INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 –
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
NR
KOLEJNY

NR OBB

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

1

OBB001

Michał Dębowski

2

OBB002

Sylwia Majewska

3

OBB003

Konrad Ignatowski

TYTUŁ/OPIS

Bielskie szkoły

50.000

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

Miejskie Schronisko
Dla Bezdomnych
Zwierząt w BielskuBiałej, ul. Reksia 48,
Bielsko-Biała Wybrany
przez kierownika
Schroniska Zakład
Leczniczy dla
Zwierząt będący
przychodnią lub
lecznicą weterynaryjną.

200.000

Pozytywna

Budynki Przedszkoli
Publicznych w BielskuBiałej.

68.800

Pozytywna

LOKALIZACJA

Doposażenie szkół w sprzęt sportowy/
Projekt zakłada zakup dla szkół kompletu sprzętu
sportowego. Każda szkoła dostałaby odpowiedni
zestaw sprzętu, zależny od poziomu edukacyjnego
uczniów. W skład zestawu weszłyby: piłki do gier
zespołowych, sprzęt lekkoatletyczny, znaczniki.
Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w
Bielsku-Białej/ Celem projektu jest zapewnienie
całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla
poszkodowanych w wypadkach losowych i
komunikacyjnych bezpańskich i wolnożyjących
zwierząt. Z uwagi na fakt, że lekarze weterynarii
zatrudnieni w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
pracują w godzinach od 8.00 do 14.00, to poza
wymienionymi godzinami tj. od 14.00 do 8.00
znalezione przez mieszkańców Bielska-Białej i
zabrane przez Schronisko poszkodowane, ranne i
cierpiące zwierzęta muszą uzyskać pomoc lekarza
weterynarii. Projekt Budżetu Obywatelskiego stanowi
kontynuację zadań dla projektu \"Całodobowa opieka
weterynaryjna dla zwierząt\", który jest realizowany w
roku 2015. Całodobowa opieka weterynaryjna ma
opierać się na ścisłej współpracy Miejskiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z wybranym
przez kierownika Schroniska Zakładem Leczniczym
dla Zwierząt. Schronisko zabiera z terenu BielskaBiałej poszkodowane w wypadkach zwierzęta i
przekazuje je w godzinach od 8.00 do 14.00 do
gabinetu schroniskowego, natomiast poza
wymienionymi godzinami, zawozi do wybranego,
prywatnego zakładu leczniczego dla zwierząt. Zakład
leczniczy dla zwierząt wykonuje czynności ratujące
życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne
zabiegi chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta.
Po ustabilizowaniu stanu pacjenta, zaopatrzeniu w
niezbędne leki, zwierzę przekazywane jest do
Schroniska.
„Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci”
Interaktywne Praktyczne Szkolenie na temat
Segregacji Odpadów na Suche i Mokre/ „Smoki
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *
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4

NR OBB

OBB004

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

Władysław Aniszewski

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

uczą dzieci mądrze segregować śmieci” - Szkolenie
kontynuujące projekt „Jak smoki i dzieci segregują
śmieci” prezentowany w 20 Szkołach Podstawowych
w Tychach (2012), 20 Przedszkolach Publicznych w
Bielsku-Białej (2012), na Eko Master Festiwalu w
Tychach (2012 i 2013), na Festynie Ekologicznym we
Włoszczowie (2013) oraz Pikniku Rodzinnym w
Czarkowie (2015). Nasze doświadczenia wynikające z
kontaktu z mieszkańcami miasta wskazują, że istnieje
ogromne zapotrzebowanie na szkolenia na temat
segregacji. Jest to szkolenie praktyczne w zakresie
segregacji odpadów z podziałem na Suche oraz
Mokre, podczas którego dzieci z najstarszych grup
przedszkolnych mają okazję osobiście i samodzielnie
poprzez zabawę segregować spreparowaną stertę
odpadów. Naszymi szkoleniami chcemy się
przyczynić do upowszechnienia prawidłowego
sortowania odpadów z podziałem na „suche” oraz
„mokre” w naszych mieszkaniach, przedszkolach,
szkołach oraz instytucjach. Na podstawie
doświadczeń innych państw europejskich wiemy, że
wyedukowanie prawidłowych „odruchów
segregacyjnych” w większości społeczeństw zajmuje
około 20 lat. W Bielsku-Białej również widzimy
konieczność podniesienia świadomości prawidłowej
segregacji odpadów. Więcej informacji Face Book:
Dzieci Śmieci Bielsko-Biała.
„Posprzątaj Po Swoim Psie” - Spektakl
Edukacyjny na temat, który wszystkich nas
dotyka - skierowany do uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych - publicznych, niepublicznych
oraz prywatnych w Bielsku-Białej/ „Posprzątaj po
swoim psie” - Spektakl Edukacyjny, kontynuacja
zrealizowanego w 2015 roku projektu Budżetu
Obywatelskiego pt. „Posprzątaj po swoim psie”.
Zadaniem Spektaklu Edukacyjnego jest dotarcie do
jak największej ilości dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Zebrane opinie motywują nas do
rozszerzenia prezentacji Spektaklu Edukacyjnego
„Posprzątaj po swoim psie” na wszystkie publiczne,
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Budynki Szkół
Podstawowych:
publicznych,
niepublicznych i
prywatnych na terenie
miasta Bielsko-Biała.

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

89.100

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Pozytywna
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5

OBB005

Ariel Brończyk

6

OBB006

Maciej Chrzanowski

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

niepubliczne oraz prywatne Szkoły Podstawowe w
Bielsku -Białej w grupach około 100 osobowych.
Dowcipna i interaktywna forma spektaklu sprawia, że
informacje na temat zagrożeń związanych z
zanieczyszczeniem miasta psimi odchodami,
pozostają na długo w pamięci widzów. Każdy widz
otrzymuje specjalne biodegradowalne woreczki na
psie odchody, oraz pamiątkową odznakę. Spektakl z
elementami teatru lalkowego w wykonaniu aktorów
pracujących w Banialuce, doświadczonych w wielu
akcjach edukacyjnych i proekologicznych. Ogromnym
sukcesem projektu jest powszechna akceptacja tego
trudnego tematu oraz mnóstwo próśb o kontynuację i
dalsze zaangażowanie.
Budowa Skateparku na osiedlu Rosta/ Projekt
budowy "Skateparku Rosta" jest odpowiedzią na
realne zapotrzebowanie miłośników deskorolek, role,
rowerów BMX z północnej i wschodniej części
Bielska-Białej. W stolicy Podbeskidzia znajduje się
zaledwie jeden skatepark, do tego w południowej
części miasta, co w z związku z dynamicznym
rozwojem \"sportów ekstremalnych\" jest
niewystarczające. Więcej szczegółów na stronie
www.skateparkrosta.pl
Odliczanie czasu na skrzyżowaniach/ Projekt
zakłada zakup i montaż wyświetlaczy czasu
pozostałego do zmiany świateł na wybranych,
największych skrzyżowaniach w Bielsku-Białej.
Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo,
sprawność ruchu i samopoczucie kierowców.
Wybrane skrzyżowania to: 1. ul. Żywiecka - ul.
Łagodna, 2) ul. Partyzantów - ul. gen. Bora Komorowskiego, 3) ul. Żywiecka - ul. PCK, 4) ul.
Partyzantów - ul. 1 Maja, 5) ul. Piastowska - ul. 3
Maja.
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Park Rosta, Os. Biała
492.000
Północ. Realizacja
zadania przewidziana na
działce 2035/45, obręb
Komorowice
Krakowskie

Pozytywna (wnioskodawca
wskazał inną lokalizację
projektu, 2035/45, obręb
Komorowice Krakowskie
oraz zmienił nazwę zadania)

Skrzyżowanie ulic: 1.
Żywiecka – Łagodna;
2.Partyzantów - gen.
Bora-Komorowskiego;
3. Żywiecka – PCK;
4.Partyzantów - 1 Maja;
5.Piastowska - 3 Maja

Negatywna przeprowadzone przez
środowisko inżynierów ruchu
drogowego analizy dotyczące
stosowania w/w
wyświetlaczy są negatywne, a
jako uzasadnienie takiego
stanowiska należy wymienić:
zastosowanie wyświetlaczy
ograniczone jest do
sygnalizacji stało-czasowych,
bowiem tylko w takich
przypadkach wyświetlacz jest
w stanie „rozpoznać”
długość sygnału, która jest w

Kwota
niezweryfikowana
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
danym programie sterowania
powtarzalna w kolejnych
cyklach. Obecnie, zmierza się
do nowoczesnego sterowania
„poprzez ruch” tzw.
sygnalizacje akomodacyjne.
Należy dodać, że na terenie
naszego miasta tylko na 1
skrzyżowaniu działa jeszcze
sygnalizacja stałoczasowa, a i
ta przewidziana jest do
modernizacji; podawane
przez niektórych zarządców
dróg informacje o co
najmniej 10% poprawie
przepustowości należy
traktować z dużą rezerwą,
bowiem dla uzyskania
wiarygodnych danych
konieczne jest objęcie analizą
co najmniej trzyletniego
okresu przed
wprowadzeniem
wyświetlaczy i takiego
samego okresu po ich
wprowadzeniu; zasady
umieszczania urządzeń
sygnalizacyjnych na drogach
oraz ich rodzaj określa
Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie
szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania
na drogach. Ww.
Rozporządzenie nie
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OBB007

Maciej Chrzanowski

Nowe Biletomaty/
Projekt zakłada zakup i montaż czterech nowych
biletomatów. Nowe biletomaty będą umieszczone w
następujących lokalizacjach : 1. ul. Żywiecka / ks.
Stojałowskiego - kierunek Mikuszowice, 2. ul.
Żywicka Leszczyny - kierunek Centrum, 3. ul.
Dmowskiego Urząd Miejski - kierunek Centrum, 4.
Os. Wojska Polskiego - kierunek Centrum.

