządowych w Mławie w l. 2010 i 2015 

18. Wykres 18. Wykaz kwot przekazanych w ramach 1% podatku w Mławie na rzecz organizacji pożytku 

publicznego. 

 

Dokument sporządziła p. Lidia Gniadek - Inspektor ds. rozwoju i rewitalizacji pod kierunkiem p. Janiny 

Budzichowskiej – Zastępcy Burmistrza Miasta Mława. 


