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

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

1

12-OBB
001

Janusz Machowski

Parking Turystyczny - ul. Karpacka/
Parking z kostki brukowej z elementami
małej architektury, od strony potoku
Kamieniczanka, dla mieszkańców i
turystów.

ul. Karpacka, BielskoBiała, pge 1570/3 i
1570/2

2

12-OBB
002

Grażyna Dendys

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w
Przedszkolu nr 30 w Bielsku-Białej
przy ul. Karpackiej 115/Projekt dotyczy
doposażenia placu zabaw w elementy typu:

Bielsko-Biała,
ul. Karpacka 115 istniejący ogród
przedszkolny

OCENA
KWOTA
MERYTORYCZNA:
SZACUNKOWA
POZYTYWNA LUB
PO WERYFIKACJI*
NEGATYWNA
Nie wskazano kwoty
Negatywna –
szacunkowej z uwagi na planowany parking
niezgodność
turystyczny jest sprzeczny
miejscowego planu
z miejscowym planem
zagospodarowani
zagospodarowania
przestrzennego
przestrzennego. Dla
wskazanych jednostek
(118_WS/ZE-14 oraz
118_KDL-03) plan
miejscowy ustala
następujące
przeznaczenie terenu:
wody powierzchniowe,
zieleń stanowiąca część
systemu zieleni miasta,
zieleń towarzysząca
ciekom wodnym. Plan
ustala jednocześnie: zakaz zabudowy, z
wyjątkiem sieci
infrastruktury
technicznej, zakaz
utwardzania nawierzchni
z wyjątkiem dojazdów
oraz zakaz grodzenia
działek. Wskazuje się, iż
dz. 1570/2 o pow. 173
m2 objęta planem
miejscowym i wnioskiem
– stanowi własność
Skarbu Państwa.
75.000
Negatywna –
Rozbudowa Przedszkola
nr 30 jest obecnie w
trakcie realizacji. Zadanie
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huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia itp.
zwiększające atrakcyjność ogrodu i
umożliwiające dzieciom miłe spędzanie
czasu i dobrej zabawy.
3

12-OBB
003

Robert Pysz

4

12-OBB
004

Barbara Czapek Tokarczyk

Latający Uniwersytet/
Projekt zakłada organizację na terenie
osiedla Kamienica multimedialnych
wykładów popularnonaukowych z
różnych dziedzin nauki (6 adresowanych
do dzieci, a 9 do dorosłych i seniorów),
prowadzonych w Domu Kultury w
Kamienicy przez naukowców z różnych
uczelni.
Sprzęt nagłaśniający dla potrzeb
społeczności lokalnej Kamienicy/
Głównym miejscem, które integruje
lokalną społeczność osiedla Kamienica
jest tzw. Centrum Kulturalno-Oświatowe
zlokalizowane w rejonie Sali
Gimnastycznej Zespołu Szkół
Podstawowo Gimnazjalnego przy ulicy
Karpackiej 127. Ze względu na dogodną
lokalizację (w pobliżu siedziby Rady
Osiedla, Domu Kultury, filii Książnicy
Beskidzkiej, remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej, parafii katolickiej i ewangelickiej,
przystanków MZK, placu zabaw ) teren
ten stanowi doskonale miejsce do
organizacji imprez rodzinnych, szkolnych,
parafialnych, festynów strażackich i
innych. Sala Gimnastyczna ZSPG jest
wykorzystywana również jako miejsce
zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rady
Osiedla Kamienica z udziałem

Wynajem sali na
potrzeby realizacji
projektu: Dom
Kultury w Kamienicy,
ul. Karpacka 125,
Bielsko-Biała

OCENA
KWOTA
MERYTORYCZNA:
SZACUNKOWA
POZYTYWNA LUB
PO WERYFIKACJI*
NEGATYWNA
będzie realizowane z
innej puli środków.