Przystanki autobusowe:
1.ul. Żywiecka /
ks.Stojałowskiego kierunek Mikuszowice,
2. ul. Żywicka
Leszczyny - kierunek
Centrum, 3. ul.
Dmowskiego Urząd
Miejski - kierunek
Centrum, 4. Os. Wojska
Polskiego - kierunek
Centrum. Lokalizacja w
pobliżu wiat.

8

OBB008

Adam Kieliba

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy/
Zadanie obejmuje: Przywrócenie funkcji rekreacyjnosportowej terenu w rejonie Osiedla Wapienica przy ul.
Zwierzynieckiej - Lajkonika. Proponowany do
realizacji zakres prac to wykonanie boiska do piłki
nożnej o nawierzchni naturalnej oraz

Teren Gminy BielskoBiała w rejonie Osiedla
Wapienica przy ul.
Lajkonika Zwierzynieckiej w
Bielsku-Białej
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

ponad 500.000

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
przewiduje montażu
wyświetlaczy, a ponadto z
uwagi na fakt, że urządzenia
te dołączone są do
sygnalizatorów
odpowiednich grup, a nie do
sterownika sygnalizacji
sprawia, że nie jest spełniony
podstawowy wymóg nadzoru
sygnału świetlnego przez dwa
niezależne układy. W
przypadku zdarzenia
drogowego, jedynym
odpowiedzialnym za nie
będzie ten, kto podjął
decyzję o zamontowaniu
urządzenia niezgodnego z
przepisami.
W trakcie opiniowania
przez Zespół

Negatywna zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego teren
przeznaczony jest pod
realizację budownictwa
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SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

wielofunkcyjnego dla gier zespołowych, w tym boiska
do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę.

9

OBB009

Marcin Słonka

Mobilny punkt poradnictwa dla osób z
ul. Sempołowskiej 13,
niepełnosprawnością/ Często sprzężone
Bielsko-Biała
schorzenia, które utrudniają podejmowanie
aktywności ruchowej, społecznej lub zawodowej w
sposób bezpośredni, negatywnie wpływają na
samoocenę osób nimi doświadczonych oraz na ich
motywację do podejmowania decyzji o jakiejkolwiek
aktywności rehabilitacyjnej. Projekt kierowany jest do
osób z niepełnosprawnością aby udostępnić
bezpłatnie poradnictwo z zakresu: psychologii, prawa,
rehabilitacji, seksuologa, pracownika socjalnego,
pielęgniarki. Zapewnić opiekę w zakresie asystenta
osoby niepełnosprawnej i przerwy regeneracyjnej dla
osób zależnych. Mobilny punkt poradnictwa dla osób
z niepełnosprawnością ma przełamywać stereotypy i
bariery na temat osób z niepełnosprawnością, które
funkcjonują wśród społeczeństwa lokalnego.
Zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych ze
społecznością lokalną, a co za tym idzie zwiększy
poziom wsparcia środowiskowego na drodze do
rozwoju i podejmowania aktywności.
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OBB010

Grażyna Tronkowska

Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych
przy ul. Babiogórskiej, Goleszowskiej,
Sterniczej/ Projekt obejmuje budowę ok. 60 miejsc
postojowych w rejonie ulic Babiogórskiej,
Goleszowskiej, Sterniczej k/ Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Armii Krajowej oraz
Przedszkolu nr 55. Dojazd od ulicy Babiogórskiej,
Goleszowskiej, otoczony pasami zieleni. Miejsca
postojowe wybrukowane, teren oświetlony.
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Działka nr 847/111
przy ul. Babiogórskiej w
Bielsku-Białej w rejonie
ul. Goleszowskiej i
Sterniczej k/ogródka
Przedszkola nr 55

204.800

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
mieszkalnego
(jednorodzinnego).
Budowa dwóch boisk
przewyższa znacznie kwotę
500.000 zł. Brak we wniosku
podmiotu, który przejmie
obowiązki utrzymania boiska.
Pozytywna

W trakcie opiniowania
przez Zespół
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *
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OBB011

Anna Szczygielska-Spyra Modernizacja chodników i parkingów osiedla
przy ul. Grażyny - Bielsko – Południe/ Projekt
obejmuje: 1) Modernizacja chodników, 2) Wymiana
uszkodzonych nawierzchni wraz z podbudową, 3)
Likwidacja barier architektonicznych, 4) Modernizacja
parkingów, 5) Wymiana uszkodzonych nawierzchni
wraz z podbudową, 6) Uporządkowanie miejsc
parkingowych, 7) Zwiększenie ilości miejsc
parkingowych (ok. 50 szt.)

Modernizacja
500.000
chodników i parkingów.
Zakres prac obejmuje
budynki przy ul.
Grażyny 4, 5, 6, 11, 15
oraz ul. Zegadłowicza 9
w Bielsku-Białej
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OBB012

Waldemar Wysocki,

Teren zielony
120.500
miejskiego parku przy
ul. Braci Gierymskich, w
większości zadrzewiony
z niewielką polaną na
skraju działki o nr
713/2. Teren obejmuje
dwa osiedla: Os.
Słoneczne i Górne
Przedmieście.

Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej
oraz elementów parku typu Street Workout/
Potrzeba stworzenia publicznej przestrzeni dla
młodzieży, która swoją aktywność fizyczną opiera o
trening z masą swojego ciała jest bezpośrednią
przyczyną starań o utworzenie takich warunków w
pięknej scenerii parku miejskiego przy ul. Braci
Gierymskich. Zielona przestrzeń, otoczona
budynkami zabudowy wielorodzinnej osiedli:
Słoneczne, Beskidzkie, Górne Przedmieście, Bielsko
Południe, a także Aleksandrowice, sprzyja aktywności
fizycznej w przestrzeni bliskiej miejscu zamieszkania.
Staje się ona często panaceum na uciążliwości
siedzącego trybu życia. Aktywność ta przejawia się
różnymi formami, a jedną z nich jest trening uliczny,
który zyskuje coraz więcej zwolenników. Niniejszy
projekt zakłada stworzenie przestrzeni wyposażonej
w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy
Street workout parku. W skład zestawu Street
workout parku wejdą: drążek progresywny, poręcze
równoległe i drążki poprzeczne zamontowane na
różnych wysokościach, drabinki pionowa i
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OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Negatywna - Niemożliwość
realizacji zadania w jednym
roku budżetowym, a tylko
takie mogą być realizowane
zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej (przygotowanie
dokumentacji ustalenie
warunków zabudowy,
aktualizacja podkładów
geodezyjnych, wykonanie
dokumentacji technicznej
wraz z uzgodnieniami z
dysponentami sieci, wycinka
drzew, pozwolenie na
budowę, itp.)
Pozytywna
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OBB013

Maciej Szczepanik

14

OBB014

Paweł Pajor

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

poprzeczna, ławka skośna, lina do podciągu oraz
kółka długie i wspornik do rozciągania. Wśród
urządzeń siłowni zewnętrznej znajdą się: wioślarz,
motyl, motyl w rewersie, oraz urządzenia
zintegrowane: wyciąg górny i wyciskanie; wahadło,
biegacz, twister. Całość uzupełni podłoże wyłożone
płytami perforowanymi lub wysypane żwirem
rzecznym o frakcji 2-8 mm oraz tablica informacyjna.
"Windą do nieba". Zakup wyciągarki
szybowcowej do szkolenia lotniczego młodzieży/
Celem projektu "Windą do nieba" jest zakup
nowoczesnej i bezpiecznej wyciągarki szybowcowej
do szkolenia bielskiej młodzieży. Bielskie lotnisko
przyciąga swoim urokiem rzesze bielszczan na piesze i
rowerowe wycieczki, natomiast sport szybowcowy
stanowi alternatywę dla młodzieży. W ostatnim czasie
obserwujemy stały wzrost zainteresowania
szybownictwem wśród mieszkańców miasta. Jako
instruktor szybowcowy w Aeroklubie Bielsko
Bialskim, składam projekt na zakup nowoczesnej
wyciągarki szybowcowej, zwanej w żargonie
lotniczym "windą", aby umożliwić tańsze i przez to
dostępniejsze szkolenie szerszemu gronu
mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w szczególności
młodzieży. Projekt nowej wyciągarki o linie
syntetycznej przyczyni się również do zmniejszenia
emisji hałasu. Pomóżmy rozwinąć naszemu miastu
skrzydła i dajmy powód do satysfakcji mieszkańcom
Bielska-Białej, kontynuując lotnicze tradycje miasta.
Smart City – Miasto dla Ludzi. Zintegrowany
System Zarządzania Przestrzenią Publiczną/
„Smart City – Miasto dla ludzi. Zintegrowany System
Zarządzania Przestrzenią Publiczną” to projekt, który za
pomocą interaktywnego portalu internetowego oraz
aplikacji na urządzenia mobilne, umożliwi
monitorować stan miejskiej infrastruktury w zakresie
jej dostępności. Projekt dedykowany jest przede
wszystkim dla osób niepełnosprawnych, ale również
dla osób starszych, rodziców z dziećmi w wózkach

-8-

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Teren lotniska
"Aeroklub BielskoBialski" ul. Cieszyńska
321, Bielsko-Biała

221.400

Pozytywna

Bielsko-Biała

200.000
.

