
LP. Tytuł projektu Wartość Opis projektu Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

1. Rozszerzenie  parku Street Workout 75 000,00

Projekt polega na rozbudowaniu i zaopatrzeniu w funkcjonalne elementy służące do 

wykonywania ćwiczeń mających na celu poprawienie tężyzny fizycznej, kondycji oraz 

umiejętności sportowych. Projekt ten przysłuży się w rozwoju działalności klubów i 

stowarzyszeń sportowych, procesie resocjalizacji lub rehabilitacji. Wzbogacenie 

istniejącego placu w elementy poprawi jakość treningów oraz zaawansowanie 

wykonywanych elementów poprzez osoby trenujące, co z pewnością zachęci 

mieszkańców do poszerzenia grona trenujących.

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne. 

2. Street Workout Park 90 000,00

Projekt obejmuje budowę nowego wieofunkcyjnego placu do ćwiczeń siłowych, 

gimnastycznych oraz akrobatycznych czyli tzw. Street Workout'u. Atrakcyjna 

lokalizacjapomoże w promocji aktywnego trybu życia oraz zachęci najmłodzych, młodzież, 

osoby dorosłe oraz seniorów do dbania o zdrowie oraz kondycję. Tak obszerny plac 

umożliwi miastu oraz organizacjom sportowym prowadzenie zawodów związanych z 

aktywnością fizyczną. Park do Street Workout'u zapewni mieszkańcom niebywałą 

rozrywkę również z perspektywy widza oraz solidną dawkę motywacji. 

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne.

3. Trójkąt Mariacki 120 000,00

Trójkąt Mariacki - projekt wykonania nowej nawierzchni na ulicy Mariackiej, 

pieszczotliwie nazywanej przez mieszkańców - Łata  (łata na łacie). Droga zlokalizowana 

na osiedlu, na którym mieszka ponad 10% mieszkańców całego miasta. Drogam ktorą 

poruszają się mieszkańcy w stronę Szreńska, Warszawy, Działdowa i Żuromina. Mława 

bez ulic w bliznach.

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne.

4.
Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku - mini 

ścieżka zdrowia
95 000,00

Śródmiejskie wyspy rekreacji i odpoczynku-mini ścieżka zdrowia to projekt kierowany dla 

młodzieży ale przede wszystkim do ludzi starszych. Cały kompleks będzie stanowił 

rozproszoną osiedlową siłownię na tzw. Trzech wyspach. Będzie też idealnym miejscem 

spotkań dla seniorów, dla młodych mam, dla ojców wychodzących z dzieckiem na spacer. 

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne.

5. "Zdrowo-fizycznie Osiedle" - Street Workout 60 000,00

1. Nazwa projektu: "Zdrowo-fizycznie Osiedle - Street Workout. 2. Problematyka: Zmiana 

modelu myslenia o zdrowiu fizycznym oraz rozwiązanie niemożności korzystania z 

urządzeń siłowych na płatnych warunkach. 3. Zyski: Trzy strony zyskują na realizacji tego 

projektu; Strona Pierwsza: Mieszkańcy. Strona Druga: Władza miejska. Strona Trzecia: 

Nasze i inne osiedla. 4. Konieczność i waga projektu: Zmiana przestrzeni publicznej 

Osiedla, wzmocnienie walorów przyczyniających do osiedlenia się w jego centrum przez 

innych mieszkańców z miast ościennych. Wzrost prestiżu miasta w holistycznej 

perspektywie. 

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne.

6.
Uruchomienie dodatkowych połączeń Mławskiej 

Komunikacji Miejskiej
40 301,57

Przedmiotem projektu jest uruchomienie dodatkowych połączeń Mławskiej Komunikacji 

Miejskiej. Dodatkowe autobusy pojawią się na najbardziej popularnych wśród pasażerów 

połączeniach. Zlikwidują występujący obecnie tłok w autobusach i poprawią komfort 

podróży. 

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne. 

7. Budowa oświetlenia ulicznego 15 000,00

Wyżej wspomniany projekt dotyczy wykonania oświetlenia w ciągu ulicy Dworcowej w 

kierunku ulicy Batorego. Odcinek ten jest pozbawiony oświetlenia co w okresie jesienno-

zimowym jest bardzo dokuczliwe ze względu na ciemności jakie panują na tym odcinku 

ulicy. Ulicą to chodzą dzieci do szkoły podstawowej jak również wileu mieszkańców 

sąsiednich ulic. Wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo tej części dzielnicy. 

