PROTOKÓŁ Nr XLIII / 2014
z obrad sesji Rady Miasta Mława
odbytej w dniu 29 września 2014r.
w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Mławie przy ul. Reymonta 6

Obrady czterdziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący
Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI o godzinie 9.00
Powitał serdecznie przybyłych na sesję Panią Wice Starostę Barbarę Gutowską,
Radnych, Burmistrza Miasta Mławy Sławomira Kowalewskiego, Zastępcę Burmistrza Janinę
Budzichowską, Sekretarza Miasta Mariusz Szczechowicza, Skarbnika Miasta Henryka
Antczaka, Przewodniczących Zarządów Osiedli, naczelników wydziałów, prezesów
i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, obsługę prawną, Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta.

Ad pkt 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali jest
quorum ( 18 radnych ) władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad pkt 3.
Przewodniczący Rady Miasta na Sekretarza Obrad zgłosił radnego Janusza
Wojnarowskiego.
Radny Janusz Wojnarowski wyraził zgodę.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono w wyniku jawnego głosowania
(18 głosami za) Sekretarzem Obrad XLIII sesji Rady Miasta został wybrany radny JANUSZ
WOJNAROWSKI.
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Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad?

Uwag niż głoszono.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (przy 18 głosach za, jednogłośnie) przyjęła
porządek obrad Rady Miasta.

Ad pkt 4.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że protokół z XLII sesji Rady Miasta
odbytej w dniu 20 sierpnia 2014r. był wyłożony w biurze rady w siedzibie Urzędu Miasta
i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.
Ponieważ uwag nie zgłoszono zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytywania.

W wyniku jawnego głosowania Rada Miasta (za – 18 głosów, jednogłośnie) przyjęła
bez odczytywania protokół z XLII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 sierpnia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
W imieniu radnych, Pana Burmistrza oraz własnym podziękował Pani Wice Starości za
umożliwienie przez ostatni rok korzystania z gościnności władz powiatowych poprzez
użyczenie Sali obrad.

BARBARA GUTOWSKA Wice Starosta
Przyjęła słowa podziękowania. Wyraziła nadzieję, że inauguracja nowej kadencji Rady
Powiatu będzie mogła odbyć się w nowym budynku Miejskiego Domu Kultury.
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Ad pkt 5, 6,7
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Omówił łącznie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Mława za
pierwsze półrocze 2014r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014r. do czego
ustawodawca art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązał organy
wykonawcze.
Pan Burmistrz z tego obowiązku wywiązał się dnia 21 sierpnia br. podpisując
odpowiednie zarządzenie i przekazując te informacje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie ustosunkowała się do
przedłożonego dokumentu i dnia 8 września 2014r. wydała pozytywną opinię o przedłożonej
przez Burmistrza Miasta Mława informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze.
Jeśli chodzi o część dochodową, to wykonane zostały w ponad 54%, a wydatki
tradycyjnie już nieco niżej, w wysokości 44,13%, gdyż główne wydatki inwestycyjne
dokonywane są zawsze w drugim półroczu.
Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo, co jest widoczne w materiałach,
jakie zostały Państwu radnym zostały dostarczone. W poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej wykonanie opiewa w granicach ok. 50%.
Ważna jest informacja związana z nowym zadaniem, które samorządy gminne
przejęły od drugiego półrocza zeszłego roku, tj. ustawą o gospodarce odpadami. Jeśli chodzi
o wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami w roku bieżącym sytuacja wygląda
bardzo dobrze. Założony plan wynosił 2 601 257,00 zł , a wykonanie ponad 1 350 000,00 zł
czyli zostało to wykonane w wysokości 52,17%. Poinformował, że realizacja budżetu za
pierwsze półrocze wygląda bardzo dobrze.
Jeśli chodzi o kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, to Ministerstwo
Finansów i Regionalna Izba Obrachunkowa zwracają szczególną uwagę na dochody
z majątku, czy te planowane dochody na rok budżetowy nie są przeszacowane. Również
w tej części dochodowej sytuacja wygląda bardzo dobrze. Poszczególne elementy składowe
mienia komunalnego, które już zbyliśmy i jest szansa, że do końca roku w tej części budżetu
wykonamy dochody.
Również realizacja planów finansowych instytucji kultury jest bardzo dobra. Wydatki
Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej kształtują się na poziomie
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50%, co świadczy o tym, że zaplanowane wielkości w budżecie były wystarczające i na drugie
półrocze jest odpowiednia suma środków finansowych, żeby te instytucje mogły
funkcjonować i realizować zadania statutowe. Niewiele ponad 50% jest wykonanie planu
finansowego w Miejskim Domu Kultury, który jest w ciągłej reorganizacji, a przede wszystkim
odbywa się duże zadanie inwestycyjne, które za chwilę zostanie zakończone. Przeprowadzki
te spowodowały zwiększone wydatki, ale niewiele o ponad 50% plan finansowy został
zrealizowany. Podobnie jeśli chodzi o Staję Naukową im. prof. Herbsta, gdzie doszło do
ukazania się wydawnictwa i plan finansowy został wykonany nieco wyższy niż 50%. Na tej
podstawie reasumując poinformował, że instytucje kultury do końca roku mają odpowiednie
środki aby do końca roku funkcjonować.

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Przypomniał, że punkty te były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji,
ale gdyby były jeszcze jakieś pytania, to Pan Skarbnik będzie udzielał odpowiedzi.

Radny JERZY RAKOWSKI
Zauważył, że jest znaczący spadek jeśli chodzi o dłużników alimentacyjnych z 5 mln
złotych do 3,5 miliona złotych. W związku z tym zapytał, czy zostały zdrożone jakieś specjalne
działania?

DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o funduszu alimentacyjnym
i były wypłacane świadczenia alimentacyjne dla osób uprawnionych. Podziękowała, że Pan
radny zauważył ten spadek. Działania od początku wejścia ustawy obligują Ośrodek do
podejmowania pewnych kroków; Dłużnik alimentacyjny jest wzywany do złożenia
oświadczenia majątkowego. Następnie występujemy do Powiatowego Urzędu Pracy
o aktywizację, a kolejnym krokiem jest poinformowanie komornika z danego rejonu o tym,
że toczy się postępowanie administracyjne o przyznanie świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Poinformowała, że wszelkie działania obligatoryjne są prowadzone. W tym
wszystkim ważna jest szybkość działania komornika, a dobra współpraca owocuje dziś
zauważalnymi efektami.
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Radny JERZY RAKOWSKI
Zobowiązania należności jeśli chodzi o podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
jak i od osób prawnych jest na poziomie ok. 5 milionów złotych. Czy jest to związane
z pierwszym półroczem, czy taka jest tendencja, że należności te są wysokie?

HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Tendencji spadkowej nie zauważamy. Egzekucja od kilku lat odbywa się na
przyzwoitym poziomie. Inna kwestią jest narastanie tych należności. Są niektóre firmy, które
mają rozłożone zobowiązania na raty, w związku z tym po naszej stronie są to nasze
należności. Drugą kwestią są zobowiązania jeszcze z lat poprzednich od osób fizycznych,
które z różnych powodów nie regulowały na bieżąco wpłat podatku (często są to budynki
niezamieszkałe albo dotyczy to osób, które nie mają dochodów) i w związku z tym egzekucja
o tą część jest ograniczona. Na bieżąco otrzymujemy z Urzędu Skarbowego
tzw. tytuły nieściągalności. Jeśli chodzi o osoby prawne, to w większości przypadków
należności są rozkładane na raty.