Pozytywna
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

oraz osób czasowo niesprawnych. Zakłada on
budowę funkcjonalnego narzędzia informatycznego,
które będzie umożliwiało ewidencję utrudnień
komunikacyjnych Bielska-Białej. Zbudowany system
pozwoli na efektywne zarządzanie procesami
prowadzącymi do usunięcia barier architektonicznych.
Projekt będzie składał się z trzech elementów: „Smart
City”- portalu internetowego, „Mobile Smart City” aplikacji na urządzenia mobilne oraz „Mapy Barier”interaktywnej mapy utrudnień komunikacyjnych.
Portal będzie współpracował z aplikacją mobilną
umożliwiającą na bieżąco aktualizowanie mapy barier
architektonicznych. Mapa będzie zawierała
dokumentację fotograficzną przeszkód, ich adres,
lokalizację GPS, szczegółowy opis wraz z propozycją
podjęcia działań naprawczych
15

OBB015

Jolanta Jurzak

Lekcja dziejów - Średniowieczny Jarmark/
Słowiańskie spotkanie ma na celu zaprezentowanie
odwiedzającym: obozowiska, życia ludności i tradycji
średniowiecza. Wojowie i rzemieślnicy pokażą obóz,
aby przedstawić jak się spało, prace ludzi, przedmioty
i naczynia domowe. Publiczność zobaczy w co się
ubierano, w jaki sposób szyto i ozdabiano stroje,
uzbrojenie, co się jadło i piło. Dzieci, młodzież jak i
dorośli będą mogli przekonać się jak bawiono się w
średniowieczu, można będzie wziąć udział w grach,
zabawach i konkursach związanych z
średniowiecznymi tradycjami, jak i warsztatach, które
poprowadzą wojowie. Atrakcją na pewno będzie
inscenizacja historyczna w wykonaniu wojów i
koncert grupy folkowej - grającej wspaniałą
porywającą muzykę inspirowaną słowiańskim
folklorem. Jest to projekt edukacyjny podnoszący
wiedzę o początkach życia w średniowieczu oraz
wiedzę na temat ginących zawodów, np. tkactwo,
kowalstwo, ceramika i nauki poszczególnych technik
rękodzieła - powinno to uzmysłowić jakie są
możliwości ratowania ginących zawodów.
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Teren BBOSIR
35.000
"Błonia", Rynek Starego
Miasta

Pozytywna
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IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

16

OBB016

Robert Kulawiak

17

OBB017

Sławomir Łyczko

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Organizacja szkoleń, wykładów i warsztatów w
ramach konferencji dla rodziców i wychowawców
z cyklu "Wychowywać i uczyć" - wychowanie to
zadanie/ Celem priorytetowym projektu jest
podkreślenie roli rodziców jako pierwszych
wychowawców swoich dzieci oraz zwiększenie
aktywnej współpracy pomiędzy rodzinami i
placówkami edukacyjnymi w procesie wychowania i
kształcenia. Efektywne wychowanie dzieci
niemożliwe jest bez współpracy z rodzicami. To
właśnie oni są pierwszymi wychowawcami - wzorami
postaw i zachowań dla swoich dzieci. Rodzina jest
naturalnym poziomem kształcenia młodego
człowieka, dlatego to rodzina tworzy najważniejsze i
niezastąpione środowisko wychowania dzieci i to
rodzice są przede wszystkim odpowiedzialni za ten
proces, dając osobisty przykład, a szkoła powinna
wspierać rodziców w tym wyjątkowym zadaniu.
Dlatego też, rodzice chcąc dobrze wychować dzieci
powinni mieć możliwość stałego podnoszenia
kompetencji i rozwoju w różnych sferach wychowawczej, małżeńskiej, ludzkiej. Wychodząc z
tego założenia, w ramach projektu przewidziano
realizację wyznaczonego celu poprzez udział
rodziców, wychowawców oraz społeczności lokalnej
w szkoleniach, wykładach, warsztatach i dyskusjach
panelowych odbywających się w ramach sześciu
zorganizowanych otwartych koferencji z cyklu
"Wychowywać i uczyć".
Na pomoc dzikim zwierzętom/ Celem projektu
jest sfinansowanie leczenia weterynaryjnego, opieki i
rehabilitacji, poszkodowanym w wypadkach losowych
i komunikacyjnych dzikim zwierzętom, z terenu
miasta Bielsko - Biała. Taka forma pomocy będzie
udzielana w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
„MYSIKRÓLIK", który od połowy 2014 roku
realizuje to zadanie w ramach projektu „Całodobowa
opieka weterynaryjna dla zwierząt". Doświadczenie
pokazuje jednak, że projekt ten nie w pełni działa
sprawnie i z korzyścią dla dzikich zwierząt. Długa
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

Bielsko-Biała

26.000

Ośrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt
"Mysikrólik", ul.
Admiralska 10, 43-300
Bielsko-Biała, nr dz.
2280/60 i 2280/75

Brak zweryfikowanej
kwoty

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

Negatywna
Projekt zakłada tylko pomoc
dzikim zwierzętom, podczas
gdy w wypadkach
komunikacyjnych oraz
sytuacjach losowych biorą
głównie udział zwierzęta
domowe, którym należy
udzielić pomocy.
Zakładana przez projekt
„szybka droga” z
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KOLEJNY

NR OBB

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

droga: schronisko miejskie - lekarz weterynarii ośrodek jest w większości przypadków omijana i w
praktyce poszkodowane zwierzęta dostarczane są
bezpośrednio do ośrodka. Największy procent
zwierząt jaki trafia to osierocone młode wymagające
częstego karmienia specjalnym pokarmem i
zapewnienia odpowiednich, specyficznych warunków
dla danego gatunku. Poszkodowane dzikie zwierzęta
do ośrodka będą przywożone tak jak do tej pory:
osobiście przez mieszkańców, schronisko miejskie,
właściciela ośrodka, policję, straż pożarną i straż
miejską po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z
ośrodkiem pod całodobowym numerem telefonu.
Opieka weterynaryjna i rehabilitacja będzie odbywać
się w zakładzie leczniczym doświadczonym w
leczeniu dzikich zwierząt, który został zatwierdzony
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w
czasie uzyskiwania zgody na prowadzenie ośrodka w
2014 roku oraz w ośrodku „MYSIKRÓLIK" gdyż
oboje właściciele są technikami weterynarii i ściśle
współpracują z placówką „Leśne Pogotowie" w
Mikołowie, która posiada wieloletnie doświadczenie
w rehabilitacji dzikich zwierząt.

18

OBB018

Katarzyna Pohl

Jem zdrowo - Będę zdrowy! Interaktywny
spektakl edukacyjny dla dzieci propagujący
zdrowe odżywianie./ Realizacja i prezentacja
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Przedszkola Publiczne
155.100
w Bielsku-Białej, Szkoły
Publiczne w Bielsku-

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
pominięciem lekarza
weterynarii nie jest korzystna
dla zwierząt
powypadkowych, gdzie to
właśnie pomoc lekarza jest
jedynym ratunkiem dla
poszkodowanego zwierzęcia.
Ośrodek jest bardzo mały i
nie jest przystosowany dla
wszystkich gatunków dzikich
zwierząt, np. do
przyjmowania saren, łabędzi,
bocianów, dzików, łosi itp.
Informacja prawna –
sprawowanie opieki nad
dziko żyjącymi zwierzętami,
w świetle art. z dnia
08.03.1990 o samorządzie
gminnym, nie należy do
zadań własnych gminy.
Koszt szacunkowy wyższy
niż koszt wskazany w
formularzu – koszt realizacji
zadania nie pokrywa kosztów
związanych z
wynagrodzeniem dla lekarza
weterynarii. Technik
weterynarii nie może
samodzielnie leczyć zwierząt
i wystawiać recept.
Dodatkowo, wskazuje się na
brak możliwości kontroli
rozliczenia realizacji zadania.
Ponadto, rozpatrywana jest
procedura pozyskania
środków zewnętrznych w
zakresie zadania.
Pozytywna
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IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

interaktywnego spektaklu edukacyjnego dotyczącego
zdrowego odżywiania się przez dzieci. Spektakl
zostałby zrealizowany środkami teatru lalkowego
przez doświadczonych aktorów we współpracy z
pedagogiem i specjalistami do spraw żywienia,
dostosowany do wieku odbiorców i uświadamiający
wagę problemów związanych z niezdrowymi
nawykami żywieniowymi. Podczas spektaklu
wszystkie dzieci jadłyby owoce.
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Białej w klasach 1 do 3.

