
ZARZĄDZENIE NR ON.120.75.2014.ON 
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

Z DNIA 2 GRUDNIA  2014 ROKU.   

w sprawie określenia listy projektów do realizacji w ramach BudŜetu Obywatelskiego 
na 2015r. oraz określenia kwoty przeznaczonej na te projekty 

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 5 ust.1 uchwały nr XLIII/1024/2014 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat 
budŜetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok, uwzględniając wyniki głosowania 
mieszkańców przeprowadzonego w dniach od 7 do 14 listopada 2014r.  

p o s t a n a w i a m  

§  1 

1. Zatwierdzić do dalszej realizacji, wybrane w głosowaniu przez mieszkańców 
miasta Bielska-Białej w ramach BudŜetu Obywatelskiego na 2015r., 
następujące projekty ogólnomiejskie: 

1) „Bezpieczny parking – zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego” 
– kwota 450.000 zł; 

2) „Górskie, rekreacyjne ścieŜki rowerowe w Bielsku-Białej – etap 
pierwszy (Kompleks Kozia Góra)” – kwota 450.000 zł; 

3) „Słoneczna Dolina - zagospodarowanie doliny potoku Sikornik – projekt 
alei spacerowo-rekreacyjnej wraz z dodatkową infrastrukturą parkową” 
– kwota 144.500 zł; 

4) „Dokończenie remontu sali rehabilitacyjnej w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej” – kwota 140.000 zł; 

5) „Zielony zakątek – miejsce wypoczynku i rekreacji osiedla 
Beskidzkiego, Kamienicy i okolic” – kwota 400.000 zł; 

6) „Seria programów prozdrowotnych „Bądź zdrów” w ramach spotkań 
Klubu Zdrowia” – kwota 9.000 zł; 

7) „Posprzątaj po swoim psie – edukacyjny, interaktywny spektakl na 
temat, który wszystkich nas dotyka” – kwota 56.000 zł. 

2. Zatwierdzić do dalszej realizacji, wybrane w głosowaniu przez mieszkańców 
miasta Bielska-Białej w ramach BudŜetu Obywatelskiego na 2015r., 
następujące projekty osiedlowe: 

1) Osiedle Beskidzkie – „DoposaŜenie ogrodu przedszkolnego dla 
Przedszkola nr 55 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem 
zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeŜym powietrzu 
oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym” – 
kwota 75.000 zł; 



2) Osiedle Biała Północ – „Plac zabaw dla dzieci” – kwota 62.311 zł; 
3) Osiedle Bielsko Południe – „Teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla 

osiedla GraŜyny” – kwota 50.000 zł; 
4) Osiedle Górne Przedmieście – „Modernizacja chodnika przy Domu 

Opieki SOAR – ul. Modrzewskiego do Placu Lutra” – kwota 65.000 zł; 
5) Osiedle Grunwaldzkie – „Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. 

Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego” 
– kwota 75.000 zł; 

6) Osiedle Hałcnów – „Budowa siłowni pod chmurką w Bielsku-Białej 
Hałcnowie” – kwota 60.000 zł; 

7) Osiedle Kamienica – „System wypoczynkowy wraz z koszami na 
śmieci” – kwota 73.000 zł; 

8) Osiedle Karpackie – „Wymiana części stolarki okiennej (30 szt.) w 
Szkole Podstawowej nr 37 im. Mariusza Zaruskiego” – kwota 53.250 zł; 

9) Osiedle Komorowice Krakowskie – „Rodzinne centrum rekreacji – mini 
siłownia terenowa” – kwota 59.000 zł; 

10)  Osiedle Komorowice Śląskie – „BieŜnia lekkoatletyczna – tartanowa – 
Gimnazjum nr 14” – kwota 75.000 zł; 

11) Osiedle Leszczyny – „Remont schodów betonowych” – kwota 50.000 zł; 
12) Osiedle Lipnik – „Teren rekreacyjny pod Gaikami – plac zabaw dla 

dzieci w dzielnicy Lipnik” -  kwota 75.000 zł; 
13) Osiedle Mieszka I – „DoposaŜenie modernizowanego placu zabaw na 

osiedlu Mieszka I” – kwota 75.000 zł; 
14)  Mikuszowice Krakowskie – „DoposaŜenie i rozbudowa boiska przy ul. 

Cyprysowej” – kwota 75.000 zł; 
15)  Mikuszowice Śląskie – „Rekreacja i bezpieczeństwo dzielnicy 

Mikuszowice Śląskie i Olszówka” – kwota 75.000 zł; 
16)  Osiedle Piastowskie – „Remont chodnika przy ul. Kasztanowej” – 

kwota 75.000 zł; 
17)  Osiedle Słoneczne – „DoposaŜenie infrastruktury boiska w Parku 

Miejskim przy ul. Braci Gierymskich – budowa piłkochwytu i wymiana 
trybun dla kibiców” – kwota 70.000 zł; 

18)  Osiedle Stare Bielsko – „Wzgórze Trzy Lipki – sport i wypoczynek” – 
kwota 74.000 zł; 

19)  Osiedle Straconka – „Kamieniołom w Straconce – przystanek dla 
turysty” – kwota 71.000 zł; 

20)  Osiedle Wapienica – „Remont i rozbudowa placu zabaw na os. 
Wapienica przy ul. Biwakowej – kwota 75.000 zł; 

21)  Osiedle Wojska Polskiego – „Bezpieczna szkoła – bezpieczny chodnik” 
– kwota 75.000 zł; 

22)  Osiedle Złote Łany – „Oświetlenie chodnika i ścieŜki rowerowej” – 
kwota 50.000 zł. 

§ 2 

Zobowiązać Dyrektora Biura Rady Miejskiej do podania do publicznej wiadomości 
listy projektów zatwierdzonych do realizacji – na stronie internetowej BudŜetu 
obywatelskiego, stronie internetowej Miasta Bielska-Białej, stronie BIP, tablicy 
ogłoszeń UM oraz w punktach konsultacyjnych.  

 



§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


