INFORMACJA ZESPOŁU Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
PROJEKTY OSIEDLOWE – OSIEDLE KARPACKIE
NR
NR OBB
IMIĘ I NAZWISKO
KOLEJNY KARPACKIE PROJEKTODAWCY
1

13-OBB
001

Jarosław Radoń,

2

13-OBB
002

Antoni Kruczek

TYTUŁ/OPIS

LOKALIZACJA

Wymiana stolarki okiennej w Szkole
Podstawowej nr 37 im. Gen. M.
Zaruskiego/
Wymiana 39 okien o wymiarach 2m x
2,4 m oraz wymiana 14 okien o
wymiarach 1,15m x 1,15m w Szkole
Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy
ul. Doliny Miętusiej 5.
Rozwijamy swoje pasje/ celem
programu jest stworzenie szerokiej
oferty dla ludzi starszych, poprawę
poziomu życia osób starszychmieszkańców osiedla Karpackiego
poprzez aktywność społeczną tych osób.
Proponowane wykłady i warsztaty mogą
stać się pierwszym krokiem do zmiany
perspektywy, lepszego radzenia sobie ze
zmianami i nowymi wyzwaniami oraz
pozwolą dostrzec korzyści, jakie mogą z
nich płynąć Udział w programie stwarza
okazję do spotkań różnych grup
mieszkańców dzieci, młodzież, dorośli.
Program umożliwi osobom w wieku 50+
z osiedla Karpackiego udział w różnych
formach aktywności dostosowanej do
ich wieku i stanu zdrowia (zajęcia
gimnastyczne, zajęcia taneczne,
komputerowe, artystyczne, teatralne,
zajęcia z psychologiem czy dietetykiem,
który przekaże wskazówki jak zdrowo
się odżywiać, zapozna ich jak dbać o
zdrowie i dobre samopoczucie zarówno
fizyczne jak i psychiczne. Programem
planuje się objąć dzieci i młodzież
proponując udział w zajęciach
tanecznych o artystycznych.

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Gen. M. Zaruskiego, ul.
Doliny Miętusiej 5

72.500

OCENA
MERYTORYCZNA
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
Pozytywna

ul. Matusiaka 1, BielskoBiała

42.800

Pozytywna

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI*
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NR
NR OBB
IMIĘ I NAZWISKO
KOLEJNY KARPACKIE PROJEKTODAWCY
3

13-OBB
003

Elżbieta Szymańska

TYTUŁ/OPIS
Budowa parku dla psów na Osiedlu
Karpackim/ Budowa odizolowanej,
ogrodzonej i bezpiecznej przestrzeni dla
psów, gdzie będą mogły swobodnie się
wybiegać oraz wraz ze swoim
opiekunem aktywnie spędzić czas
wspólnie na pokonywaniu różnego
rodzaju urządzeń do ćwiczeń typu agility.
Dodatkowo park taki umożliwi
socjalizację psów zarówno z innymi
psami, jak też ludźmi, co zwiększy
bezpieczeństwo spacerów podczas
pobytu psów poza parkiem.

LOKALIZACJA

KWOTA
SZACUNKOWA
PO WERYFIKACJI*

OCENA
MERYTORYCZNA
POZYTYWNA LUB
NEGATYWNA
W trakcie
opiniowania przez
Zespół.

Projekt może zostać
zrealizowany na
niezagospodarowanym
terenie, który obecnie jest
jedynie nieużytkiem
porastającym trawą. Działki
gminne 936/36 lub 936/38
w obrębie ewidencyjnym
Kamienica (w przypadku
braku możliwości realizacji
inwestycji we wskazanych
lokalizacjach, dopuszczalna
jest realizacja inwestycji na
dowolnej działce
stanowiącej własność
Gminy Bielsko-Biała w
pobliżu parku znajdującego
się pomiędzy ul. Bartniczą a
ul. Roztoki.
* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD.