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
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19

NR OBB
OBB019

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY
Anna Gawor

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy
ul. Księcia Przemysława oraz ul. Piastów
Śląskich/ Zadanie obejmuje: Remont będącego w
złym stanie technicznym chodnika na wysokości
budynku mieszkalnego nr 8 przy ul. Piastów Śląskich
wzdłuż ulicy miejskiej oraz innych miejsc wzdłuż
wymienionych we wniosku ulic, na powierzchni ok.
260 m2. Remont będących w złym stanie technicznym
dróg osiedlowych przy ul. Piastów Śląskich oraz ul.
Księcia Przemysława. Remont swoim zakresem
obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki
i asfaltowej, wykonanie właściwej podbudowy,
ułożenie kostki brukowej wielobarwnej o grubości 8
cm, wraz z wymianą krawężników, na powierzchni
ok. 1800 m2.

Teren zlokalizowany na
Os. Piastowskim w
Bielsku-Białej wg
załączonej do projektu
mapy.
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *
500.000

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna Wnioskodawczyni w piśmie z
dn. 30.09.2015 wyraziła
zgodę na ograniczenie
zakresu rzeczowego zadania
inwestycyjnego. Zadanie
obejmowałoby remont
nawierzchni ul. Ks.
Przemysława oraz Piastów
Śląskich od budynku nr 16 w
stronę ul. Sobieskiego.
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TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

20

OBB020

Władysław Göttlich,

Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na
Błoniach/ Modernizacja dotyczy jedynego w
Bielsku-Białej obiektu służącego do celów
dydaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci
w ruchu drogowym. Wybudowana w latach 80.
Miasteczko Ruchu Drogowego nie spełnia obecnie
kompleksowo wszystkich wymogów. Na miasteczku
m.in. dzieci Szkół Podstawowych uzyskują
uprawnienia jazdy na rowerach. Młodzież uczestniczy
w szkoleniach, konkursach i imprezach
zorganizowanych przez Klub TKKF. Gremialnie pod
okiem rodziców i opiekunów młodzież nabiera
nawyki i umiejętności poruszania się w ruchu
drogowym.

Działka 424/20, KW
58043, Mikuszowice
Śląskie (Błonia),
Bielsko-Biała

21

OBB021

Katarzyna WillmannPłachciok

Tężnia solankowa w Bielsku-Białej/ Pod
wpływem wiatru i słońca solanka intensywnie paruje
tworząc bogaty mikroklimat, który działa podobnie
jak rozbryzgujące się fale morskie. Spacerując wokół
kolumny Tężni wdychamy minerały i mikroelementy
znajdujące się w solance, które przez błony śluzowe
dróg oddechowym i skórę uzupełniają niedobór
mikroelementów w organizmie człowieka i powodują
wzrost odporności organizmu. Cząsteczki aerozolu
mają również działanie bakteriobójcze, wobec tego
działają korzystnie przy przewlekłych infekcjach.
Projekt wzorowany jest na tężni w gminie Jaworze.

Park Mickiewicza lub
powyżej 500.000
miejsce zaproponowane
przez Urząd Miejski
Bielska-Białej

22

OBB022

Łukasz Ćwik

Lotniczy plac zabaw na terenie lotniska w
Aleksandrowicach/ Celem projektu jest
infrastruktura polegająca na budowie placu zabaw dla
dzieci. Plac zabaw ma przybrać formę edukacyjną,
dzięki czemu nasze pociechy aktywnie i pożytecznie

Teren Aeroklubu
Bielsko-Bialskiego przy
ul. Cieszyńskiej 321 w
Bielsku-Białej, działka o
wym. 22 x 27 metrów
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181.000

146.700

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

Negatywna :
1. koszt realizacji przekracza
środki B.O.,
2. wybudowany obiekt
wymaga ponoszenia
dodatkowych kosztów
związanych z eksploatacją i
utrzymaniem,
3. wskazana lokalizacja jest
niezgodna z zapisami
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego,
4. opiniujący nie ma
uprawnień do ustalenia innej
lokalizacji wnioskowanego
zadania,
5. okres realizacji i
przygotowania inwestycji
przekracza 12 m-cy.
Pozytywna
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TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

będą mogły spędzać czas na lotnisku. Chcemy aby
przylegająca do
przez ten projekt lotnisko stało się jeszcze bardziej
budynku Aeroklubu od
przyjazne dla mieszkańców Bielska - Białej i okolic, a strony wschodniej
jednocześnie promować nasze miasto oryginalnym
placem zabaw umiejscowionym na jednym z
najpiękniej położonych lotnisk w Polsce. Formuła
placu ma bowiem nawiązywać do jego lokalizacji, czyli
na placu mają znaleźć się m.in. takie elementy jak:
kiwak helikopter, huśtawka samolot, helikopter ze
zjeżdżalnią, ławka samolot, wieża kontroli lotów,
tablica rysunkowa i mała architektura. Największe
urządzenie ma stanowić samolot, wyposażony w
elementy sprawnościowe, drabinki, siatki czy
zjeżdżalnię.
23

OBB023

Łukasz Ćwik

24

OBB024

Rafał Ryplewicz

Obserwacje dalekie i bliskie/ Celem projektu jest
zakup 2 kamer stacjonarnych i 1 szybkoobrotowej,
które zostaną zamontowane na wieży kontroli lotów
budynku aeroklubu Bielsko - Bialskiego na lotnisku w
Aleksandrowicach. Obraz z kamer umożliwi pilotom
ogólną ocenę warunków panujących na lotnisku w
Bielsku - Białej pozwalając orientacyjnie ocenić
widzialność i wysokość podstawy chmur,
mieszkańców zachęcić do wyjścia z domu, a turystów
do przyjazdu do naszego pięknego miasta. A mamy
się czym pochwalić, bo nie bez powodu bielsko bialskie lotnisko sportowe uważane jest za najpiękniej
położone w całej Polsce. Tu jest centrum turystyki i
rekreacji, a więc idealne miejsce do promowania
naszego miasta - musimy się tylko pokazać. Pokażmy
jak Bielsko - Biała tętni życiem zarówno na lądzie jak i
w powietrzu, pokażmy, że w Bielsku - Białej
przeżyjesz 2 razy więcej.
Odtworzenie skoczni narciarskiej K-30 w
Cygańskim Lesie/ Projekt przewiduje wyrównanie i
wyczyszczenie z narośli terenu pod zeskok oraz
budowa skoczni narciarskiej z punktem
konstrukcyjnym usytuowanym na ok. 30-tym metrze
oraz rozbiegiem o długości ok. 25 metrów.
Nawierzchnia skoczni będzie wykonana z igielitu,
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Maszt dachu wieży
kontroli lotów budynku
Aeroklubu BielskoBialskiego przy ul.
Cieszyńskiej 321 w
Bielsku-Białej

35.800

Pozytywna

Dawna skocznia
narciarska w lesie
niedaleko Błoni, na
masywie Koziej Góry.
Dojście najlepiej
rozpocząć od hotelu na
Błoniach, skręcamy w

800.000 do 900.000

Negatywna
Realizacja zadania z uwagi na
uwarunkowania społeczne
nie spełnia wymogów
celowości i racjonalności. Od
wielu lat w B-B nie
funkcjonuje żadna sekcja
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25

NR OBB

OBB025

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

Bogdan Borgosz

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

umożliwiając korzystanie z obiektu o każdej porze
roku. Skocznia będzie przeznaczona dla osób
początkujących, stawiających pierwsze kroki w
skokach narciarskich. Będzie posiadała podstawową
infrastrukturę (m. in. dwa przyrządy do obserwacji
wiatru, wieże sędziowską, gniazdo trenerskie oraz
kontener pod obsługę biurową) potrzebną do
przeprowadzenia zawodów juniorskich. Dla
korzystających będzie przygotowane zadaszenie w
formie wiaty, pod którym będzie można przechować
prywatne rzeczy w trakcie skakania

prawo na drogę
asfaltową, po ok. 30 m
skręcamy w lewo do
lasu, ścieżką idziemy
cały czas prosto
przechodząc przez mały
mostek i idziemy pod
lekką górkę, następnie
cały czas prosto do
końca drogi skręcamy w
lewo i idziemy prosto
ok. 100m, dochodzimy
do chatki na grilla, po
lewej stronie jest
skocznia.

