
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 559)  oraz  Uchwały  nr  IX/133/19 Rady Miasta  Mysłowice z dnia  30 maja  2019 r.  w sprawie
Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 535/22 Prezydenta Miasta
Mysłowice z dnia 02 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji projektów
złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023r. 

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

informuje o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do siódmej
edycji  Mysłowickiego  Budżetu  Obywatelskiego  oraz  przekazuje  do  publicznej  wiadomości  listę
projektów przyjętych i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Po  zakończeniu  weryfikacji  zgłoszonych  projektów  zadań  i  ogłoszeniu  listy  projektów  przyjętych
i  odrzuconych,  wnioskodawcom  przysługuje  prawo  odwołania  się  od  wyniku  weryfikacji
do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów. 

W  ramach  trybu  odwoławczego  wnioskodawca  ma  prawo  do  dokonania  modyfikacji  projektu,
jedynie  w  zakresie  uchybień  nie  zmieniających  istoty  danego projektu,  wykazanych  przez  Zespół
ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.
Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. 

Po zakończeniu trybu odwoławczego, Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą
projekty  odrzucone  i  przyjęte  pod  głosowanie,  z  uwzględnieniem  ewentualnego  połączenia
projektów zadań. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny
odrzucenia.

Z up. Prezydenta Miasta Mysłowice
     KIEROWNIK

  Kancelarii Prezydenta Miasta
(-)    Aleksandra Kamińska

Mysłowice 07.10.2022 r.
KP.3020.1.2022.DM 
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Lp. Tytuł Dzielnica Wartość Wynik weryfikacji Uwagi do wyniku weryfikacji

1 Wyspa Radości Mysłowice- Centrum

2 Tężnia Solankowa Bończyk-Tuwima

3 Doposażenie Placu Zabaw przy SP 13 w urządzenia integracyjne. 217 163.38

4 Bończyk-Tuwima

5 Stare Miasto

6 Plac rowerowy Brzęczkowice Słupna

7 PRZODEK – strefa dla dużego i małego Piasek

194 400,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i późniejszej realizacji

150 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z 
następującymi uwagami: 
zakres wniosku zostanie 

określony na etapie 
projektowym, a możliwość 

realizacji zadania jest 
uzależniona od opinii 

gestorów sieci.

Brzęczkowice- Słupna Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i późniejszej realizacji

 ZESPÓŁ OBIEKTÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH W RAMACH 
UZUPEŁNIENIA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLOWEGO PARKU BOŃCZYK 160 108,00 zł Ocena łączna pozytywna – 

spełnia

Ocena pozytywna z 
następującymi uwagami: 
zakres wniosku zostanie 

określony na etapie 
projektowym , a możliwość 

realizacji zadania jest 
uzależniona od opinii 

gestorów sieci. Zgodnie z 
opinią Wydziału Ochrony 

Środowiska ilość, jak i rodzaj 
nasadzonych drzew i krzewów 

zostanie ustalony na etapie 
projektowym.

Rewitalizacja Szczeliny Przeciwlotniczej i Piwnicy Lodowej w Parku 
Zamkowym 64 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 

spełnia

W projekcie nie została 
uwzględniona konieczność 

wykonania ekspertyzy 
budowlanej obiektu. Nie 

podano rodzaju drzwi 
zewnętrznych oraz kwoty ich 

zakupu i montażu.                Nie 
uwzględniono instalacji 

zabezpieczeń elektronicznych  
oraz ochrony fizycznej. Koszt 
wykonania ekspozycji stałej 

jest niedoszacowany 
dodatkowo Muzeum Miasta 

Mysłowice nie posiada 
obecnie możliwości 
finansowych oraz 

personalnych do zarządzania 
obiektem.

228 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i późniejszej realizacji

110 665,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Wnioskodawca nie spełnił 
warunków formalnych. Działki 

o numerze  nr 2082/25, 
526/25,527/25, 

528/25,220/35,2202/35,2206/
234 oddane są w trwały zarząd 
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i 

Sportu w Mysłowicach. 
Realizacja zadania na ww. 

działkach wymaga przekazania 
zgody zarządcy terenu tj. 