Radny JANUSZ WOJNAROWSKI Sekretarz Obrad
Odczytał Uchwałę Nr Ci.257.2014 z dnia 8 września 2014r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w spawie wydania opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Miasta Mława informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2014r. (kopia pisma wraz z uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad pkt 8.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mława wraz z autopoprawką Nr 1. Powodem zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej są środki, które zostały niewykorzystane w terminie. Były to środki na wydatkach
niewygasających, na kilku inwestycjach pozostały oszczędności, a jedno zadanie
„Odwodnienie Dzielnicy Przemysłowej do rz. Mławki” zostało wykonane za mniejsze
pieniądze. W związku z tym środki te przeznaczamy na inny cel.
W objaśnieniach do tego projektu uchwały są wymienione poszczególne tytuły,
z jakich będziemy uzyskiwać dochody w roku bieżącym i kolejnych dwóch latach następnych.
Istotna zmiana jeśli chodzi o przedsięwzięcia dotyczy ul. Polnej. Na tym zadaniu mieliśmy
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łącznie 3 300 000,00 zł , w roku bieżącym była to kwota 180 000,00 zł , na przyszły rok
600 000,00 zł , na kolejny 2 150 000,00 zł , w roku 2017 – 570 000,00 zł . Wyjaśnił,
że w związku z tym, iż to zadanie rozłożone jest w czasie i decyzją Pana Burmistrza
170 000,00 zł z tego zadania w tym roku przesuwamy na ul. Dzierzgowską, aby to
jednoroczne zadanie udało się zrealizować jeszcze w tym roku. Poinformował, że w WPF
pozostawiamy na ul. Polna tylko 10 000,00 zł
Kilka zmian dotyczących wydatków
w objaśnieniach do projektu tej uchwały.

bieżących

jest

szczegółowo

opisane

Poinformował, że w między czasie otrzymaliśmy informację z Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, że kwotę 9 146,00 zł LG Electronics przeznacza na nagrody za udział w pół
maratonie. W związku z tym jest propozycja, aby te środki po stronie dochodowej i po
wydatkowej dla MOSiR przeznaczyć.
W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć polegającej na
zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 405 000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Lokalny
transport zbiorowy” (zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława).
Łączne nakłady finansowe wynosić będą 2 055 000,00 zł , w tym:
- w roku 2014 w kwocie 150 000,00 zł
- w roku 2015 w kwocie 635 000,00 zł
- w roku 2016 w kwocie 635 000,00 zł
- w roku 2017 w kwocie 635 000,00 zł
Przypomniał, że wstępnie na każdy rok była kwota 500 000,00 zł poza rokiem
bieżącym, gdzie była kwota 150 000,00 zł
W związku z tym, że Pan Burmistrz postanowił uruchomić komunikację miejską
zwrócił się z prośbą o uwzględnienie tej korekty i w roku przyszłym na to zadanie chcemy
przeznaczyć 635 000,00 zł a więc o 135 000,00 zł więcej, jak planowaliśmy.
Po tych zmianach dochody budżetu Miasta wynoszą 86 112 256,39 zł , wydatki –
89 061 918,33 zł . Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 2 949 661,94 zł oraz zostanie
pokryty wolnymi środkami.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały z autopoprawką
Nr 1.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.
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Radny MAREK KIEŁBIŃSKI
Zadał pytanie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu na komunikację miejską. Zgłosiła
się tylko jedna firma. Dlaczego zgłosił się tylko jeden oferent? Czy oferta była mało
atrakcyjna? Zapytał, czy oferta przetargowa była nagłośniona wśród firm komunikacyjnych?
Czy były przeprowadzone wszelkie procedury, które miały na celu uzyskanie, jak najmniejszej
kwoty?

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Podczas ostatniej sesji, kiedy prosił o przyzwolenie na ogłoszenie przetargu na
uruchomienie komunikacji miejskiej założył pewien plan, który po ogłoszeniu okazał się zbyt
niskim planem. Dlatego prośba do Rady Miasta o rozważenie ewentualnego zwiększenia
nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w rozłożeniu na trzy lata i większych środków
o ok. 126 tysięcy złotych rocznie na uruchomienie komunikacji miejskiej.
Zapewnił, że jak zawsze stosujemy się do przepisów prawa. Ogłoszenie dotarło
wszelkimi możliwymi kanałami do firm, które mogły być zainteresowane świadczeniem takiej
usługi. Przetarg unijny został ogłoszony i wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli
dowiedzieć się i złożyć swoją ofertę na świadczenie takie usługi w Mławie. Z tej oferty
kierowanej do wszystkich obywateli Unii Europejskiej skorzystała tylko jedna firma i złożyła
kompletną ofertę przewyższającą kwotę 1,5 miliona złotych.
Za chwilę zapadnie decyzja, czy komunikacja miejska w Mławie będzie, czy jej nie
będzie. Wyjaśnił, że Burmistrz Miasta Mława nie mógł podpisać umowy z firmą, która
zgłosiła się do przetargu dlatego, że środki na to zadanie zostały przewidziane mniejsze,
natomiast oferta była większa dlatego prosi Radę Miasta o wyrażenie zgody na zwiększenie
środków przez okres 3 lat po to, aby jeszcze móc w tym roku uruchomić komunikację
miejską.
W imieniu bardzo licznej grupy mieszkańców zainteresowanych uruchomieniem
komunikacji miejskiej jeszcze raz poprosił Wysoką radę o zatwierdzenie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej.

Radny JERZY RAKOWSKI
Skoro był to przetarg o zasięgu obejmującym całą Unię Europejską, to można się
zastanawiać dlaczego zgłosiła się tylko jedna firma. Oczywiście, kiedy specyfikacja jest już
opracowana, wymagania brzegowe są określone i przetarg jest ogłoszony, to oczywiście dalej
już wpływu nie mamy. Ale można się zastanawiać, czy te warunki brzegowe i specyfikacja,
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która została opracowana, w jakiś sposób nie ograniczyła zainteresowania do złożenia takiej
oferty.
Rozumie, że zapisy były tak sformułowane, aby dawały pewność bezpieczeństwa
działania komunikacji. Jednak po przeanalizowaniu zapisów specyfikacji to na pewno
przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie w transporcie komunikacji miejskiej, zważywszy
na określone warunki nie byli w stanie ich spełnić. O tym decyduje oczywiście ten, kto tworzy
specyfikację.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Traktuje to jako pomówienie. Spełniliśmy odpowiednie standardy i żadna firma, która
mogła się zgłaszać do przetargu, nie zgłosiła żadnych uwag do ograniczeń, które
eliminowałyby ją do przystąpienia do przetargu.
Pan radny ma prawo tak mówić, ale jest to niewłaściwe stwierdzenie.

KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji
Poinformował, że specyfikacja jest aktywna na naszej stronie internetowej. Nie było
w niej wymogów, które nie byłyby do spełnienia. Podana była informacja o ilości
wozokilometrów rocznie oraz to, że autobusy powinny być przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych. Wejście i wyjście z autobusu powinno być dla tych osób w jakiś sposób
ułatwione. Był też wymóg, aby autobusy nie truły środowiska (norma minimum euro 4), były
klimatyzowane latem i ogrzewane zimą.

Radny WOJCIECH KRAJEWSKI
Zapytał od kiedy komunikacja miejska będzie uruchomiona? Przypomniał, że na sesji,
kiedy pojawił się temat komunikacji miejskiej głosował za komunikacją miejską i dziś również
zagłosuje za tą autopoprawką.

KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji
Poinformował, że w specyfikacji była podana data 10 października 2014r.
uruchomienia komunikacji miejskiej i chcemy tego terminu dotrzymać. Jeśli Państwo radni
podejmą tę uchwalę, wówczas podpisana zostanie umowa.
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Radny ARKADIUSZ DŁUBISZ
Jakiś czas temu odbyła się burzliwa dyskusja podczas obrad sesji nt. komunikacji
miejskiej. Dziś będziemy podejmowali uchwałę o zwiększeniu środków na realizację tego
przedsięwzięcia. Chcielibyśmy żeby było taniej, będzie jednak drożej, ale mieszkańcy na
komunikację w mieście czekają z utęsknieniem. Jest ona potrzebna zwłaszcza mieszkańcom
Wólki, za torami.

Radny ARTUR DĘBSKI
Integralną częścią tej uchwały jest Karta Mławiaka. W związku z tym zapytał na jakim
jesteśmy etapie?
Zapytał również, czy Pan Burmistrz rozmawiał również z wójtami czy nie chcieliby, aby
włączyć ich w ten system dofinansowania i komunikacji?

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Rozmawiał z wójtami na temat komunikacji miejskiej w celach informacyjnych.
Przychodzą natomiast mieszkańcy sąsiednich gmin naszego powiatu z nadzieją, że autobusy
w ramach komunikacji miejskiej będą skierowane do ich miejsc zamieszkania. Jest to
oczywiście możliwe, jeśli samorządy się porozumieją w tej sprawie.
Jełki chodzi o Kartę Mławiaka, to Rada Miasta wyraziła zgodę, że Burmistrz Miasta
opracuje zarządzenie. Jest to robione, jutro powinno być opublikowane i wejdzie w życie
z dniem 1 października br. Mieszkańcy Miasta Mława będą mogli składać wnioski o wydanie
Karty Mławiaka. W ciągu kilku dni, po weryfikacji, która będzie polegała na sprawdzeniu, czy
osoba ubiegająca się o jej wydanie jest mieszkańcem Mławy będą wydawane Karty
Mławiaka.
Poinformował, że tylko osoba uprawniona (na którą wydana jest Karta) będzie mogła
korzystać z przywileju bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz programów
partnerskich. Programy te będą polegały na ty, że różne podmioty, np. duże sklepy będą
podpisywały z Burmistrzem Miasta umowę o współpracy. Będzie to polegało na tym,
że posiadacze Karty Mławiaka będą mięli dodatkowe rabaty.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła
z Autopoprawką Nr 1
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UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 427/ 2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Ad pkt 9.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. wraz
z autopoprawką Nr 1. Poinformował, że dochody zostają zwiększone o kwotę
(+634 340,82 zł) i dotyczą:
Dział 600 – Transport i łączność (+11 746,50 zł)
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+11 746,50 zł):
1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-224 790,00 zł)
z tytułu wpływów z różnych dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej)
2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+224 790,00 zł)
z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym środków z zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł
oraz pn.: „Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie 89 790,00 zł
(zmiana klasyfikacji budżetowej)
3. Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego dot.: zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.” w kwocie (+11. 746,50 zł)
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1 506 000,00 zł) – przeniesienie
planu dochodów z tytułu najmu lokali będących w zasobach Miasta Mława zarządzanych
przez TBS Sp. z o.o. w Mławie do Działu 700 rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa
Społecznego
Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+1 506 000,00 zł) – przeniesienie
planu dochodów z tytułu najmu lokali będących w zasobach Miasta Mława zarządzanych
przez TBS Sp. z o.o. Mława z Działu 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dział 750 – Administracja publiczna (18 604,26 zł)
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+18 604,26 zł) – wpłata
środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego dotyczy przebudowy – rewitalizacji zabytkowego Ratusza
w Mławie
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Dział 801 – Oświata i wychowanie (+67 588,83 zł)
Rozdział 80104 – Przedszkola (+56 108,83 zł) – zwiększenia planu dochodów Urzędu Miasta
Mława w kwocie (+56 108,83 zł) z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin
do przedszkoli na terenie Miasta Mława
Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+11 480,00 zł) – dotacja celowa w kwocie
(+11 480,00 zł) na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole
Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, POKL 9.1.2
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+489 251,23 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+483 240,32 zł) – wpłata środków
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego dot.:
- budowy kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki
w kwocie 475 710,82 zł
- budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych
w rejonie ul. Banku Miast w Mławie w kwocie 7 529,50 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+5 318,68 zł) – wpłata środków
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego dot.;
- zakup usług pozostałych (podłączenie punktów świetlnych ul. Płońskiej, ul. Bednarskiej,
ul. Dzierzgowskiej) w kwocie 398,68 zł
- budowy punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie w kwocie
4 920,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+692,23 zł) – wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego dot. przebudowy pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu
Komunalnym w Mławie
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+47 150,00 zł)
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+47 150,00 zł) – zwiększenie planu
finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+47 150,00 zł) z tytułu darowizny
mieszkańców na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 33 000,00 zł oraz
wpłat od sponsorów (przedsiębiorców) w kwocie 14 150,00 zł
Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę (+634 340,82 zł) i dotyczy to:
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Dział 600 – Transport i łączność (+339 000,00 zł)
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+339 000,00zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława
w kwocie (-170 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
ul. Polnej w Mławie”
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (+509 000,00 zł)
z tytułu nowo otwartych zadań inwestycyjnych, w tym:
- przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł)
- przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie w kwocie (+380 000,00 zł)
- przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+33 000,00 zł)
-przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza
w Mławie w kwocie (+26 000,00 zł)
Dział 801 – Oświata i wychowanie (+7 633,00 zł)
Rozdział 80104 – Przedszkola (-3 847,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2
w Mławie w kwocie (-18 607,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2
w Mławie w kwocie (+14 760,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
(modernizacja kotłowni i przedszkola)
Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+11 480,00 zł) – zwiększenie planu finansowego
wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+11 480,00 zł) na realizację projektu „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, POKL 9.1.2.
Dział 851 – Ochrona zdrowia (+100 000,00 zł)
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+100 000,00 zł) – dotacja celowa z tytułu pomocy
finansowej w kwocie (+100 000,00 zł) dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup nowego
ambulansu sanitarnego
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)
1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie w kwocie (-8 300,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
2. Zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mławie w kwocie (+8 300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia (zakup bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczowychowawczych) w świetlicach MOPS w kwocie 2 000,00 zł, zakup usług dostępu do
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Internetu w kwocie 360,00 zł oraz zakup usług pozostałych związanych
z funkcjonowaniem Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta w kwocie
5 940,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczne (0,00 zł)
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (-9737,00 zł) - zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 9 737,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+9 017,00 zł) - zwiększenie planu finansowego
wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+9 017,00 zł)
z przeznaczeniem na remont dachu budynku MOPS w kwocie 7 900,00 zł oraz na różne
opłaty i składki (ubezpieczenie mienia ) w kwocie 1 117,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+720,00 zł) - zwiększenie planu finansowego
wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+720,00 zł)
z przeznaczeniem na zorganizowanie prac społecznie użytecznych w związku z nowelizacją
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza nowe
możliwości podejmowania działań w zakresie aktywacji zawodowej i integracji społecznej
osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 3 847,00 zł)
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+3 847,00 zł) - zwiększenie planu finansowego wydatków
Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 847,00 zł) z przeznaczeniem na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+136 710,82 zł)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+100 000,00 zł) - zwiększenie planu
finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) na zadanie
inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej
w kierunku do rzeki Mławki”.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+36 710,82 zł)
1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+6 710,82 zł) na wydatki związane ze zużyciem wody z hydrantów do celów
pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie Miasta Mława, spowodowane
warunkami pogodowymi.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+30 000,00 zł) na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa placu
z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie”
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+47 150,00 zł)
Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+47 150,00 zł) - zwiększenie planu
finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+47 150,00 zł) na wydatki
związane ze zorganizowaniem VII Rekonstrukcje Bitwy pod Mławą.
Ponadto Skarbnik poinformował, że Wprowadza się zmianę w załączniku nr 3 –
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową „
polegającą na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z:
„ Budowa nawierzchni w ul. Dalekiej w Mławie” na
„ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie” P.T.
oraz Wprowadza się zmianę w załączniku nr 4 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r, polegającą na wprowadzeniu
dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla jednostki spoza
sektora finansów publicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie) w kwocie 2 425,50 zł
ujętej w budżecie Miasta Mława na podstawie Zarządzenia Nr 125/2014 z dnia 29 sierpnia
2014r oraz Zarządzenia Nr 128/2014r Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2014r
Skarbnik omówił Autopoprawkę Nr 1. Poinformował, że:
Dokonuje się zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2014r. polegającej na:
- zwiększeniu dochodów budżetu Miasta na 2014r. w kwocie (+100 775,00 zł) na podstawie
Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014r. z tytułu
otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej
w kwocie 1 975,00 zł oraz na zadania realizowane w ramach rządowego programu pomocy
uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 98 800,00 zł
- zwiększeniu wydatków budżetu Miasta na 2014r. w kwocie (+100 775,00 zł) na podstawie
Zarządzenia Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014r. z tytułu
zwiększenia planów finansowych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w kwocie 1 975,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz zwiększenie
planów finansowych jednostek oświaty i Urzędu Miasta w kwocie 98 800,00 zł
z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 (Dochody) do projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2014r.
DOCHODY (+9 146,00 zł)
Dział 926 – Kultura fizyczna (+9 146,00 zł)
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Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+9 146,00 zł) – zwiększenie planu finansowego
dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wpłaty od LG Electronics Mława
Sp. z o.o. w kwocie (+9 146,00 zł) na organizację imprezy sportowej I Półmaratonu o Puchar
Prezesa LG
WYDATKI (+9 146,00 zł)
Dział 926 – Kultura fizyczna (+9 146,00 zł)
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+9 146,00 zł) – zwiększenie planu finansowego
wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji z tytułu wpłaty od LG Electronics Mława
Sp. z o.o. w kwocie (+9 146,00 zł) na zakupy związane z organizacją imprezy sportowej
I Półmaratonu o Puchar Prezesa LG