Zakres projektu obejmuje budowę 3 punktów świetlnych zasilanych linią podziemną w 

pasie chodnika. Szacunkowa długość sieci 150m.

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne. Brak skróconego opisu projektu. Jednakże z uwagi na 

fakt, że sam opis projektu nie jest obszerny, potraktowano go jako skrócony opis projektu.

WYKAZ ZWERYFIKOWANYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WRAZ Z OPINIĄ ZESPOŁU WERYFIKACYJNEGO

PROJEKTY POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM



8.
Budowa parkingu przy ZPO Nr 2 w Mławie ul 

Graniczna 39
250 000,00

Wyżej wymieniony projekt rozwiąze problem dowozu dzieci do szkoły, gdyż przed godziną 

8:00 jest bardzo niebezpiecznie z powodu dużego natężenia ruchu. Z pewnością będzie 

wykorzystywany przez mieszkańców, którzy dojeżdżają do kościoła na mszę świętą, 

biblioteki, punktu dostępu do internetu oraz na zakupy. Miasto Mława jest w posiadaniu 

dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje budowę 18 

miejsc parkingowych.

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne. Brak skróconego opisu projektu. Jednakże z uwagi na 

fakt, że sam opis projektu nie jest obszerny, potraktowano go jako skrócony opis projektu.

9. Budowa placu zabaw na terenie MOSiR 300 000,00

Analizując oczekiwania i zapotrzebowanie mieszkańców/dzieci zamieszkałych w okolicy 

MOSiR uważam, że należy stworzyć nowe miejsce do zabawy dla najmłodszych. Plac 

zabaw powinien być wyposażony w najnowszej generacji urządzenia zabawowe, 

powinien zapewniać bezpieczeństwo dla uzytkowników oraz powinien być wyposażony w 

infrastrukturę towarzyszącą - ławki, kosze na śmieci. 

Projekt spełnia wymogi formalno-prawne.

LP. Tytuł projektu wartość Opis projektu Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

1.

"Czy to w domu, czy to w mieście, na Osiedlu 

zasze jest bezpiecznie - monitoring wizyjny" dla 

Osiedla Obrońców Mławy Nr 8

55 000,00

1. Nazwa projektu: Czy to w domu, czy to w mieście, na Osiedlu zawsze jest bezpiecznie - 

monitoring wizyjny. 2. Problematyka: Przestępstwa i wykroczenia drogowe, na terenie 

Osiedla. 3. Bilans zysków i strat: W konstelacji trivium zyskują trzy strony. Po pierwsze: 

Mieszkańcy Osiedla. Po drugie: Policja. po trzecie: Straż Miejska. Cóż za niezwykły 

wachlarz możliwości. Tylko sam bilans zysków żadnych niechcianycyh strat. Z tego zysku 

rodzi się nie co innego, jak Bezpieczeństwo, Spokój i Harmonia. 4. Konieczność i waga 

projektu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Osiedla oraz 

ochronę mienia publicznego jak i prywatnego. 

Projekt nie spełnia wymogów formalno-prawnych. Jest on niezgodny z wymogami określonymi w § 

4 ust. 4 pkt 4 Zasad Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszty projektu nie zostały wyliczone w 

sposób prawidłowy. Wnioskodawca szacuje koszty zakładając, że zakupioną w ramach MBO kamerę 

będzie można podłączyć do istniejącego już w mieście monitoringu wizyjnego opartego o sieć 

światłowodową. Z uwagi na względy bezpieczeństwa, istniejący monitoring stanowi układ 

zamknięty, do którego nie można podłączać kamer z bezprzewodowym systemem transmisji. 

Podłączenie kamery w sposób bezpieczny wymaga budowy kolejnego odcinka światłowodu w 

działkach nie należących do Miasta Mława. Szacunkowe koszty realizacji projektu są znacznie 

większe i  przekraczają te, zabezpieczone w ramach budżetu obywatelskiego. Stworzenie nowego 

systemu opartego na bezprzewodowej transmisji danych wiązałoby się z koniecznością zakupu 

dodatkowych urządzeń m.in.: rejestratora, macierzy dyskowej, switcha, oraz stworzenia i 

wyposażenia serwerowni. To rozwiązanie także wiąże się ze zwielokrotnieniem wartości projektu.

2.