Wypiętrzenie Neptuna z okowów betonu/
Projekt zakłada obniżenie obudowy fontanny
Neptuna, likwidacja bloków z tryskaczami fontanny,
które skutecznie zasłaniają rzeźbę, przywrócenie

Rynek - fontanna
Neptuna

- 16 -

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

Brak kwoty
szacunkowej

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
sportowa prowadząca
szkolenie w skokach
narciarskich. Realizacja tak
dużej inwestycji w sytuacji
braku potencjalnej grupy
użytkowników wydaje się
nieracjonalna. Budowa
skoczni generowałaby
ponadto dodatkowe koszty w
następnych latach (obsługa,
całodobowa ochrona
obiektu, zatrudnienie
konserwatora igielitu, media,
itp.). Co ważne, obiekt tego
typu (2 całoroczne skocznie
K-31 i K-19) funkcjonuje w
bardzo niewielkiej odległości
od proponowanej lokalizacji
– w Bystrej. Na tych
skoczniach szkolenie w
skokach narciarskich
prowadzi klub sportowy LKS
Klimczok Bystra. Biorąc pod
uwagę bliskość
wybudowanego już obiektu,
niewielką lub znikomą - z
uwagi na brak klubu liczbę
użytkowników, koszty
funkcjonowania w kolejnych
latach oraz bardzo
niekorzystną relację
nakładów do liczby
korzystających ze skoczni,
realizację proponowanego
zadania uznać należy za
niecelową.
Negatywna
Zakres rzeczowy projektu
dotyczy wyłącznie kwestii
estetycznych wnioskującego i
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NR OBB

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

kolistego/owalnego obrazu misy fontanny poprzez
montaż tryskacza kołowego na poziomie lustra wody,
obniżenie obrzeża fontanny, likwidacja "szubienicy".

26

OBB026

Bogdan Borgosz, telefon: Funkcjonalność i estetyka Placu Wolności/
692695262, adres e-mail:
Projekt zakłada zwiększenie ilości miejsc
bogdanborgosz@ interia.pl parkingowych poprzez otwarcie dodatkowego pasa
ruchu przy pierzei wschodniej i wyznaczenie ok. 20
stanowisk. Zmiana usytuowania latarni - zamiast
dwóch pasów po 5 sztuk (wewnętrznych) - jeden pas
5 latarni środkowych. Poprawa bezpieczeństwa przy
parkowaniu i uniknięcie omijania latarni, co
powodowało częste uszkodzenia. Wyznaczenie
oddzielnego pasa dla taksówek przy pierzei
zachodniej placu.

- 17 -

Plac Wolności

75.000

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
nie jest związany z
polepszeniem względów
użytkowych płyty Rynku.
Dokumentacja projektowa
zagospodarowania płyty
Rynku (w tym także ciek
wodny z figurą Neptuna)
stanowi stylistyczną całość i
została wybrana do realizacji
w drodze konkursu
Stowarzyszenia Architektów
Polskich. Uzyskano także
pozytywną opinię
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
oraz pozwolenie na budowę.
Dodatkowo na zmiany w
istniejącej architekturze
wymagana byłaby zgoda
projektantów.
Negatywna – proponowane
rozwiązanie
zagospodarowania
powierzchni Pl. Wolności
spowoduje zwiększenie ilości
miejsc parkingowych i
ciągów komunikacyjnych,
czego efektem będzie
zwiększenie ruchu kołowego.
Konsekwencją realizacji
projektu będzie także
zmniejszenie przestrzeni
przeznaczonej dla ruchu
pieszego i rekreacji przez co
Plac utraci swoją zasadniczą
funkcję i tak już naruszoną
przez sam fakt wyznaczonej
części pod parking.
Likwidacja dwóch
wewnętrznych rzędów latarni

INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 –
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
nie budzi zastrzeżeń pod
warunkiem zainstalowania
tego samego modelu latarni
w zaprojektowanym rzędzie
środkowym. Ponadto,
Wojewódzki Konserwator
Zabytków negatywnie
opiniuje projekt w zakresie
dodatkowego wprowadzenia
pasa dla TAXI.

NR
KOLEJNY

NR OBB

27

OBB027

Bogumił Kanik

Bielsko-Biała - Moja Mała Ojczyzna/ Projekt:
Bielsko-Biała "Moja Mała Ojczyzna" powstał, aby
krzewić postawy patriotyczne wśród mieszkańców
miasta Bielska-Białej z głównym akcentem położonej
na dzieci i młodzież, ponieważ społecznosocjologiczne uwrażliwienie młodych ludzi daje
nadzieję na zainteresowanie się jego własną
przyszłością: przyszłością jego potencjalnej rodziny.
miasta, powiatu, regionu i wreszcie kraju. Celem
projektu jest budzenie zainteresowania przeszłością,
integracja poprzez edukację, kształtowanie dumy z
możliwości życia w kraju o tak bohaterskiej historii.
Główny rdzeń projektu stanowi "Piknik
Obywatelski", który odbędzie się na rekreacyjnych
terenach Błoni. Wśród atrakcji przewidziano m.in.:
pokaz sprawności 18. Batalionu PowietrznoDesantowego oraz jego wyposażenia, występy orkiestr
wojskowych lub festiwal piosenki żołnierskiej
połączony z konkursem piosenki żołnierskiej,
pokazowy obóz harcerzy - "Miasteczko Harcerskie",
konkursy, podchody, gry terenowe, zawody
strzeleckie zarówno dla dzieci jak i dorosłych, a
przede wszystkim wielkie ognisko połączone z
tradycyjnym pieczeniem pysznej, darmowej kiełbaski
+ chleb, grochówka. herbata z kuchni polowej, itd.

Plac Ratuszowy uroczystości z okazji
święta Konstytucji 3
Maja, przejazd wozu
"Half Track", Katedra
św. Mikołaja - "Piknik
Obywatelski"

74.500

Pozytywna
.

28

OBB028

Beata Miziołek

Mały Kucharz - warsztaty kulinarne dla dzieci/
Warsztaty kulinarne Mały Kucharz adresowane są do
dzieci z bielskich przedszkoli oraz szkół

Centrum Batory
Bielsko-Biała, ul.
Partyzantów 44

47.500

Pozytywna

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

podstawowych z klas 1-3. Celem projektu jest
propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz
kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych
u dzieci. Dzieci w formie zabawy będą uczestniczyć w
samodzielnym wypieku pizzy. Na koniec zajęć każde
dziecko otrzyma własnoręcznie skomponowaną pizzę
i dyplom Małego Kucharza. Wszyscy uczestnicy zajęć
będą mieli zapewniony transport MZK w BielskuBiałej.
29

OBB029

Agnieszka Wybraniec

Kompoinwazja/ Program "Kompoinwazja" to
program dopłat dla mieszkańców, który ma na celu
zwiększenie liczby gospodarstw, w których
kompostuje się odpady zielone z ogrodu. Dzięki
przydomowym kompostownikom zmniejszy się
problem odbioru trawy.

Miasto Bielsko-Biała

500.000

Pozytywna

30

OBB030

Bogumił Kanik

Bezpiecznie z miasta w góry/ Ogólnomiejski
program zajęć z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa
w górach - przeszkolenie 10.000 uczniów bielskich
szkół. Bezpłatny mały wyciąg narciarski na Dębowcu
dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej - szkolenia
z bezpiecznej jazdy na nartach prowadzone przez
ratowników górskich - instruktorów. Zakup pięciu
defibrylatorów do miejsc publicznych. Nabycie przez
300 pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu
Skarbowego i stacji PKP umiejętności ratowania życia
ludzkiego przy użyciu defibrylatora. Każdy uczestnik
wszystkich szkoleń dostanie aplikację "Ratunek", z
której zostanie przeszkolony. Aplikacja pozwala na
szybką lokalizację turysty (narciarza) przez służby
ratownicze w razie zabłądzenia lub kontuzji na stoku.

Szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły
średnie, stok narciarski
na Dębowcu w BielskuBiałej.

130.900

Pozytywna
(Wnioskodawca przedstawił
skorygowany wniosek,
zmniejszył ilość uczniów do
2 tys., wprowadził
uzasadnienia kosztów oraz
informacje, kto powinien
przeprowadzić zajęcia)
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31

OBB031

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

Rymwid Mikulski

Remont chodnika przy ulicy Katowickiej na
odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy
Królewskiej/ Remont chodnika na ulicy Katowickiej
na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Królewskiej
z kostki brukowej wraz z krawężnikami i
odwodnieniem.

ul. Katowicka, od ul.
Botanicznej do ul.
Królewskiej w BielskuBiałej

500.000

Sport inwestycją w przyszłość, czyli
modernizacja boiska przy ul. Ks. Stanisława
Brzóski/ Projekt dotyczy modernizacji obecnego
boiska trawiastego poprzez utworzenie
ogólnodostępnego, bezpiecznego, wielofunkcyjnego
boiska do gier zespołowych. Zakres prac zakłada w
szczególności: oczyszczenie terenu (zdjęcie warstwy
humusu, rozebranie istniejących bramek do piłki
nożnej); roboty ziemne; transport gruzu, złomu,
materiału ziemnego; drenaż; utworzenie warstw
podbudowy; dostawę i ułożenie nawierzchni
poliuretanowej boiska; zamontowanie piłko chwytów
o wys.4 i 6 m z bramą i furtkami; dostawę i montażu
urządzeń do gry w ww. gry zespołowe;
uporządkowania terenu budowy. Powstałe boisko
stanowić będzie część Terenu RekreacyjnoSportowego „Pod Gaikami” (utworzonego wraz z
powstającym placem zabaw oraz zaplanowaną
siłownią zewnętrzną). Teren ten znajduje się na
granicy Lipnik-Straconka i jest on na trasie Straconka
(Bulwary) przez Lipnik do Złotych Łanów, a więc
rekreacyjnej trasie dla pieszych (uprawiających np.
Nordic Walking) czy rowerzystów, a także turystów
zmierzających na górskie szlaki Beskidu Małego.
Wmurowanie tablicy upamiętniającej pomnik
Gabriela Narutowicza/ Projekt przewiduje
wmurowanie tablicy pamiątkowej przypominającej
istnienie w latach II RP pomnika pierwszego
prezydenta RP - Gabriela Narutowicza w miejscu
obecnego pomnika Adama Mickiewicza.
Wystawienie pomnika "Podhalańczyka" na Pl.