Skarbnik Miasta w imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały
z autopoprawką Nr 1.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu i uzyskał pozytywną opinię.

Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI
Zwrócił uwagę na zmiany w budżecie Miasta dotyczące działu transport i łączność –
należy podkreślić i skierować słowa podziękowania pod adresem Pana Burmistrza
i wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tak wielu inwestycji w zakresie budowy
i przebudowy dróg i chodników.
Jest jedna zmian, która wyłącza w tym roku podjęcie robót i realizację inwestycji
w ul. Polnej. Dobrze, że wchodzimy w ul. Dzierzgowską i ten rejon Miasta, który rzeczywiście
jest bardzo trudny pod względem komunikacyjnym.
Ulice: Dzierzgowska, Polna, Rzęgnowska i Handlowa obsługują obecnie dość
uczęszczany obszar Miasta, jakim jest Stacja benzynowa, Farbex i inne nowo otwarte
placówki handlowe na tym terenie.
W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby nie wyłączać prac w ul. Polnej i jeszcze
w tym roku rozpocząć tę inwestycję.
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Istnieją również inne argumenty prawno-techniczne przemawiające za tym,
aby rozpocząć tę inwestycję. Otóż postępowanie dot. ul. Polnej było prowadzone w myśl
tzw. <spec> ustawy, czyli trudnej ustawy wywłaszczeniowej. Ponadto pozwolenie traci
ważność w czerwcu przyszłego roku.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
W projekcie zmian, które zostały przedstawione zostało zaproponowane, że będzie
robiona nakładka na ul. Dzierzgowskiej. Rozpoczęcie kompleksowej przebudowy ul. Polnej
bez zapewnienia komunikacji przez ul. Dzierzgowską ul. Rzęgnowską do trasy nr 7 byłoby
katastrofą dla mieszkańców tej dzielnicy oraz klientów usytuowanych tam placówek
handlowych.
Poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami ul. Polnej, którzy zabiegają o jej remont,
co jest sprawą oczywistą, gdyż wszyscy wiemy, jaki jest stan techniczny oraz jak duże istnieje
tam zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się tą ulicą. Mieszkańcy zaakceptowali
propozycję polegającą na tym, że w tym roku zostanie wykonana nakładka
na ul. Dzierzgowskiej, zamknąć na czas budowę ul. Polnej przy zbiegu z ul. Rzęgnowską po to,
aby główny ruch kierować na ul. Dzierzgowską oraz ul. Rzęgnowską. Propozycja ta wynikała
z tego, żeby ograniczyć dużą intensywność ruchu i w konsekwencji zapewnić bezpieczeństwo
pieszym. Propozycja został zaakceptowana i tak będziemy to realizować.
Poinformował również, że jest przymiarka, aby jeszcze w tym roku ogłosić
i rozstrzygnąć przetarg na budowę ul. Polnej. Tytuł: „Przebudowa ul. Polnej” pozostał, jest na
to kwota 10 tysięcy złotych i w związku z tym, jako inwestycja wieloletnia będzie mogła być
zrealizowana.

Radny MAREK KIEŁBIŃSKI
Zapytał o zwiększenie środków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego:
„Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie”. Na poprzednich
sesjach była informacja, że takie urządzenia powstaną na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Czy to oznacza, że w mieście będą dwie lokalizacje usytuowania urządzeń
siłowych? Czy może zmieniona jest koncepcja i urządzenia będą ustawione w parku, a nie na
terenie MOSiR?
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Wyjaśnił, że zmiana dotyczy zwiększenia ilości miejsc, gdzie ustawione będą
urządzenia siłowe. Za chwilę ustawione zostaną urządzenia przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Dziś wnioskuje do Rady Miasta, aby przeznaczyła środki na wybudowanie
kolejnego placu do ćwiczeń siłowych w bezpośrednim sąsiedztwie starej przychodni
dziecięcej. Na tę lokalizację otrzymaliśmy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a ta lokalizacja jest podyktowana tym, że bardzo wielu mieszkańców prosiło, aby takie
urządzenia były ustawione w centrum Miasta.

Radny ARTUR DĘBSKI
Urządzenia mają być zlokalizowane na terenie po byłej przychodni, a przecież
ogłoszony został przetarg na wynajem tej przychodni. W związku z tym poprosił o komentarz
w tej sprawie. Jakie są warunki brzegowe w tej specyfikacji, na jak długo nastąpi wynajem
i kiedy ewentualnie można spodziewać się remontu tego budynku?

