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Informacja dotycząca realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2016 według stanu na dzień 1 marca 2017r.  
 

L.p. Nazwa zadania i Nr OBB 
Jednostka 

realizująca 

Stopień realizacji zadania (czy zadanie zostało zrealizowane w 

całości, co udało się zrealizować: wymienić elementy inwestycji, 

co zakupiono, podać powody niewykonania zadania) 

Ostateczny termin 

zakończenia realizacji 

(np. 10 listopada 2016 r. 

lub grudzień 2016 r.) 

1.  

Górskie Rekreacyjne Ścieżki Rowerowe - II 

etap (OBB044) 
GM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku.  

Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy, 

specyfikacja techniczna, uzyskanie wymaganych obowiązującymi 

przepisami opinii, zezwoleń, uzgodnień , decyzji, pozwoleń.  

Wybudowanie ścieżek rowerowych typu „singletrack” o 

szerokości 1,0 m i długości 8. 888 m składających się z sekcji: 

Sekcja 1 (trasa bardzo łatwa)- dł.ok.935 m, Sekcja 2 ( trasa łatwa) 

– dł ok.4,200 m,  Sekcja 4 ( trasa średnio-trudna) – dł. 1.900 m, 

Sekcja 4 ( trasa trudna )- dł. ok.1.850 m.  Wybudowanie ścieżek 

rowerowych typu „singletrack” o szerokości ok. 1m i długości ok. 

7.650 m , składających się z sekcji : Sekcja 1 Błonia – Cygański 

Las – korty (trasa dla początkujących ) dł ok.1.750 m, Sekcja 2- 

podjazdowa – Błonia- kozia Góra ( trasa dla początkujących) – ok. 

3.300 m, Sekcja 3 – Kozia Góra – Cygański Las w rejonie ul. 

Pocztowej ( trasa dla zaawansowanych) -  dł. ok. 2 600 m. 

Wykonanie oznakowania tras za pomocą drewnianych tabliczek i 

słupków oraz oznakowania komunikacyjnego i informacyjnego  ( 

tablica z mapą kompleksu) , 

Grudzień 2016 r. 

2.  

Sport inwestycją w przyszłość, czyli 

modernizacja boiska przy ul. Ks. 

Stanisława Brzóski (OBB032) 

BBOSiR 

Zadanie inwestycyjne Sport inwestycją w przyszłość, czyli 

modernizacja boiska przy ul. Ks. Stanisława Brzóski (OBB032) 

obecnie występuje pod nazwą ,,Modernizacja boiska 

wielofunkcyjnego przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej”           

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to boisko 
wielofunkcyjne do  

- gry w piłkę nożną lub piłkę ręczną o wymiarach 20mx40m  

Zadanie inwestycyjne 

zostało odebrane 

protokołem odbioru 

końcowego z dnia 31 

sierpnia 2016r.  

 

Data ostatniej płatności 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/255/gorskie_rekreacyjne_sciezki_rowerowe_ii_etap.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/255/gorskie_rekreacyjne_sciezki_rowerowe_ii_etap.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/197/sport_inwestycja_w_przyszlosc_czyli_modernizacja_boiska_przy_ul_ks_stanislawa_brzoski.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/197/sport_inwestycja_w_przyszlosc_czyli_modernizacja_boiska_przy_ul_ks_stanislawa_brzoski.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/197/sport_inwestycja_w_przyszlosc_czyli_modernizacja_boiska_przy_ul_ks_stanislawa_brzoski.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/197/sport_inwestycja_w_przyszlosc_czyli_modernizacja_boiska_przy_ul_ks_stanislawa_brzoski.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/197/sport_inwestycja_w_przyszlosc_czyli_modernizacja_boiska_przy_ul_ks_stanislawa_brzoski.html
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- gry w koszykówkę na dwóch boiskach o wymiarach 15mx28m 

Zadanie zostało wykonane, oddane do użytkowania i rozliczone.   

 

Faktyczna całkowita wartość kosztorysowa zadania 

inwestycyjnego wyniosła 465 975,75 zł. 