Obszar obok
planowanej inwestycji
budowy Terenu
RekreacyjnoSportowego „Pod
Gaikami” przy ul. Ks.
Brzóski. Obecne boisko
trawiaste.

475.000

Pozytywna
.

Plac Mickiewicza

12.000

Pozytywna

32

OBB032

Joanna Łoboz

33

OBB033

Andrzej Czauderna

34

OBB034

Andrzej Czauderna

- 20 -

Plac Zwycięstwa -

W trakcie opiniowania
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NR
KOLEJNY

35

NR OBB

OBB035

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

Ewelina Damek

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Zwycięstwa/ Postawienie pomnika żołnierza w
tradycyjnym umundurowaniu wojsk górskich spełni
następujące cele: upamiętni żołonierzy (mieszkańców
regionu), którzy w czasach II RP pełnili służbę
wojskową w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich i
stacjonowali w pobliskich koszarach; stanie się
elementem i wyrazem tożsamości regionalnej i
narodowej mieszkańców Bielska-Białej; wypełni
kompozycyjnie przestrzeń Placu Zwycięstwa w
ramach przygotowanej infrastruktury; wzbogaci
miasto w ciekawy i wartościowy obiekt z zakresu
kultury materialnej; będzie stanowić element
przypominający o ciekawej ale zapomnianej historii
miasta i jego mieszkańców; uatrakcyjni przestrzeń
miejską.
"To ja Odi! Twój przyjaciel ze schroniska" Bajka edukacyjna oraz szkolenie jak przygarnąć i
postępować ze zwierzakami ze schroniska/
Projekt "To ja Odi! Twój przyjaciel ze schroniska" to
bajka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym
dotyycząca problemu porzucania zwierząt w
schronisku. Projektodawca pragnie pokazać, że nie
tylko szczeniak jest uroczy ale także doroły pies, który
czeka na naszą pomoc i miłość, która odwzajemni.
Bajka zakończona jest szkoleniem jak postępować ze
zwierzętami.

- 21 -

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

wewnątrz ronda

Przedszkola publiczne i Brak kwoty
prywatne na terenie
zweryfikowanej
miasta Bielska-Białej (55
placówek)

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
przez Zespół

Negatywna – zadanie ma
charakter koncepcji bez
szczegółów.
Z uwagi na zobowiązania o
odpowiedzialność wynikającą
z adopcji psa ze schroniska
(na co wskazuje temat i opis
zadania w projekcie)
kontrowersyjne jest
kierowanie projektu do dzieci
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
Zastrzeżenia budzi brak
rozpoznania potrzeb
beneficjenta projektu. Mimo
oświadczenia projektodawcy,
że istnieje „zainteresowanie
na taki projekt” ze strony
dyrektorów przedszkoli, to
jednak nie znalazło to
potwierdzenia na spotkaniu z
dyrektorami tychże
przedszkoli. Projektodawca
nie przedstawił koncepcji
logistycznej w zakresie
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NR OBB

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

36

OBB036

Elżbieta Rosińska,

37

OBB037

Agata Wejtko

TYTUŁ/OPIS

Teren pomiędzy
ulicami: Stawową i
Wodną oraz
Spółdzielców i
Cieszyńską - pomiędzy
Osiedlem Wojska
Polskiego i Osiedlem
Kopernika (dawniej
ogródki działkowe aktualnie nieuzytki i
chaszcze)

500.000

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
realizacji projektu, co
wywołuje wątpliwości co do
wielkości kosztów
wskazanych we wniosku.
Również w czasie rozmowy
bezpośredniej projektodawca
nie potrafił ich urealnić i
skonkretyzować. Brak
gotowego produktu
uniemożliwia weryfikację pod
względem poprawności
metodycznej. Projekt jest
sprzeczny z przyjętą
podstawą programową dla
przedszkoli.
Pozytywna

Bielsko-Biała, ul.
Pocztowa 22,
Waldorfska Szkoła
Podstawowa

106.000

Pozytywna

LOKALIZACJA

Budowa skateparku jako części przyszłego Parku
Rekreacyjno - Wypoczynkowego pomiędzy
Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem
Kopernika/ Skatepark ma być elementem przyszłego
Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego usytuowanego
pomiędzy Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem
Kopernika, który może funkcjonować samodzielnie.
W tej części miasta brakuje takiego obiektu, tym
bardziej, że w ostatnim czasie ciągle przybywa
amatorów sportów ekstremalnych w tym miłośników
rolek, deskorolek, BMX-ów. Do tej pory młodzież
często realizowała swoje ekstremalne upodobania na
osiedlowych schodach, poręczach i ławkach i
murkach a także na ulicy, co nie zawsze jest
bezpieczne.
Ogród Spotkań Bielskich/ Celem projektu jest
powstanie innowacyjnego ogrodu edukacyjnego,
będącego przestrzenią obserwacji i edukacji zarówno
dla dzieci ze szkoły jak i pozostałych mieszkańców
Bielska-Białej. Zastosowane w nim pilotażowe
rozwiązania mogą być przykładem zarówno dla
innych szkół jak i dla osób prywatnych. Ponadto,
powstała przestrzeń edukacyjna umożliwi
przeprowadzenie wspólnych zajęć wzmacniających
integrację międzyszkolną.
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KWOTA
SZACUNKOWA
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38

OBB038

39

OBB039

40

OBB040

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Dorota Malczewska-Stus Winda dla czytelników w Książnicy Beskidzkiej/
Projekt ma za zadanie ułatwienie dostępu do zbiorów
i usług Książnicy Beskidzkiej, poprzez budowę
zewnętrznej windy. Główny budynek Książnicy to
jeden z nielicznych budynków użyteczności
publicznej, który nie jest wyposażony w windę dla
niepełnosprawnych. Z urządzenia oprócz osób
niepełnosprawnych korzystały by osoby starsze, które
mają problemy z poruszaniem oraz rodzice z małymi
dziećmi. Powyższe grupy osób stanowią dużą część
użytkowników instytucji i część z nich rezygnuje z
korzystania z zasobów bibliotecznych z powodu
problemów z komunikacją wewnątrz budynku.
Bożena Pierlak
Rewitalizacja terenu przy ulicy Żywieckie
Przedmieście połączona z budową ścieżki dla
pieszych, miejsc parkingowych i skweru
rekreacyjnego/ Projekt dotyczy rewitalizacji terenu,
na którym powstał „dziki parking" dewastując teren
zielony. Rewitalizacja skweru ma obejmować budowę
zorganizowanych miejsc parkingowych, alejek dla
pieszych łączących przeciwległe ulice, nasadzenia
drzew i krzewów ozdobnych oraz zamontowanie
oświetlenia zewnętrznego. Na całości terenu
znajdować się będą ławeczki służące do krótkiego
odpoczynku zarówno mieszkańcom jak i oczekującym
na przyjazdy autobusów. Z terenu będą mogły
korzystać spacerujące z dziećmi mamy, posiadacze
psów, a także wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej
potrzebujący chwili spokoju w centrum miasta.
Powstałe miejsca parkingowe będą służyć zarówno
mieszkańcom pobliskiego terenu, jak i korzystającym
ze znajdującego się w sąsiedztwie boiska.
Iwona Rakowska
Skate Park Hawk / Celem projektu jest stworzenie
SKATEPARKU „HAWK" mieszczącego się przy ul.
Wyzwolenia na terenie Ogródka Jordanowskiego miejsca, gdzie mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód jak
i zarówno mieszkańcy całej miejscowości Bielsko Biała, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas
wolny. Skatepark to obiekt sportowy pozwalający
aktywnie wypocząć oraz skupić w jednym miejscy
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Budynek główny
Książnicy Beskidzkiej,
ul. Słowackiego 17a,
Bielsko-Biała

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *
307.500

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

Obszar między ulicami: 500.000
Żywieckie Przedmieście,
Karpacką i ul.
Partyzantów w BielskuBiałej, nr działek wg
załączonego projektu.