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Rozstrzygnięcie przetargu na wydzierżawienie budynku po przychodni nastąpi
wkrótce. Umowę dzierżawy może podpisać burmistrz na okres nie dłuższy niż 3 lata,
natomiast okres dłuższy wymaga zgody Rady. Dlatego konieczne byłoby podjecie stosownej
uchwały.
Jeśli chodzi o lokalizację urządzeń siłowych, to byłyby one na wygrodzonym terenie
przychodni, ale konserwator postawił warunek: prosił, aby obiekt po byłej przychodnio był
w przyszłości rozgrodzony, czyli ogrodzenie zostałoby usunięte.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła
z Autopoprawką Nr 1

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 428/ 2014
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
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Ad pkt 10.
HENRYK ANTCZAK Skarbnik Miasta
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Mławskiego w 2014r. Konsekwencją podjętej przed chwilą uchwały jest
udzielenie pomocy finansowej przez Burmistrza Miasta dla Powiatu Mławskiego, dlatego
został przygotowany stosowny projekt uchwały w tej sprawie.
Odczytał projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjecie tej uchwały.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 429/ 2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Obrady zostały wznowione o godzinie 10.40

Ad pkt 11.
KRZYSZTOF JAROS Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do „Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz
upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem
Mławskim. Poinformował, że podjęcie uchwały jest związane z ubieganiem się przez Miasto
Mława o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizacji zadania „Poprawa spójności
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komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę
ulic: Kopernika, Bema i Hallera”.
Z uwagi na to, że preferowane są projekty realizowane we współpracy jednostek
samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta zwrócił się do Starosty Powiatu Mławskiego
z prośbą o podjęcie wspólnych działań prowadzących do porozumienia Powiatu Mławskiego
z Miastem Mława w sprawie współfinansowania w 2015r. wspólnej inwestycji, na zasadzie
partnerstwa.
Podjęta uchwała będzie stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji
zadania, potwierdzający zabezpieczenie w budżecie Miasta na rok 2015 wkładu własnego.
Miasto Mława w budżecie 2015r. zabezpieczy udział własny w wysokości nie mniejszej niż
50% wartości zadania. Tak więc podjęcie uchwały na najbliższej sesji jest zasadne.
Odczytał projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjecie tej uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
i uzyskał pozytywną opinię.

Radny ARTUR DĘBSKI
Zapytał o przepływy gotówkowe udziału środków własnych w wysokości blisko
3 200 000,00 zł a na wszystkie zadania inwestycyjne tegoroczne mamy w budżecie
5 milionów złotych. Czy planowany udział będzie tylko ze środków własnych? Czy może
z obligacji?

JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Poinformowała, że na ten moment nie ustalaliśmy źródeł finansowania. To jest tylko
do złożenia wniosku. Jeśli natomiast nie będziemy mięć środków własnych w takiej kwocie to
jakieś rozwiązanie znajdziemy, gdyż jest to bardzo ważna dla Miasta inwestycja.
Przypomniała, że już po raz drugi składamy wniosek na to samo zadanie. Ma nadzieję, że tym
razem się uda.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła
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UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 430/ 2014
w sprawie przystąpienia do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Mława
do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Mławskim
Ad pkt 12.
DOROTA KACZOREK Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przedstawiła projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/376/2014 Rady Miasta
Mława z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb Miasta Mława w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014r.
Odczytała projekt uchwały.
Poinformowała, że organizację prac społecznie użytecznych reguluje ustawa z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27 maja
2014r. wprowadza nowe możliwości podejmowania działań w zakresie aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej. Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej na podstawie podpisanego porozumienia podejmuje działania w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja, skierowanego do osób bezrobotnych, dla których jest
ustalony profil pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do programu
w pierwszej kolejności zakwalifikowane będą osoby po 50 roku życia lub długotrwale
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych.
Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym będą realizowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne. Zajęcia zostaną
zorganizowane z doradcą zawodowym i psychologiem. Udzielenie poradnictwa przez
doradcę zawodowego i psychologa ma na celu kształtowanie postaw osób bezrobotnych,
pomoc w procesie aktywizacji zawodowej, a co za tym idzie zwiększenie szansy na
znalezienie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia.
Podkreśliła, że działania MOPS są działaniami innowacyjnymi. Na podstawie
porozumienia, które zostało podpisane między Burmistrzem Miasta Mława a Starostą
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Powiatu Mławskiego 15 września br. będzie realizowany Program Aktywizacji i Integracji. Jest
to Program innowacyjny. Po raz pierwszy będzie realizowany przez Miasto Mława. Jest
skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń opieki
społecznej. Oprócz prac społecznie-użytecznych, które były podejmowane do tej pory osoby,
które będą brały udziały w pracach społecznie-użytecznych będą miały możliwość spotykania
się na zajęciach z psychologiem i z doradcą zawodowym.
Prace społeczno-użyteczne będą realizowane od dnia 1 października do 30 listopada
br. i będą obejmowały 40 godzin ze specjalistami miesięcznie, czyli 20 godziny z doradcą
zawodowym i 20 godzin z psychologiem, co jest bardzo pożyteczne. Podziękowała Panu
Burmistrzowi za podjęcie próby podpisania takiego porozumienia ze Starostą Mławskim.
Porozumienie jest niezbędne e celu realizacji zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem.
Jeśli chodzi o koszt to w 60% są pokrywane przez Powiatowy Urząd Pracy, 40%
finansuje Miasto, a jeśli chodzi o spotkania ze specjalistami to są one w 100% finansowane
przez Miasto.
W imieniu Pana Burmistrza poprosił o podjęcie tej uchwały.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (17 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII / 431/ 2014
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/376/2014 Rady Miasta Mława
w sprawie przyjęcia planu potrzeb Miasta Mława
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych

Ad pkt 13.
JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiany niezabudowanej
nieruchomości nr 322/11 o powierzchni 9 m2, stanowiącej własność Miasta Mława na
niezabudowaną nieruchomość nr 322/13 o powierzchni 68 m 2. Nieruchomości położone są
w Mławie przy ul. Studzieniec. Zamiana praw nastąpi w wyniku uzgodnień między
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właścicielem nieruchomości nr 322/13 a Miastem Mława. W wyniku zamiany Miasto Mława
nabędzie nieruchomość na urządzenie drogi gminnej – ul. Studzieniec, a osoba fizyczna
powiększy swoją nieruchomość nr 322/12 i uzyska możliwość poprawienia warunków jej
zabudowy. Wartość zamienianych nieruchomości określi rzeczoznawca majątkowy.
W przypadku nierównej wartości nieruchomości zastosowana zostanie dopłata, której
wysokość równa będzie różnicy tych wartości.
Odczytała projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 432/ 2014
w sprawie zamiany nieruchomości

Ad pkt 14.
JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Przedstawiła trzy projekty uchwał w sprawie nabycia nieruchomości. Pierwszy projekt
dotyczył nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Mława niezabudowanej nieruchomości
o numerach 2166 i 2168/2 o łącznej powierzchni 0,9171 ha, położonej w Mławie przy
Al. Marszałkowskiej. Nieruchomości znajdują się z strefie usług rekreacji zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława. W wyniku
negocjacji uzgodniono z jej właścicielem warunki nabycia.
Odczytała projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i uzyskał pozytywną opinię.

Radny MAREK KIEŁBIŃSKI
Dotyczy to działek położonych, potocznie mówiąc <pod lasem>. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława ogranicza
zabudowę na tym terenie, co w pewnym sensie jest warunkiem zaporowym dla właścicieli
działek tam położonych. W związku z tym zapytał, czy Urząd Miasta planuje wykup również
działek sąsiednich. Czy każdy, kto jest właścicielem nieruchomości położonych <pod lasem>
może zwrócić się z prośbą o wykup i Miasto to uczyni? Dlaczego Miasto w przypadku tej
nieruchomości jest zainteresowane jej wykupem?

JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Z wnioskiem o nabycie tych działek zwrócili się do nas jej właściciele. Po wstępnej
pozytywnej opinii kolegium i akceptacji Burmistrza przystąpiliśmy do negocjacji
z właścicielami nieruchomości.
Działki które nabywamy są położone w miejscu, które powszechnie jest użytkowane
przez mieszkańców Mławy. Jeśli chodzi o działkę środkową, dzielącą te dwie nabywane,
to negocjacje są prowadzone z jej właścicielem, ale jak na razie nie udało się osiągnąć
konsensusu, co do ceny.