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

wykonanie deptaka i ściezki rowerowej wzdłuż 

rzeczki Seracz na wysokości ulicy Ks. Piotra Skargi 

wraz z wykonaniem I etapu inwestycji

50 000,00

Projekt jest I etapem kilkuetapowej inwestycji, której ostatecznym celem będzie poprawa 

wizerunku i estetyki terenów położonych pomiędzy ulicami Padlewskiego i Wójtostwo. 

Docelowo miałaby tam powstać ścieżka rowerowa oraz spacerniak wraz z oświetleniem 

parkowym, ławeczkami oraz zielenią a także droga z nawierzchni bitumicznej. W 

tegorocznym budżecie obywatelskim proponuję wykonanie dokumentacji projektowej, po 

uprzednim wybraniu najlepszej koncepcji oraz budowę infrastruktuty podziemnej w 

formie linii kablowej oświetlenia parkowego. 

Projekt nie spełnia wymogów formalno-prawnych. Wnioskodawca w ramach projektu proponuje 

opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę deptaka i ścieżki rowerowej, jednakże 

jako element, który zostanie zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok wskazuje 

jedynie jeden element - oświetlenie. Nie zostanie więc zrealizowana reszta robót, na które zostanie 

opracowana dokumentacja techniczna. Jest to niezgodne z  § 2 ust. 2 Zasad Mławskiego Budżetu 

Obywatelskiego, zgodnie z którym mieszkańcy Mławy mogą zgłaszać propozycję projektu do 

zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego.  Projekt jest również niezgodny z  § 4 ust. 4 pkt 5 

Zasad Mławskiego Budżetu Obywatelskiego, ponieważ w przypadku jego realizacji, konieczne 

będzie zabezpieczanie w kolejnych latach środków finansowych na budowę pozostałych 

elementów uwzględnionych w opracowanej dokumentacji, np. deptaku, ścieżki rowerowej, 

balustrad zabezpieczających.  Należy również dodać, że po zmianach dokonanych przez 

Wnioskodawcę tytuł projektu nie pokrywa się z jego zakresem rzeczowym. Zmieniony wniosek nie 

przewiduje połączenia ul. Wójtostwo z ul. Padlewskiego.                                                                                                                               

3. Urządzenia siłowe na wolnym powietrzu 50 000,00

Wyżej wymieniony projekt dotyczy wykonania urządzeń siłowych zlokalizowanych przy 

Kopcu Kościuszki w miejscu dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Nasza dzielnica 

rozwija się bardzo dynamicznie, ale brakuje w tym miejscu ogólnodostępnycjh urządzeń 

do czynnej rekreacji. Budowa tych urządzeń siłowych zmieni ten stan rzeczy co bardzo 

pozytywnie odbije się w odczuciu mieszkańców. 

Projekt nie spełnia wymogów formalno-prawnych. Zlokalizowany jest na działce nie należącej do 

Miasta Mława a Skarbu Państwa. Nie spełnia więc wymogu określonego w § 2 ust. 3 Zasad 

Mławskiego Budżetu Obywatelskiego

PROJEKTY NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM



4. Budowa sztucznego lodowiska 300 000,00

Sztuczne lodowisko odkupione od Gminy Strzegowo zapewni zimową bazę dydaktyczną 

wychowawczą, harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Wykluczy dysfunkcje wad postawy, 

wykluczy wyjazdy mławian do miejscowości gdzie są lodowiska, rywalizacja sportowa, 

promocja Miasta Mława. 

Projekt nie spełnia wymogów formalno-prawnych. Jest on niezgodny z wymogami określonymi w § 

4 ust. 4 pkt 4 Zasad Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszty projektu nie zostały wyliczone w 

sposób prawidłowy. Sam Wnioskodawca wskazuje, że do funkcjonowania lodowiska niezbędne jest 

zakupienie rolby, której kosztu nie wlicza do kosztów realizacji projetu. Realizacja projektu 

przekroczyłaby środki przeznaczone na Mławski Budżet Obywatelski. Ponadto projekt jest 

niezgodny z wymogami określonymi  w § 4 ust. 4 pkt 5 Zasad Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Sezonowe koszty utrzymania stanowią prawie 40% wartości realizacji projektu określonej przez 

Wnioskodawcę. Jego zrealizowanie generowałoby wysokie koszty utrzymania, na które konieczne 

byłoby zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Mława.  Należy dodać, że wskazany przez 

wnioskodawcę sposób zakupu lodowiska - używane od Gminy Strzegowo, może być trudny lub 

wręcz niemożliwy do zrealizowania.


