
imię i nazwisko
adres 

zamieszkania

1 Miejska Biblioteka 

Publiczna, forma ustna 

- spacer studyjny 

(protokół ze spaceru)

22.10.2016 Uczestnicy 

spotkania - 

zgodnie z listą 

obecności 

nie dotyczy Uwag 1. Sugerowana szybsza realizacja 

przedsięwzięcia "Energetyczna Kultura" i ujęcie w nim 

urządzenia ogródka - miejsca do spędzania czasu na 

tyłach budynku biblioteki. Uwaga 2 - niezrozumiały 

tekst,  tekst jest długi.

Uwaga 1  bezprzedmiotowa - w GPRMM czas realizacji przedsięzwięć nie został określony, zakres rzeczowy 

przedsięzwięcia "Energetyczna kultura" wskazany z GPRMM nie jest katalogiem zamkniętym, określone zostało 

to,  co w szczególności w ramach przedsięwzięcia będzie wykonane, zatem ujęcie w nim zadania urządzenia 

ogródka będzie rozważane na etapie projektowania przedsięwzięcia i przygotowywania  dokumunetacji 

projektowej. Uwaga 2 - uwzględniona, dokonano uproszenia opisów w pogłędbionej diagnozie i w opisie 

projektów. Dokonano korekty edycyjnej całego dokumentu, aby dokument był bardziej czytelny  i zrozumiały. 

Skrócono dokument poprzez usunięcie  i informacji  powtarzających się w dokumencie oraz poprzez usunięcie 

informacji  zawartych w Diagnozie Miasta Mława.

2  Urząd Miasta Mława, 

urna na ankiety, 

wypełniona ankieta 

14.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM: "Oświetlenie ul. LOK- 

mieszkańcy wiedzieli gdzie się budują".

Uwaga  odrzucona z uwagi na brak właściwości - w GPRMM nie znajduje się projekt ani żadne działanie 

rewitalizacyjne zaplanowane na ul. LOK

3  Urząd Miasta Mława, 

urna na ankiety, 

wypełniona ankieta 

14.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM:  "Wybudowanie chodnika i 

oświetlenie ul. LOK mieszkańcy kupując działki pod 

budowę wiedzieli, że nie ma chodnika i oświetlenia".

Uwaga  odrzucona z uwagi na brak właściwości - w GPRMM nie znajduje się projekt ani żadne działanie 

rewitalizacyjne zaplanowane na ul. LOK

4  Urząd Miasta Mława, 

urna na ankiety, 

wypełniona ankieta 

14.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM: "Nie pamiętam coś z 

telewizją".

Uwaga nie została uwgzlędniona - projekt nr 16 pt. "Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski 

Tygodnik Telewizyjny" jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne: niska aktywność społeczna, 

projekt przyczyni się do realizacji celów programu. Jest to projekt prywatny, dzięki któremu w działania 

rewitalizycjne  włączają  się podmioty spoza sfery publicznej,  co czyni projekt  wartościowym dla całego 

GPRMM.

5  Urząd Miasta Mława, 

wypełniona ankieta 

przesłana za 

pośrednictwem Poczty 

Polskiej 

10.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie  projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM: "Krajewo Osiedle wszelkich 

uroków nadaje się na uzdrowisko zadbane wiele 

pięknych domów wypasionych".

Uwaga nie została uwzględniona - przeprowadzona diagnoza wskazała, że osiedle Krajewo (podobszar 

rewitalizacji nr 1)  znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

(np. depopulacja - największy odpłych ludności, bardzo niska aktywnośc społeczna mieszkańców, starzejące się 

psoleczeństwo) oraz występowania innych negatywnych zjawisk, zatem jest to obszar,  który zgodnie z art. 9 ust. 

1 ustawy z 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) spełnia warunki obszaru 

zdegradowanego.  Jednocześnie  jest to obszar istotny i ważny dla mieszkańców miasta  i rozwoju gminy  - 

dlatego został  wyznaczony jako obszar rewitalizacji, stąd konieczność podejmowania na osiedlu Krajewo działań 

odpowiadających zdiagnozowanym problemom, szczególnie tym społecznym. Zgłaszajacy uwagę nie 

zporoponował żadnych innych działań.

6  Urząd Miasta Mława, 

urna na ankiety, 

wypełniona ankieta 

14.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM: "Oświetlenie osiedla przy ul. 

LOK - mieszkańcy innych ulic czekają dłużej".

Uwaga  odrzucona z uwagi na brak właściwości - w GPRMM nie znajduje się projekt ani żadne działanie 

rewitalizacyjne zaplanowane na ul. LOK

7  Urząd Miasta Mława, 

urna na ankiety, 

wypełniona ankieta 

14.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM: "Oświetlenie i chodnik ul. LOK. 

Mieszkańcy tej ulicy powinni we własnym zakresie 

zrealizować ten projekt".

Uwaga  odrzucona z uwagi na brak właściwości - w GPRMM nie znajduje się projekt ani żadne działanie 

rewitalizacyjne zaplanowane na ul. LOK

Lp.
Miejsce  i forma 

wnoszenia uwag  

data wpływu 

Uwagi
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8  Urząd Miasta Mława, 

wypełniona ankieta 

przesłana za 

pośrednictwem Poczty 

Polskiej 

10.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie  projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM: "Przejeżdżając przez Krajewo 

rowerem poczułam się jakbym  była na wczasach. 

Niczego więcej na tym osiedlu nie trzeba".

Uwaga nie została uwzględniona - przeprowadzona diagnoza wskazała, że osiedle Krajewo (podobszar 

rewitalizacji nr 1)  znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

(np. depopulacja - największy odpłych ludności, bardzo niska aktywnośc społeczna mieszkańców, starzejące się 

psoleczeństwo) oraz występowania innych negatywnych zjawisk, zatem jest to obszar,  który zgodnie z art. 9 ust. 