Radny MAREK KIEŁBIŃSKI
To znaczy, że Miasto jest zainteresowane, aby w był to teren rekreacyjny służący
mieszkańcom?

JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Tak przewiduje Studium i Państwo radni przyjęliście taką propozycję architektów.
Rekreacja nie musi być świadczona tylko przez Miasto, mogą to również robić prywatni
właściciele nieruchomości tam położonych. W tym przypadku właściciel nie byli
zainteresowani świadczeniem rekreacji dlatego wystąpili z wnioskiem do Miasta o ich
nabycie.

23

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 433/ 2014
w sprawie nabycia nieruchomości

JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Przedstawiła drugi projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości
Miasta Mława niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Studzieniec:
- nr 307/1 o powierzchni 12 m2
- nr 546/5 o powierzchni 6 m2
- nr 548/1 o powierzchni 6 m2
- nr 552/1 o powierzchni 31 m2
Nabycie nieruchomości nastąpi do zasobu Miasta Mława z przeznaczeniem na
urządzenie gminnej drogi publicznej – ul. Studzieniec. W wyniku negocjacji uzgodniono z jej
właścicielem warunki nabycia.
Odczytała projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 434/ 2014
w sprawie nabycia nieruchomości

24

JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Przedstawiła ostatni projekt uchwały w tym punkcie dotyczący nabycia do zasobu
nieruchomości Miasta Mława niezabudowanej nieruchomości nr 1349/1 o powierzchni
155 m2, położonej w Mławie przy ul. Poziomkowej. Nabycie nastąpi do zasobu
nieruchomości Miasta Mława z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej –
ulicy Poziomkowej. W wyniku negocjacji uzgodniono z jej właścicielem warunki nabycia.
Odczytała projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 435/ 2014
w sprawie nabycia nieruchomości

Ad pkt 15.
JANINA BUDZICHOWSKA z-ca Burmistrza
Przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości
komunalnych. Projekt dotyczył sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej
nieruchomości komunalnej nr 1172/1 o powierzchni 351 m 2 oraz zabudowanej częścią
budynku o numerze 1172/2, położonej w Mławie przy ul. Niskiej. Wielkość i kształt działek
powodują, że nie nadają się one do samodzielnej zabudowy.
Nieruchomość nr 1172/1 zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu będą
mogli uczestniczyć właściciele tych nieruchomości. Cena wywoławcza zostanie ustalona
w wysokości nie niższej niż wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Ponieważ nieruchomość nr 1172/2 jest zagospodarowana w trwały sposób przez
właściciela przyległej nieruchomości nr 1174/2 (część budynku) nie może być
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zagospodarowana jako odrębna, dlatego jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na
rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej
zagospodarowania. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej
niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Odczytała projekt uchwały.
W imieniu Pana Burmistrza poprosiła o podjęcie uchwały.

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

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 436/ 2014
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

Ad pkt 16.
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta zmieniający uchwałę w sprawie podziału
Miasta Mława na stałe obwody głosowania. Rada Miasta w dniu 21 grudnia 2012r. dokonała
podziału Miasta na stałe obwody głosowania. Poza tym, w dniu 25 marca br. podjęta została
uchwała zmieniająca w związku z nadaniem nazw nowym ulicom. Dodano ul. Dźwigową,
ul. Wacława Grabowskiego „Puszczyka” i ul. W. i E. Chądzyńskich. Od podjęcia uchwały
zmieniającej nadano nazwy nowopowstałym ulicom: Majowa, Smyczkowa i Józefa
Skrobińskiego. Aby zapewnić mieszkańcom tych ulic możliwość udziału w głosowaniu
i oddania głosów na swoich kandydatów do organów przedstawicielskich zaistniała potrzeba
przypisania ulic do stałych obwodów głosowania. Ponadto przywraca się „starą” siedzibę
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w związku z zakończonym remontem budynku
Miejskiego Domu Kultury. Proponuje się zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Graniczna 39
(korytarz Sali sportowej) na Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 Miejskiej Przedszkole
Samorządowe Nr 2, ul. Przyrynek 5 (wejście do lokalu wyborczego od ul. Granicznej). Zmiana
spowoduje łatwiejszy dostęp do lokalu wyborczego dla obywateli.
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Odczytał projekt uchwały.
W imieniu Burmistrza Miasta Mława poprosił o podjęcie uchwały.

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw
Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną
opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 437/ 2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania

Ad pkt 17.
MARIUSZ SZCZECHOWICZ Sekretarz Miasta
Przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta,
burmistrza i prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Poinformował,
że w myśl art. 12 paragraf 4 Kodeksu wyborczego, Rada Miasta w drodze uchwały, na
wniosek Burmistrza Miasta tworzy odrębny obwód głosowania w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej, jeśli w dniu wyborów będzie w nim przebywać więcej niż 15 wyborców.
Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na
wniosek osoby kierującej daną jednostką. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania
następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
Odczytał projekt uchwały.
W imieniu Burmistrza Miasta Mława poprosił o podjęcie uchwały.
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny i Spraw
Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i uzyskał pozytywną
opinię.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 438/ 2014
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie
w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz wyborach wójta, burmistrza i prezydenta Miasta
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Ad pkt 18.
Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Poinformował, że dnia 22 września br. Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę małż.
Renaty i Andrzeja Jędrzejewskich na działalność Burmistrza Miasta Mława. Komisja
po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi skargi oraz po wysłuchaniu
wyjaśnień przedstawionych przez przedstawiciela Straży Miejskiej oraz pracownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska uznała skargę za bezzasadną.
W posiedzeniu brało udział pięciu członków Komisji i głosami 4 za przy 1 wstrzymującym się
przegłosowano, jak powyżej.
Zapytał, czy ma czytać uzasadnienie w pełnym brzmieniu? Każdy radny otrzymał
pisemne uzasadnienie w materiałach na dzisiejszą sesję Rady Miasta.
Radny JANUSZ WIŚNIEWSKI
W materiałach do projektu uchwały radni otrzymali obszerne uzasadnienie. Uważa,
że czytanie tego uzasadnienia jest niepotrzebne.
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Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Jest podobnego zdania. Rozumie, że wypowiedź radnego Janusza Wiśniewskiego jest
wnioskiem formalnym.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek (za – 17 głosów, przy
1 wstrzymującym się) o nieodczytywaniu uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława.

Radny RYSZARD PRUSINOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Odczytał projekt uchwały.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (18 głosami za, jednogłośnie) podjęła

UCHWAŁĘ Nr XLIII/ 439/ 2014
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Obrady zostały wznowione o godzinie 11.40

Ad pkt 19.
Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI
Przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta podjętej podczas
XLII sesji Rady Miasta Mława w dniu 20 sierpnia 2014r.
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Ad pkt 20.
Burmistrz Miasta Mława SŁAWOMIR KOWALEWSKI
Przedstawił
informację
za
okres
między
sesjami.
Poinformował,
że w sprawozdawczym okresie Burmistrz Miasta podpisał 14 zarządzeń, które są
publikowane na stronie internetowej Miasta Mława.
Następnie przedstawił informację z pracy wydziałów Urzędu Miasta:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:








wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy
wydano 2 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego
podpisano 5 umów dzierżawy
podpisano 3 akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych
wydano 4 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
podpisano 11 aktów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości
wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwały Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r. w trakcie realizacji:
- XLII/420/2014 – w sprawie zamiany nieruchomości – przygotowywany jest protokół z rokowań
- XLII/421/2014 – w sprawie nabycia nieruchomości – ustalony termin aktu notarialnego
- XLII/422/2014 – w sprawie nabycia nieruchomości – oczekujemy na zaświadczenie z banku o możliwości
wykreślenia hipoteki
- XLII/423/2014 – w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – zrobiona wycena nieruchomości
i przygotowany wykaz nieruchomości
- XLII/424/2014 – w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej – zrobiona wycena nieruchomości
i przygotowany wykaz nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska:
 decyzje o zajęciu pasa drogowego – wydano 19 decyzji
 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano
6 decyzji
 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – wydano
15 decyzji
 decyzje na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – wydano 5 decyzji
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 decyzje na wycinkę drzew i krzewów – wydano 12 decyzji
 wydano 1 decyzję umorzeniową opłaty z tytułu gospodarki odpadami