Pozytywna

Ogródek Jordanowski,
500.000
ul. Wyzwolenia, BielskoBiała

Pozytywna
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KOLEJNY
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NR OBB

OBB041

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

Witold Kubik

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

ludzi dzielących tą samą pasję, to miejsce do jazdy na
deskorolkach, rolkach i rowerach BMX .
Bielska Akademia Aktywności Senioralnej/ W
ramach projektu planowane są innowacyjne działania
nastawione na poprawę aktywności ruchowej
seniorów na terenie miasta Bielsko-Biała oraz na
aktywizację społeczną mieszkańców: 1. Każdy z
uczestników programu (seniorów) zostanie
zaproszony na wstępne badania lekarskie a następnie
zaopatrzony w specjalne, innowacyjne urządzenie do
monitorowania stanu zdrowia, przy pomocy którego
będzie mógł kontaktować się na bieżąco z lekarzem.
2. Każdy z uczestników co tydzień brał będzie udział
w ćwiczeniach rehabilitacyjnych o stałej porze w kilku
edycjach prowadzonych indywidualnie oraz w
grupach- uwaga dwie formy; a/ przy pomocy stałego
łącza telemedycznego w ramach tego projektu b/
tradycyjna forma wspólne ćwiczenia przy
wykorzystaniu muzyki i umiejętności prowadzącego.
Proces rehabilitacji odbywać się będzie poprzez
dawkowanie odpowiednich ćwiczeń, dostosowanych
do potrzeb seniora lub grupy senioralnej. 3. W
ramach programu prowadzone będą raz na kwartał
zajęcia ruchowo-integracyjne. Będą one miały na celu
zwiększenie aktywności ruchowej seniorów poprzez
organizację czterech dużych, dostępnych dla
wszystkich seniorów imprez integracyjnych o
charakterze sportowo-rekreacyjnym, o różnym
stopniu trudności: Zima: impreza narciarska na
stokach Szyndzielni lub Dębowca; Wiosna: rajd
górski szlakami Beskidów; Lato: rajd rowerowy w
okolicach Bielska Białej na trasach rowerowych
zakończenie zabawą i poczęstunek +dyplomy
uczestnictwa; Jesień: rozgrywki sportowo-rekreacyjne
w hali połączone z degustacją regionalnych potraw. 4.
Dodatkowo, w ramach programu, przeszkolone
zostaną osoby, które w przyszłości organizowały
będą różnorakie, innowacyjne działania nastawione
na poprawę życia seniorów oraz wszystkich
mieszkańców miasta Bielsko-Biała.
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Miejsce realizacji
programu zostanie
wyłonione w konkursie
(przetargu)

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

822.000 i więcej

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

Negatywna W zadaniu nie uwzględniono
kosztu dostępu do Internetu
dla uczestników oraz
ewentualnie kilkuletnią
gwarancję, koszty osobowe,
organizacji imprez
integracyjnych o charakterze
sportowo –rekreacyjnym dla
seniorów i koszty szkoleń.
Brak kryteriów wyłonienia
proponowanej grupy 100
osób – uczestników projektu.
Nie sprecyzowano co
miałoby zostać ujęte w
zakres wyposażenia
medycznego i technicznego
biura – gabinetu lekarskiego.
Imprezy integracyjne
zakładają intensywne zajęcia
sportowe dla osób w wieku
65+ o , a jednocześnie
uczestnicy muszą spełniać
kryteria do monitorowania
stanu zdrowia co jest
niespójne. Nie zakłada się
kontynuacji zadania po
okresie realizacji z uwagi na
jego wysoki koszt. Ponadto,
czas trwania postępowania o
zamówienie publiczne ok. 4
m-cy, wdrożenie systemu
telemedycznego przez
wybranego wykonawcę ok. 6
m-cy. Pozostałoby jedynie
dwa miesiące na realizację
pozostałych zadań w
projekcie - zadanie
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IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

42

OBB042

Joanna Kostecka - Wal

43

OBB043

Katarzyna Dańko

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy/
Podążając za obecnymi trendami w rozwiniętych
miastach, proponuje się stworzenie miejsca
aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich
właścicieli. Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie
miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy
i kagańca, korzystając z pełni swojej swobody, a
jednocześnie według zasad regulaminu. Na miejsce
usytuowania wybiegu wybrano teren Parku
Włókniarzy (zwanego też Parkiem Mickiewicza) w
obecnie nie wykorzystywanej części, położonej
bezpośrednio przy ul. Partyzantów. Wybieg to
ogrodzony teren o nawierzchni gruntowej, pokryty
darnią - z zachowaniem naturalnych walorów parku.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowany tam
zostanie niewielki tor agility oraz urządzenia
przeznaczone do psich spotów (high jump, wall
climbing czy spring pole). Na terenie wybiegu
ustawiona ustawione będą również wiata stanowiąca
schronienie w porze deszczowej oraz ławki dla
opiekunów psów. Nie zabraknie też dystrybutorów
woreczków wraz z pojemnikami na odchody.
Centrum Edukacji Ekologicznej/ Centrum
Edukacji Ekologicznej- projekt i realizacja. Celem
projektu jest zaprojektowanie i założenie na terenie
miasta Bielska-Białej Centrum Edukacji Ekologicznej,
dającego mieszkańcom możliwość kontaktu z
innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu
permakulturowego sposobu uprawy roślin, hodowli
zwierząt, przetwarzania odpadów organicznych,
oczyszczania wody i wytwarzania energii w sposób
zrównoważony.

Park Włókniarzy, przy
ul. Partyzantów,
pomiędzy kortami
tenisowymi przy ul.
Partyzantów 52 a
budynkiem dawnej
przychodni chorób płuc
przy ul. Parkowej 1.
Żywieckie Przedmieście,
działka 289/10.
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Lokalizacja miejsca
Centrum Edukacji
Ekologicznej
uzależniona jest od
władz Miasta BielskaBiałej

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

Koszt wyższy niż
500.000

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
niemożliwe do wykonania w
ciągu roku.
W trakcie opiniowania
przez Zespół

Negatywna kwota 395 tys. zł dotycząca
kosztów realizacji
poszczególnych elementów
infrastruktury jest
niesprecyzowana. Jeżeli
planowana jest budowa
domu spotkań, nowoczesnej
stajni, szklarni pasywnej i
innych obiektów kwota w/w
jest niedoszacowana.
Budowa domu
energooszczędnego to koszt
3000-3500zł/m2 bez
uwzględnienia urządzeń do
demonstracji instalacji do
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
produkcji energii czemu ma
służyć Centrum Edukacji
Ekologicznej. Zatem suma
kosztów budowy wszystkich
obiektów znacznie
przekroczyłaby kwotę
zadania tj. 500 tys. zł. We
wniosku nie uwzględniono
kosztów eksploatacji
centrum: etat obsługi (ok.
min. 20 tys. zł rocznie) i
koszt mediów (ok. 10 tys. zł
rocznie). Uwzględniając czas
uzyskania pozwoleń na
budowę infrastruktury i
obiektów oraz budowę
samych obiektów okres
realizacji to min. 1,5-2 lata.
Zadanie nie jest możliwe do
zrealizowania w trakcie
jednego roku budżetowego,
co zostało sprecyzowane w
uchwale Rady Miejskiej
VII/87/2015. Ponadto w
ramach zadania
inwestycyjnego
„Rewitalizacja miejskich
systemów nadrzecznych w
mieście Bielsko-Biała”, na
które zostanie złożony
wniosek o dofinansowanie z
funduszy Unii Europejskiej,
planowana jest budowa
Centrum Edukacji
Ekologicznej przy ul.
Grotowej 11 oraz ul. Ochota
24
w Bielsku-Białej
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

44

OBB044

Jakub Jonkisz

Górskie Rekreacyjne Ścieżki Rowerowe - II etap/
Niniejszy projekt przedstawia drugi etap prac
prowadzących do stworzenia nowoczesnej,
ekologicznej infrastruktury rowerowej w górach
otaczających Bielsko-Białą. Etap pierwszy
(realizowany w bieżącym roku) dotyczył wyłącznie
Koziej Góry. Głównym celem etapu realizowanego w
roku 2016 jest połączenie Koziej Góry z Szyndzielnią
oraz zwiększenie ilości dostępnych ścieżek
rowerowych.

Las komunalny na
500.000
Koziej Górze oraz Lasy
Państwowe (obszar
pomiędzy Szyndzielnią a
Kozią Górą)

45

OBB045

Katarzyna Wojtyłka Markowska

Budowa ogólnodostępnego parkingu
Komorowice-Obszary/ Budowa parkingu w rejonie
ulicy Krausa i Chłopickiego na działce gminnej
2035/45. Celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc
parkingowych dla użytkowników powstającego placu
zabaw oraz poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul.
Krausa, gdzie znajduje się oddział szkoły
podstawowej, przedszkole oraz kościół parafialny.

