Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 69/2018
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN MŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
§1
1. Do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 można składać projekty, które
spełniają łącznie następujące warunki:
1) należą do zadań własnych gminy;
2) nieruchomość, na której ma być realizowany proponowany projekt stanowi
własność Miasta Mława, jest nieobciążona na rzecz osób trzecich (jeśli
dotyczy);
3) spełniają kryterium ogólnodostępności;
4) realizacja jest komplementarna w stosunku do innych zadań realizowanych lub
planowanych do realizacji przez Miasto Mława;
5) nie będą generowały w kolejnych latach niewspółmiernie wysokich kosztów
utrzymania i konserwacji.
2. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
1) dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których
mowa w Ustawie o systemie oświaty;
2) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej;
3) dotyczą terenów, które zostały przewidziane do sprzedaży, bądź na inny cel.
§2
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Mławskiego Budżetu
Obywatelskiego może zgłosić jedna osoba.
2.
Jeżeli propozycję projektu zgłosi grupa mieszkańców należy w formularzu propozycji
projektu wskazać przedstawiciela do kontaktu.
3.
W trakcie składania projektów mieszkańcy będą mieli możliwość niezbędnego
wsparcia w wydziałach Urzędu Miasta Mława i jednostkach organizacyjnych Miasta.
1.

§3
1. Propozycje projektów zostaną poddane weryfikacji pod względem formalnoprawnym, merytorycznym i finansowym przez Zespół Weryfikacyjny Mławskiego
Budżetu Obywatelskiego.
2. Weryfikacja będzie polegać przede wszystkim na sprawdzeniu:
1) kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu;
2) zgodności projektu z kompetencjami gminy;
3) zgodności projektu z planem zagospodarowania terenu (jeśli ma to odniesienie
do proponowanego zadania);
4) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;
5) możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które
wybrany projekt będzie generował w przyszłości (projekt nie może generować
kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do jego efektywności);
6) czy projekt nie pokrywa się z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach budżetu
Miasta Mława;
7) dostępności projektu dla mieszkańców Mławy.

§4
1.
Celem umożliwienia naniesienia koniecznych zmian do projektów (dotyczy
elementów zakwestionowanych w trakcie weryfikacji projektów, które uniemożliwiają
realizację projektu w całości lub w części) z wnioskodawcami odbędą się spotkania
w Urzędzie Miasta Mława.
2.
Wnioskodawcy mogą na tym etapie podjąć decyzję o wycofaniu projektu lub
połączeniu projektów zbliżonych zakresem w jeden projekt.
3.
Po zakończeniu weryfikacji wnioskodawcy zostaną poinformowani o jej wynikach.
§5
1.
Głosowanie przeprowadza się z wykorzystywaniem urny do głosowania,
umieszczonej w siedzibie Urzędu Miasta Mława.
2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy Miasta Mława, oddając tyko jeden głos, na
wyłącznie jeden projekt.
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2.
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§6
Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy
z projektów.
Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków
finansowych
przeznaczonych
na
Mławski
Budżet
Obywatelski
zostaną
zarekomendowane do realizacji ze środków budżetu uchwalonego przez Radę Miasta
Mława na 2019 rok.
W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów, a kwota nie jest
wystarczająca do realizacji dwóch projektów rekomenduje się ten z wyższą kwotą.
W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu
na liście, za rekomendowany uznaje się następny, który jest możliwy do zrealizowania
w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.
Informacja o wyłonieniu projektów podana zostanie na stronie internetowej
www.mlawa.pl.

§7
Burmistrz Miasta Mława koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne
dotyczące budżetu obywatelskiego, które obejmują w szczególności:
a. przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego;
b. zachęcanie do składania propozycji zadań oraz wzięcia udziału w głosowaniu;
c. upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach
głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz
o efektach realizacji tych zadań.