Raport z działań Straży Miejskiej:
 w okresie sprawozdawczym strażnicy przeprowadzili 235 czynności wyjaśniających w sprawach
zgłoszonych przez mieszkańców.
 wspólnie z Policją przeprowadzono 4 służby.
 ujawniono 20 zdarzeń noszących znamiona za pomocą Monitoringu Miejskiego.
 29 razy konwojowano wartości pieniężne.
 8 razy asystowano podczas prowadzenia czynności służbowych przez pracowników Urzędu
Miasta, 2 razy przeprowadzono wspólne czynności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Mławie.
 nadzorowano osoby skierowane do wykonywania prac porządkowych: 15 razy – przez sąd, 35 razy
– przez TBS.
 4 razy zabezpieczano uroczystości i imprezy publiczne.
 przewieziono do schroniska dla zwierząt w Napierkach 4 bezpańskie psy, natomiast do lecznicy dla
zwierząt w Mławie przewieziono 5 psów i 4 koty.
 przeprowadzono 3 kontrole porządkowe posesji.
 2 razy przeprowadzono radarową kontrolę prędkości, ujawniono 40 przekroczeń prędkości.
Zarejestrowano największą prędkość na ul. Kościuszki – 106 km/h.
 przeprowadzono 7 interwencji w sprawach osób bezdomnych oraz 2 interwencje
w sprawach osób nietrzeźwych.
 przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadzono kontrole w sąsiedztwie miejskich placówek
oświatowych w zakresie bezpiecznego dojścia uczniów do tych placówek.
 w okresie sprawozdawczym ujawniono ogółem 317 wykroczeń.
Wydział Rozwoju i Inwestycji:
Poinformował o prowadzonych postępowaniach oraz realizowanych zadaniach:
Konkurs na wykonanie koncepcji budowy placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na terenie MOSiR
w Mławie
Wykonawca: STARMAX Marek Starczewski, 80-174 Gdańsk, ul. Konna 42, Otomin
Cena: 69 999,30zł brutto
Data podpisania umowy: 28.08.2014r.
Opracowanie i wykonanie ulotek promocyjnych promujących projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier”
Wykonawca: REKOS Agencja Reklamowa Bartosz Szulc, ul. Piastowska 6/8,
63-400 Ostrów Wielkopolski
Cena: 307,50zł brutto
Wykonanie tablicy pamiątkowej promującej projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier”
Wykonawca: P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
Cena: 246,00zł brutto
Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., 06-500 Mława,
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8
Cena: 493 411,54zł brutto
Data podpisania umowy: 18.09.2014r.
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Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pn.: Świ@t w zasięgu ręki
Wykonawca: SUKURS Sp. z o. o., ul. Odrodzenia 31, 12-100 Szczytno
Cena: 16 236,00zł brutto
Data podpisania umowy: 10.09.2014r.
Wykonanie podkładek pod myszkę komputerową promujących projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier”
Wykonawca: IgaDRUK Studio Reklamy, Gadżety Reklamowe, Katarzyna Kowalczyk-Czaplińska,
ul. Lidzbarska 22/34 m. 68, 09-300 Żuromin
Cena: 900,00zł brutto
Wykonanie kubków promujących projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier”
Wykonawca: Agencja Reklamowa REKOS, ul. Piastowska 6/8, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Cena: 1 020,90zł brutto
Wykonanie długopisów promujących projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier”
Wykonawca: BRAND Izabela Kusa, ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
Cena: 239,85zł brutto
Wykonanie toreb papierowych promujących projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier”
Wykonawca: AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa
Cena: 359,16zł brutto
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy pompy w ul. Stary Rynek w Mławie
Postępowanie unieważnione. Złożone oferty przewyższają kwotę przeznaczona na realizację zadania.
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława
Wykonawca: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.,
ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk
Cena: 28 905,00zł brutto
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, ul. Reja, ul. Projektowanej V w Mławie
Termin składania ofert: 02.10.2014r.
Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie
Termin składania ofert: 02.10.2014r.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacjowej
w Mławie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „INSTALEX”, ul. Płocka 5/7m5, 06-500 Mława
Cena: 3 690zł brutto
Pozostałe realizacje Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 realizowane są 2 projekty „Świ@t w zasięgu ręki” oraz „INTERNET = świ@t bez barier”,
dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 projekt pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie Aglomeracji Mława” został zakwalifikowany do dofinansowania.
 projekt pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” został
zakwalifikowany do dofinansowania.
Urząd Stanu Cywilnego:
 sporządzono akty małżeństwa – 30 sztuk, w tym: ślub cywilny – 9, ślub konkordatowy – 21,
umiejscowione – nie było
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 sporządzono akty urodzenia – 71 sztuk
 sporządzono akty zgonu – 47 sztuk
 sporządzono oświadczenia o uznaniu ojcostwa – 16 sztuk
 przyjęto zapewnienia do ślubu cywilnego – 8 sztuk
 wydano oświadczenie o powrocie do nazwiska małżonka rozwiedzionego – 2 sztuki
 wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego – 7 sztuk
 wydano decyzje w sprawach dotyczących umiejscowienia, uzupełnienia lub sprostowania
danych w aktach stanu cywilnego – 6 sztuk
 wydano decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk – 1 sztuka
 wydano zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą –
nie było
 wydano odpisy aktów stanu cywilnego – 482 sztuki
Wydział Spraw Obywatelskich:
 przyjęto wnioski o wydanie dowodu osobistego – 508 wniosków
 przyjęto zgłoszenia o utracie dowodu osobistego – 28 zgłoszeń
 wydano 411 dowodów osobistych
 wydano 8 decyzji w sprawach o wymeldowanie
 wydano 397 unieważnień dowodu osobistego
 wymeldowało się z miasta 76 mieszkańców
 zameldowało się w mieście 30 mieszkańców
 przemeldowało się w obrębie miasta 82 mieszkańców
 zameldowało się na pobyt czasowy w mieście 50 mieszkańców innych miejscowości
 zameldowało się na pobyt czasowy poza miastem 43 mieszkańców Mławy
 zameldowało się 5 cudzoziemców
 urodziło się 29 dzieci
 zmarło 32 osób
 dokonano 56 aktualizacji zawarcia związku małżeńskiego oraz zmiany w aktach małżeństwa
 udostępniono 67 informacji adresowo-osobowych
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Poprosił o umożliwienie przedstawienia informacji w formie prezentacji
multimedialnej dot. Karty Mławiaka, która będzie umożliwiać mieszkańcom korzystanie
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (wydruk z prezentacji jest załącznikiem do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Ogłosił 2 minutową przerwę techniczną.
Obrady zostały wznowione o godzinie 12.00

Ad pkt 21.
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania:
Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Poinformował, że do Rady Miasta Mława dnia 8 września br. za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta Mława
od Pani Bogumiły Kaczyńskiej w związku z nieudzieleniem jej odpowiedzi. Przypomniał,
że kopia skargi została Państwu radnym przekazana w materiałach na dzisiejszą sesję Rady
Miasta i w związku z tym nie będzie jej odczytywał.
Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Miasta wnioskował o przekazanie skargi
do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (14 głosami za, przy 3 wstrzymujących się)
przyjęła wniosek o skierowanie skargi Pani Bogumiły Kaczyńskiej do Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Mława w celu jej zbadania.