Działka gminna nr
2035/45, obr.
Komorowice
Krakowskie, BielskoBiała

113.000

Pozytywna

46

OBB046

Marcin Slosarczyk

Centrum CO-WORKINGOWE mobilne/
Obiekt kontenerowy to znakomita architektura w
designerskiej formie, stawiana szybko z możliwością
zmiany lokalizacji. Może być przestrzenią COWORKINGU dla osób, które rozwijają pierwszą
działalność na zasadach inkubatora.

Śródmieście, obszar
deptaka koło Ratusza.

Brak kwoty
zweryfikowanej

Negatywna
Projekt wpłynął do UM w
dniu 03.08.2015 - po
terminie. Miejscowy plan
zagosp. przestrzennego dla
obszaru obejmującego teren
Śródmieścia Białej, położony
pomiędzy ul.: Towarzystwa
Szkoły Ludowej,
Piłsudskiego, Jagiełły,
Lwowską, ks. Stojałowskiego
z Pl. Ratuszowym i rzeką
Białą jako zachodnią granicą
planu – stanowi strefę ścisłej
ochrony konserwatorskiej
„A” (§7 pkt 2).Regulacje
wskazane w m.p.z.p. –
zarówno w zakresie zieleni
parkowej i ciągów pieszych
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
przy budynku Ratusza, jak
również samego Pl.
Ratuszowego nie umożliwiają
posadowienia obiektu
kontenerowego. Ponadto
m.p.z.p. wskazuje na nakaz
likwidacji obiektów
tymczasowych.
Wnioskodawca nie
uwzględnił w projekcie
szeregu pozycji niezbędnych
dla realizacji przedmiotowej
inwestycji m.in. w zakresie
podłączenia sieci
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej czy też
grzewczej – generujących
znaczne koszty, także na
etapie eksploatacyjnym.
Dodatkowym i znaczącym, a
nieuwzględnionym we
wniosku kosztem w zakresie
świadczenia usług wynajmu
powierzchni biurowych, jest
kwestia zapewnienia
profesjonalnego operatora
zarządzającego powstałym
obiektem w fazie
eksploatacyjnej. Nie został
wskazany także model
funkcjonowania projektu
coworkingowego – np. czy
wynajem przestrzeni do
pracy będzie odbywał się na
zasadach bezpłatnych czy
komercyjnych. We wniosku
nie została przedstawiona
przekonywująca
argumentacja, dlaczego dla
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
projektu zaproponowano
rozwiązanie bazujące na
wolnostojących kontenerach
oraz jaki ono może mieć
wpływ na potencjalne
zainteresowanie
korzystaniem z takiego
obiektu przez użytkowników.
Zdaniem Wydziału RG,
przysposobienie przestrzeni
kontenerowej do potrzeb
świadczenia usług
coworkingu/inkubatora
przedsiębiorczości jest
niezasadne i nieracjonalne z
punktu widzenia
wydatkowania środków
publicznych. Przysposobienie
przestrzeni kontenerowej do
potrzeb świadczenia usług
coworkingu jest niezasadne
oraz nie wynika z
uwarunkowań i potrzeb
lokalnego rynku. Należy
wskazać, iż istnieje znaczna
oferta najmu powierzchni
pod współdzielenie pracy
biurowej w B-B i okolicach,
jak również nie odnotowuje
się przypadków deficytu
miejsc tego typu. Jest to
sektor niszowy, którego
rozwój uzależniony jest ściśle
od popytu na tego rodzaju
usługi ze str.
mikroprzedsiębiorców oraz
przedstawicieli wolnych
zawodów, a podaż jest
relatywnie łatwa do realizacji
np. poprzez wydzielenie
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NR OBB

OBB047

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

Elżbieta Jabłońska

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Mobilna Świetlica Osób Starszych/
Wybudowanie Mobilnego Centrum Kontenerowego,
gdzie osoby starsze będą mogły się spotkać i
pracować.
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Bulwary Straceńskie

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

Brak zweryfikowanej
kwoty

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
stosownych stref w
istniejących obiektach
biurowych. Przestrzeń
coworkingowa oraz
inkubacja przedsiębiorczości
stanowi ofertę szeregu
podmiotów działających na
terenie miasta, np.: Beskidzki
Inkubator Technologiczny,
Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości przy
ATH, Inkubator
Przedsiębiorczości przy
Bielskim Centrum
Przedsiębiorczości,
Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości przy UM.
W przypadku wystąpienia
istotnego popytu oraz
zainteresowania usługami
coworkingowymi w B-B
należy rozpatrzyć w
pierwszej kolejności
możliwość adaptacji wolnych
przestrzeni lokalowych
pozostających w zasobie
gminnym lub
uruchomienie/poszerzenie
tego typu sfery w ramach
funkcjonujących ww.
podmiotów.
Negatywna Projekt wpłynął do UM w
dniu 3 sierpnia 2015r. tj. po
terminie przewidzianym do
składania wniosków. Zadanie
pn. „Przebudowa i
rozbudowa Bulwarów
Straceńskich”, dla którego
została wydana decyzja o
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KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
pozwoleniu na budowę
będzie objęta wnioskiem o
dofinansowanie ze środków
UE i z tego powodu będzie
unijnym projektem
zamkniętym bez możliwości
dokonywania zasadniczych
zmian a taką zmianą byłoby
umieszczenie kontenerów.
Aktualnie trwa postępowanie
przetargowe na wybór
wykonawcy inwestycji.
Ponadto, mieszkańcy Os.
Złote Łany mogą skorzystać
z działań proponowanych w
ramach klubu działającego na
tym Osiedlu. Ustawienie
tymczasowych obiektów typu
kontenery w celu
przystosowania ich na
świetlicę wymagałoby oprócz
kosztu zakupu kontenerów
także nakładów na
podłączenie niezbędnych
mediów dla zapewnienia
dostawy energii elektrycznej,
wody i odprowadzania
ścieków oraz nakładów na
utwardzenie terenu na
dojściach do tych obiektów.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla
wskazanego terenu nie
przewiduje funkcji
tymczasowych obiektów
kubaturowych jakim są
kontenery.
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48

OBB048

Andrzej Kubica

Mieszkamy nad Biał/k/ą. Adaptacja bulwarów
rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach
Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie
- I etap/ Od lat mieszkańcy Bielska-Białej spędzali
czas nad brzegami rzeki Białej. W tej chwili ulegają
one postępującej degradacji. Projekt przewiduje
przywrócenie rzeki Białej mieszkańcom. Projekt
obejmuje zagospodarowanie brzegów rzeki na
potrzeby rekreacyjne w kilku etapach.

49

OBB049

Joanna Profic

Skansen polskich fortyfikacji - renowacja schronu W dzielnicy Stare
z 1939 roku/ Celem projektu jest stworzenie
Bielsko, w pobliżu ul.
Skansenu polskich fortyfikacji poprzez renowację
Zawiłej
jednego z 21 żelbetowych schronów bojowych,
wybudowanych w 1939 roku przez Wojsko Polskie na
pozycji pod ówczesnym Bielskiem, a także jego
otoczenia. Obiekt zlokalizowany w Starym Bielsku (w
pobliżu ul. Zawiłej) stanowi pamiątkę wysiłku, jaki
włożyli obrońcy Ojczyzny, w obliczu zbliżającej się
agresji III Rzeszy. Zabytkowy schron zostałby
oczyszczony i zabezpieczony, jego wnętrze i
wyposażenie odrestaurowane, a otoczenie
odpowiednio zaaranżowane pod względem
historyczno-edukacyjnym, jak również przystosowane
do zwiedzania. Z historią budowy i przeznaczeniem
fortyfikacji w Bielsku-Białej zapoznałaby planowana
obok schronu tablica informacyjna. Renowacja
polskiego schronu bojowego oraz aranżacja otoczenia
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Bulwary rzeki Białej w
przekracza 500.000
dzielnicach
Mikuszowice
Krakowskie i
Mikuszowice Śląskie od
granicy miasta do mostu
Druha Piekiełki (etap 1
do wodospadu na
wysokości ul.
Sokolskiej)

8.400

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Negatywna – zadanie
przebiega
w większości po gruntach
Skarbu Państwa lub Skarbu
Państwa w zarządzie
Rejonowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w
Gliwicach i przeprowadzenie
wymaganych ustaleń
oraz uzyskanie odpowiednich
zgód nie byłoby możliwe w
ciągu jednego roku
budżetowego. Ponadto,
zakres projektu pokrywa się
w większości z planowanym
zadaniem inwestycyjnym
„Rewitalizacja miejskich
systemów nadrzecznych w
mieście Bielsko-Biała”, na
które zostanie złożony
wniosek o dofinansowanie z
funduszy Unii Europejskiej.
Pozytywna

INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 –
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
NR
KOLEJNY

NR OBB

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI *

OCENA
MERYTORYCZNA:
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA

pozwoli na przybliżenie mieszkańcom miasta - w tym
młodzieży szkolnej oraz turystom - tej ciekawej
architektury militarnej. Odrestaurowany zabytkowy
obiekt z pewnością zachęci do organizacji wycieczek,
prelekcji, żywych lekcji historii oraz uroczystości
patriotycznych.

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI,
WYNIKÓW PRZETARGU, ITD.
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