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1 9-OBB 
001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Kastelik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruszenie w Muzyku - modernizacja i 
doposażenie placu zabaw przy Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych w 
Bielsku-Białej/ Celem projektu „Poruszenie w 
Muzyku" jest stworzenie przestrzeni dla dzieci 
w wieku szkolnym, w której będą mogły 
rozwijać swoją sprawność ruchową. Projekt 
zakłada modernizację istniejącego placu 
zabaw poprzez wymianę uszkodzonego ślizgu 
zjeżdżalni, malowanie elementów 
drewnianych istniejących urządzeń oraz 
doposażenie placu w urządzenia 
sprawnościowe: platformę do balansowania, 
piramidę linową, stół do ping - ponga oraz 
urządzenia pozwalające na realizację 
programu lekcji wychowania fizycznego 
(drążki, równoważnia, talerzyki, slalom). 
Projekt zakłada ogrodzenie jednostronne 
terenu od strony skarpy w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa. 
 

Projekt będzie 
realizowany na 
terenie szkolnym 
Zespołu 
Państwowych Szkół 
Muzycznych w 
Bielsku-Białej, ul. 
Wyspiańskiego 5a 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negatywna 
Przedmiotowy teren dz. nr 
608/2 objęty jest umową 
dzierżawy na rzecz Zespołu 
Państwowych Szkół 
Muzycznych im. S. Moniuszki. 
Warunki zawartej umowy nie 
dopuszczają możliwości 
dalszego użyczenia/najmu 
niniejszej działki. Realizacja 
inwestycji byłaby możliwa tylko 
pod warunkiem odstąpienia  od 
umowy dzierżawy na części 
działki, które miałaby zostać 
zajęta pod inwestycję. 
Oświadczenie Dyrektora ZPSM 
jest niezgodne z załącznikiem 
uchwały XVI/283/2016 (brak 
jest zobowiązania do zawarcia 
z miastem umowy użyczenia na 
warunkach określonych przez 
miasto). Obecnie rozważana 
jest zamiana nieruchomości na 
nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa. 

2 9-OBB 
002 

Magdalena Matusz 
 

Zagospodarowanie terenu przy wyjeździe z 
ul. Czystej/ Zadanie obejmuje 
zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w 
pobliżu budynku przy ul. Czystej 8 poprzez: - 
obłożenie istniejącej skarpy płytami 

Teren na wysokości 
budynku przy ul. 
Czystej 8 w Bielsku-
Białej na działce 
155/10 obręb Górne 

51.400 
 

Negatywna 
Teren objęty przedmiotowym 
zadaniem stanowi 
współwłasność SM „Strzecha” 
oraz osób fizycznych. Do 
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betonowymi ażurowymi na powierzchni około 
182 m2 w celu między innymi zabezpieczenia 
przed osuwaniem się gruntu wraz z 
wykonaniem ozdobnych nasadzeń 
stosownych dla tego terenu, - utwardzenia 
terenu płaskiego na wysokości ww. skarpy na 
powierzchni około 18 m2, - wykonania 
zabezpieczenia np. balustradą terenu 
pomiędzy skarpą a chodnikiem, - wykonanie 
zabezpieczenia przed nieuprawnionym 
parkowaniem samochodów na wysokości 
skarpy co umożliwi swobodne przejście 
przechodniom, - wykonanie klombu 
kwiatowego. 

Przedmieście wniosku zostało dołączone 
jedynie oświadczenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Realizacja zadania wymaga 
zgody wszystkich 
współwłaścicieli.  

3 9-OBB 
003 

Henryk Malejka 
 

Budowa Parku Pamięci - rewitalizacja 
grobowca rodziny Sennewaldt/ 
Dokończenie rewitalizacji grobowca rodziny 
Sennewaldt jako główny element budowy na 
terenie cmentarza Lapidarium - Parku 
Pamięci. Rewitalizacja grobowca jest 
największą planowaną inwestycją ingerującą 
w nagrobki. Odtworzenie najbardziej 
zniszczonego nagrobka ma być sztandarową 
pozycją Parku. Rewitalizacja prowadzona jest 
już dwóch lat głównie ze zbiórek publicznych. 
W ramach B.O. wykonane zostaną: kopia 
putta z białego marmuru autorstwa F. Vogla, 
zniszczonego przez wandali. Odtworzenie 
napisów na cokole głównym oraz 
obramowania medalionu z wizerunkiem 
mężczyzny. 

Stary cmentarz 
ewangelicki, ul. 
Frycza 
Modrzewskiego, 
Bielsko-Biała 

50.500 Pozytywna 

 