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Poinformował, że do Rady Miasta Mława dnia 19 września br. wpłynęła kolejna
skarga, tym razem jest to skarga na działalność Dyrektor Miejskiego Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Mławie Panią Longinę Fabisiak. Przypomniał, że kopia skargi została
Państwu radnym przekazana w materiałach na dzisiejszą sesję Rady Miasta i w związku z tym
nie będzie jej odczytywał.
Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Miasta, podobnie, jak w przypadku
poprzedniej skargi wnioskował o przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
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Radny JERZY RAKOWSKI
Dla pewności zapytał, czy skargę na dyrektora jednostki, jaką jest Miejskie
Przedszkole Samorządowe rozpatruje Rada Miasta?

Radca prawny JACEK NIEŚCIOR
Potwierdził, że tak.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym (13 głosami za, 1 – przeciw, przy
3 wstrzymujących się) przyjęła wniosek o skierowanie skargi Pani Edyty Kulka do Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Mława w celu jej zbadania.

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Odczytał pismo Powiatowej Rady Zatrudnienia, w którym zapraszają Panią Janinę
Budzichowską z-cę Burmistrza do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, które odbędzie
się w dniu 29 września 2014r. o godzinie 12.00 w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Wyspiańskiego w Mławie.
Po zakończeniu sesji można jeszcze uczestniczyć w posiedzeniu Powiatowej Rady
Zatrudnienia.

Radny WOJCIECH KRAJEWSKI
Od dnia 2 września br. zamknięty został przejazd ul. Piłusdskiego. Dodatkową sprawę
komunikacji osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi komplikuje fakt, że od września
w przejściu podziemnym nie są czynne windy. Osoby niepełnosprawne nie mają możliwości
przejechania na dugą stronę torów kolejowych. Do wyboru mają przejazd na ul. Piłsudskiego
i przejazd na ul. Kościuszki.
W związku z tym zwrócił się do Rady o wystosowanie pisma do odpowiednich władz
kolejowych lub wykonawcy inwestycji, którzy prowadzą te prace, aby jak najszybciej
zakończyli roboty i nie utrudniali dłużej komunikacji mieszkańcom. Dlatego jeszcze raz
porosił Radę Miasta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Poinformował, że w dniu 8 września br. wysłane zostało pismo do PKP PLK SA
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie oraz do Przedsiębiorstwa PRIBEX Sp. z o.o.
w Warszawie, wykonawcy tych robót. W piśmie tym wyrażone zostało nasze oburzenie,
że nie zostaliśmy wcześniej poinformowani wraz z zapytaniem, kiedy nastąpi otwarcie.
Jeśli oczywiście Wysoka Rada zdecyduje o podjęciu stanowiska to oczywiście nie ma
przeciwwskazań.

URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska
Poinformowała, że jest możliwość otworzenia tego przejazdu dla małych
samochodów, ewentualnie dla małych autobusów, ale nie będzie możliwości otwarcia dla
samochodów ciężarowych. Przebudowywany wiadukt i droga mają bardzo duży spadek
i samochody te by nie przejechały. Do tej pory kolej informowała, że zamknięcie przejazdów
kolejowych nastąpi dopiero z chwilą oddania do użytkowania wiaduktów i wtedy będą
zamknięte przejazdy. Na tę chwilę przy zmianie organizacji ruchu 2 września br. pojawił się
problem, że jeśli chcieliby zrobić wszystkie roboty na drodze, to byłby problem
z puszczeniem ruchu.
Pismo o którym mówił Pan Burmistrz zostało również skierowane do Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy w Ciechanowie gdyż jest to droga wojewódzka.
Jeśli chodzi o windy, to kontaktowała się z PKP i uzyskała informację o problemie
polegającym na tym, iż wykonawca wind miał umowę na konserwację, ale pojawiły się
usterki nie pozwalające na dokonanie rozliczeń finansowych za wykonane usługi. Takiego
rozliczenia nie ma, ale jest to relacja między wykonawcą a konserwatorem.
Z posiadanych informacji wynika, że PKP podjęły kolejne działania i ogłosiło przetarg
na konserwację tych wind. Otwarcie ofert odbędzie się 3 października br.
Przejście dla niepełnosprawnych może się obecnie odbywać od strony ul. Brackiej
w poziomie torów.

Radny WOJCIECH KRAJEWSKI
Zapytał od kiedy ruch samochodów osobowych i autobusów mógłby się odbywać tą
drogą?
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URSZULA APTOWICZ Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska
Nie otrzymał takiej informacji.

Radny WOJCIECH KRAJEWSKI
Zapytał, czy Rada Miasta jest za tym aby podjąć stanowisko i je skierować do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i PKP ?

Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
Jest to warte przemyślenia ale czy jest sens? W świetle przedstawionego wyjaśnienia
sprawa jest jasna. Występując z pismem będziemy powtarzać to, co uczynił już Pan Burmistrz
w piśmie z dnia 8 września br. adresowanym do Przedsiębiorstwa PRIBEX Sp. z o.o.
w Warszawie i do PKP PLK SA w Warszawie.
Uważa, że należy poczekać na odpowiedź na w/w pisma i dopiero po uzyskaniu
odpowiedzi ewentualnie podjąć stanowisko.

Radny ARTUR DĘBSKI
W nawiązaniu do prezentacji przedstawionej przez Pana Burmistrza zwrócił
się z prośbą do mieszkańców, aby, ci którzy nie muszą nie składali zaraz 1 października br.
wniosków o wydanie Karty Mławiaka, gdyż spowoduje to duże kolejki w Urzędzie Miasta.
Zapytał czy należy rozumieć, że w formularzu nie wszystkie pola są obligatoryjne? Nie
podanie ich nie spowoduje nie wydania karty.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Oczywiście. Obligatoryjne są dane osobowe, PESEL, adres zamieszkania. Na tej
podstawie ubiegający się o kartę będą mogli być identyfikowani.

Pan KAMIL PRZYBYSZEWSKI mieszkaniec Mławy
Zabrał głos w sprawie ul. Brackiej. Osoby przemieszczające na tzw. Zatorze robią to
ulicą Bracką, co nie jest bezpieczne. Nie ma tam chodnika, a niektórzy kierowcy na obcych
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numerach rejestracyjnych poruszają się tą ulicą z nadmierna prędkością. Może tam dojść do
sytuacji niebezpiecznej dlatego poprosił, aby uczynione zostały kroki zmierzające do
uniknięcia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pieszych.

SŁAWOMIR KOWALEWSKI Burmistrz Miasta Mława
Na ten temat rozmawialiśmy podczas zebrania osiedlowego. Oznakowanie na tej
ulicy jest bardzo czytelne i kierowcy powinni się stosować do znaków drogowych. Zgłosimy
to policji i Straży Miejskiej z prośbą o szczególne doglądanie tego miejsca i skierowanie tam
częstszych patroli.

Ad pkt 22.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji
Przewodniczący Rady Miasta KRZYSZTOF WASIŁOWSKI
zakończył obrady XLIII sesji o godz. 12.20 słowami :
„Z A M Y K A M O B R A D Y XLIII S E S J I R A D Y M I A S T A”

Przewodniczący Rady Miasta
inż. Krzysztof Wasiłowski
P r o t o k o l a n t:
Dorota Hanna Majewska

38

39