1 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) spełnia warunki obszaru 

zdegradowanego.  Jednocześnie  jest to obszar istotny i ważny dla mieszkańców miasta  i rozwoju gminy  - 

dlatego został  wyznaczony jako obszar rewitalizacji, stąd konieczność podejmowania na osiedlu Krajewo działań 

odpowiadających zdiagnozowanym problemom, szczególnie tym społecznym. Zgłaszajacy uwagę nie 

zporoponował żadnych innych działań.

9  Urząd Miasta Mława, 

wypełniona ankieta 

przesłana za 

pośrednictwem Poczty 

Polskiej 

10.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM:  "Osiedle Krajewo - otoczone 

lasami, czyste powietrze, blisko woda. Dużo pięknych 

domów nowych -starsze odnowione".

Uwaga nie została uwzględniona - przeprowadzona diagnoza wskazała, że osiedle Krajewo (podobszar 

rewitalizacji nr 1)  znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

(np. depopulacja - największy odpłych ludności, bardzo niska aktywnośc społeczna mieszkańców, starzejące się 

psoleczeństwo) oraz występowania innych negatywnych zjawisk, zatem jest to obszar,  który zgodnie z art. 9 ust. 

1 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) spełnia warunki obszaru 

zdegradowanego.  Jednocześnie  jest to obszar istotny i ważny dla mieszkańców miasta  i rozwoju gminy  - 

dlatego został  wyznaczony jako obszar rewitalizacji, stąd konieczność podejmowania na osiedlu Krajewo działań 

odpowiadających zdiagnozowanym problemom, szczególnie tym społecznym. Zgłaszajacy uwagę nie 

zporoponował żadnych innych działań.

10  Urząd Miasta Mława, 

wypęłniona ankieta 

przesłana za 

pośrednictwem Poczty 

Polskiej 

10.11.2016 anonimowa 

osoba 

wypełniająca 

ankietę 

nie dotyczy Wskazanie w ankiecie projektu, który nie powinien 

znaleźć się w GPRMM:  "Krajewo - mają lasy, wodę 

osiedle odnowione i rozbudowane. Miejsce na 

rekreację i wypoczynek".

Uwaga nie została uwzględniona - przeprowadzona diagnoza wskazała, że osiedle Krajewo (podobszar 

rewitalizacyjny nr 1)  znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

oraz występowania innych negatywnych zjawisk, zatem jest to obszar,  który zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 9 

października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) spełnia warunki obszaru zdegradowanego.  

Jednocześnie  jest to obszar istotny i ważny dla mieszkańców miasta  i rozwoju gminy  -dlatego został  

wyznaczony jako obszar rewitalizacji, stąd konieczność podejmowania na osiedlu Krajewo działań 

odpowiadających zdiagnozowanym problemom. Zgłaszajacy uwagę nie zporoponował żadnych innych działań. 

11  Urząd Miasta Mława, 

fromularz zgłaszania 

uwag przesłany drogą 

elektroniczną 

14.11.2016 Andrzej 

Wieckiewicz 

Prezes 

Spółdzielni 

Socjalnej 

"Razem"

GPR nie wskazuje środka zaradczego  jak 

przeciwdziałać szybkiemu starzeniu się 

społeczeństwa,  GPR nie wskazuje żadnego pomysłu 

jak rozwiązać podstawowe problemy starzejącej się 

społeczności lokalnej, nie przewidziano niczego dla 

osób, które z różnych powodów przebywają w domu 

odrzucając możliwość pobytu w specjalistycznych 

ośrodkach. Jedyny projekt adresowany do osób 

starszych "Punkt Wsparcia dla Seniorów" przewiduje 

jedynie aktywizacje osób starszych, którym zdrowie 

pozwala na to, by być aktywnym. 

Uwaga bezprzedmiotowa - proponowane w GPRMM projekty z uwagi na ich zakres ukierunkowane są na 

odwórcenie zdiagnozowanych niekorzystnych zmian demograficznych: np. projekt nr 24  - ma na celu zachęcenie 

młodych, rozwojowych rodzin do osiedlenia się w obszarze rewitalizacji. Osobom starszym i ich problemom  

dedykowany jest projekt nr 23 -  w ramach którego powstanie miejsce nie tylko do opieki całodobowej, ale 

rownież świetlica dla osób starszych przeznaczona na pobyt dzienny dla osób, ktore  nie chcą zamieszkiwać w 

ośrodkach.  Pondto projekt nr 18 "Punkt Wsparcia dla Seniorów" ma na celu nie tylko aktywizację osób starszych 

ale też wsparcie osób starszych.  W zakresie projektu są m.in. spotkania indywidulane (które mogą być 

realizowane u osoby starszej) w tym przekazywanie informacji jak korzystać z sytemów  wsparcia takich jak np. 

teleopieka, organizacja grup samopomocy, w ramach której pomoc może być udzielana starszym osobom 

potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.  W rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów związanych z 

osobami starszymi  w GPRMM zaangażowane są podmioty publicznie Miasto Mława i Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej - jako realizujący projekty, oraz podmiot prywatny. Dodatkowo szereg projektów GPRMM uwględnia 

potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Powstaną przestrzenie i obiekty  publiczne dostęne dla  osób 

starszych (w ramach projektów nr  2, 14, 15, 19).

Sporządziła: Magdalena  Cecelska  

Zatwierdził: Sławomir Kowalewski - Burmistrz Miasta Mława

data: 18.11.2016 r. 
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