Dyrektora MOSiR-u. 
Dodatkowo opis zadania jest 

zbyt ogólny, niespójny    z 
załączonym do wniosku 

kosztorysem
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8 Mysłowice Centrum

9 Bezpieczny Larysz – rozbudowa inteligentnego monitoringu dzielnicowego Larysz - Hajdowizna

10 Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw ,,Na winklu” Larysz- Hajdowizna

11 Ukwiecona Wesoła Wesoła

12 Bezpieczne Dziećkowice Dziećkowice

13 Kosztowy

14 Park sensoryczny Brzęczkowice - Słupna

15 Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka Brzezinka

16 Kosztowy

17  ,,Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła” Wesoła

Strefa aktywności ruchowej seniorów i mieszkańców z 
niepełnosprawnościami  ,,Aktywni na +” 169 380,00 zł Ocena łączna pozytywna – 

spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i późniejszej realizacji. W opinii 
Wydziału Ochrony Środowiska 
na etapie prac projektowych 

konieczne będzie 
przeprowadzenie wizji w 

terenie,  w sprawie ustalenia 
miejsc nasadzeń tak aby 

planowany montaż urządzeń z 
nimi nie kolidował.

77 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Projekt został mocno 
niedoszacowany,                          

a  przedłożona wycena jest 
nierzetelna i niekompleksowa. 

29 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku oraz 
parametry urządzenia mogą 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i późniejszej realizacji

28 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Przedłożone  przez Wydział 
Ochrony Środowiska koszty 

utrzymania znacznie 
przewyższają szacunkowy 

koszt realizacji zadania.

132 989,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury i późniejszej 
realizacji

Zabezpieczenie skarpy terenu sportowego(boiska) będącego w trwałym 
Zarządzie Szkoły Podstawowej numer 16 w Mysłowicach Kosztowych wraz z 

uporządkowaniem terenu.
140 892,81 zł Ocena łączna negatywna – nie 

spełnia
Brak społecznego aspektu 

realizacji zadania.

Brzęczkowice – 
Słupna 222 784,25 zł Ocena łączna pozytywna – 

spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury i późniejszej 
realizacji

162 270,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Punkt zadania dotyczący 
monitoringu opisany  
nieszczegółowo, brak 

rzetelnego kosztorysu.

Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw przy ul. Migdałowej w 
Kosztowych 144 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – 

spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i kosztów realizacji zadania w 

2023 r.

200 600,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury i późniejszej 
realizacji
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18 Harcerskie Centrum Szkoleniowe Mysłowice Centrum

19 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. PARTYZANTÓW

20 Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka Stare Miasto

21 Wesoła Czytelnia Wesoła

22 Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III Krasowy

23 Zieleń-reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” 110 655, 00 zł 

24 Morgi

25 Stare Miasto

26 AKTYWNOŚĆ NA SZÓSTKĘ – strefa sportu dla dzieci i młodzieży

208 008,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Projekt skierowany jest do 
zbyt wąskiej grupy odbiorców.

Janów Miejski - Ćmok 243 673,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury i późniejszej 
realizacji

107 400,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku 
zostanie dostosowany do 
zaleceń wskazanych przez 
Wydział Kultury, Sportu i 

Rekreacji

200 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – 
spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury i późniejszej 
realizacji

149 225,83 zł Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Zgodnie z danymi PZGiK część 
pasa drogi znajduje się w 
granicach praw własności 

osoby prywatnej (nr 2019/73) 
co uniemożliwia realizacje 

wniosku w wskazanym 
zakresie. Natomiast w zakresie 

remontu drogi gruntowej 
2375/76 do budowy drogi 

wymagane jest pozwolenie na 
budowę, a szerokość 

projektowanej drogi, jak 
również przewidziane  

parametry techniczne  nie 
spełniają wymogów 

określonych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury  z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno 
budowlanych dotyczących 

dróg publicznych

Janów Miejski - Ćmok Ocena łączna negatywna – nie 
spełnia

Wskazany teren znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 

Parku Zamkowego .                     
    W  związku z powyższym 
Zespół nie widzi zasadności 

wykonania zadania.

PARK MORGI – ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ – DOPOSAŻENIE WG 
PROJEKTU 104 570,00 zł Ocena łączna pozytywna – 

spełnia

Pozytywna bez uwag. Zakres 
ujęty we wniosku może ulec 

zmianie w zależności od 
wyniku procedury i późniejszej 

realizacji

Finalizacja i realizacja zadania MBO 2019 r. „ Zatoczki parkingowe przeplatane 
zielenią wzdłuż ulicy Stawowej” 110 665,00 zł Ocena łączna negatywna – nie 

spełnia

Niewystarczające środki na 
realizację zadania, brak  

możliwości wykorzystania 
kwoty z roku 2019 w roku 

obecnym

Brzęczkowice i 
Słupna 228 113,12 zł Ocena łączna pozytywna – 

spełnia

Ocena pozytywna z uwagami. 
Zakres ujęty we wniosku może 
ulec zmianie w zależności od 

wyniku procedury projektowej 
i późniejszej realizacji
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