5.000

Sala Gimnastyczna ul. 15.000
Karpacka 127, 43-300
Bielsko-Biała (podmiot
odpowiedzialny za
przechowywanie
sprzętu: Dyrektor
Zespołu Szkół
PodstawowoGimnazjalnego w
Bielsku-Białej, ul.
Karpacka 150 w
Bielsku-Białej)

Pozytywna

Pozytywna
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OCENA
KWOTA
MERYTORYCZNA:
SZACUNKOWA
POZYTYWNA LUB
PO WERYFIKACJI*
NEGATYWNA

mieszkańców. Organizacja tego typu
wydarzeń jest niemożliwa bez
odpowiedniego nagłośnienia. Obecnie
użytkowany jest sprzęt nagłośnieniowy
będący na wyposażeniu Zespołu Szkół,
jednakże jego stan techniczny czyni go
praktycznie bezużytecznym, a wręcz
niebezpiecznym dla zdrowia. Na większe
imprezy organizatorzy są więc zmuszeni
do odpłatnego wypożyczania
odpowiedniego sprzęt, co pociąga za sobą
wzrost kosztów oraz komplikacje
logistyczne. zakup odpowiedniego sprzętu
znacznie rozszerzyłby ofertę imprez w
Centrum Kulturalno Oświatowym
Osiedla, poprawiłby jakość obsługi
spotkań mieszkańców oraz pozwoliłoby w
pełni wykorzystać nowoczesną Salę
Gimnastyczną. Ze sprzętu skorzystałaby
także społeczność szkolna zarówno szkoły
podstawowej jak i gimnazjum, której
wszekie akademie, apele i odczyty
odbywają się w Sali Gimnastycznej, zaś
obecnie użytkowany sprzęt nie przystaje
do poziomu życia w dobie cyfryzacji.
5

12-OBB
005

Barbara Czapek Tokarczyk

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Karpacka 150,
Gimnazjum nr 22/ Projekt zakłada
Bielsko-Biała
montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu
dla pieszych przy ul. Karpackiej
znajdującego się w pobliżu Gimnazjum nr
22 z systemem pomiaru prędkości,
automatycznie zapalającym czerwone
światło przy jej przekroczeniu. Przejście to
stanowi dla uczniów Gimnazjum nr 22

Projekt sygnalizacji
świetlnej wzbudzanej –
15.000 zł.,
Wykonanie przyłącza
energetycznego –
10.000 zł,
Wykonanie sygnalizacji
św. wzbudzanej
(sterownik, maszty

Negatywna – projekt
zakładający montaż
sygnalizacji świetlnej
przez ul. Karpacką został
poprzedzony
wykonaniem analizy
zasadności budowy
sygnalizacji świetlnej.
Analiza obejmowała

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

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTODAWCY

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

OCENA
KWOTA
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SZACUNKOWA
POZYTYWNA LUB
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NEGATYWNA
sygnalizacyjne,
wypadkowość oraz
sygnalizatory, przyciski pomiar ruchu.
dla pieszych,
Zakwalifikowanie
okablowanie, studnie
budowy sygnalizacji
kablowe, rury
świetlnej może nastąpić
osłonowe, odtworzenie dopiero w przypadku
nawierzchni po
uzyskania w kryterium
rozbiórkach – ok.
punktowym odpowiednio
70.000 zł. Razem –
wysokiej liczby punktów.
95.000 zł
Przedmiotowe zadanie
nie uzyskało
wystarczającej ilości pkt.
oraz przekracza budżet
przewidziany dla osiedla

zarówno drogę do szkoły jak i na zajęcia
wychowania fizycznego, które odbywają
się w pobliskim budynku Sali
Gimnastycznej. Przejście to jest
zlokalizowane również w niewielkiej
odległości od cmentarza, kościoła, domu
kultury. Drogowa sygnalizacja świetlna
instalowana na przejściu dla pieszych jest
doskonałym narzędziem, które pomaga
dyscyplinować kierowców oraz zapewnia
maksymalne bezpieczeństwo przy
przejściu przez drogę. Z uwagi na fakt, iż
ulica Karpacka jest główną osią
urbanistyczną dzielnicy Kamienica
stanowiącą połączenie z drogą
wojewódzką nr 642 (ul. Partyzantów)
natężenie ruchu pojazdów zwłaszcza w
godzinach porannych oraz
popołudniowych jest na tyle duże, że
znacznie obniża bezpieczeństwo pieszych.
Korzyści wynikające z realizacji projektu:
Umożliwi pieszym, a szczególnie osobom
specjalnej troski (dzieciom,
niepełnosprawnym, niedowidzącym,
osobom w podeszłym wieku), bezpieczne
przejście przez jezdnię; Nauczy dzieci
korzystania z sygnalizacji świetlnej i staje
się elementem edukacji komunikacyjnej;
Wpłynie na zmniejszenie prędkości
przejeżdżających ul. Karpacką
samochodów.
* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD.