Uwaga dodatkowa:  

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków FRKF (Umowa 

zawarta Nr 2016/0575/2736/SubA/DIS/T z dnia 7 grudnia 2016r) 

Umowa o dofinansowanie została rozliczona z dniem 28 luty 

2017r. 

dokonanej za 
zrealizowane zadanie 
inwestycyjne  
to 16 listopad 2016r.  

 

 

Zadanie zostało 

rozliczone finansowo.  

 

 

 

3.  

"Windą do nieba". Zakup wyciągarki 

szybowcowej do szkolenia lotniczego 

młodzieży (OBB013) 

IN 

Wyciągarkę zakupiono. 11 sierpnia 2016 r. 

4.  

Budowa skateparku jako części 

przyszłego Parku Rekreacyjno - 

Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlem 

Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika 

(OBB036) 

GM 

Zadanie   nie zostało wykonane w roku 2016. 

 

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na projekt 

skateparku umowa z wyłonionym Wykonawcą została zawarta w 

dniu 28.04. 2016 r. Wydział GM wystąpił do Wydz. UA o ustalenie 

warunków zabudowy,  jednakże ze względu na obowiązek 

podjęcia przed wydaniem decyzji, szeregu czynności 

wyjaśniających przez organ wydający (Wydział UA) oraz z uwagi 

na umorzenie postępowania  przez SKO (z powodu odwołania 

się strony)  Wydział ponownie wystąpił o ustalenie warunków 

zabudowy.  SKO ustaliło  organ zastępczy  do wydania 

warunków. Z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z 

ustaleniem warunków zabudowy dla tego zadania, Projektant 

nie ma możliwości wywiązania się z zawartej umowy (wykonanie 

projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę). 

Wydział Gospodarki Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o 

 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/169/winda_do_nieba_zakup_wyciagarki_szybowcowej_do_szkolenia_lotniczego_mlodziezy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/169/winda_do_nieba_zakup_wyciagarki_szybowcowej_do_szkolenia_lotniczego_mlodziezy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/169/winda_do_nieba_zakup_wyciagarki_szybowcowej_do_szkolenia_lotniczego_mlodziezy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/237/budowa_skateparku_jako_czesci_przyszlego_parku_rekreacyjno_wypoczynkowego_pomiedzy_osiedlem_wojska_polskiego_a_osiedlem_kopernika.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/237/budowa_skateparku_jako_czesci_przyszlego_parku_rekreacyjno_wypoczynkowego_pomiedzy_osiedlem_wojska_polskiego_a_osiedlem_kopernika.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/237/budowa_skateparku_jako_czesci_przyszlego_parku_rekreacyjno_wypoczynkowego_pomiedzy_osiedlem_wojska_polskiego_a_osiedlem_kopernika.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/237/budowa_skateparku_jako_czesci_przyszlego_parku_rekreacyjno_wypoczynkowego_pomiedzy_osiedlem_wojska_polskiego_a_osiedlem_kopernika.html
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utworzenie zadania inwestycyjnego z możliwością dwuletniej 

realizacji  do końca 2017 r. co zostało ujęte w propozycji do 

projektu Czteroletniego Planu Inwestycyjnego. 

5.  

„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 (OBB004) 
KS 

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Projekt dotyczył 

przeprowadzenia 36 spektakli w  bielskich Szkołach 

Podstawowych publicznych, niepublicznych oraz prywatnych w 

Bielsku-Białej uczniów klas I – III, z tym zastrzeżeniem, że w 

ośmiu ze szkół odbyły się po dwa spektakle. Spektakl z 

elementami Teatru Lalkowego realizowany był przez aktorów 

pracujących w Teatrze Lalek Banialuka. Widzowie spektaklu 

uczestniczyli interaktywnie w historii, której głównym zadaniem 

było przekazanie w dowcipny i zabawny sposób informacji o 

zagrożeniach wynikających z zachowań niektórych właścicieli 

psów oraz o zaletach nie tylko społecznych, ale także i 

ekologicznych sprzątania po swoim psie. 

Termin zakończenia 

realizacji : 16.12.2016 rok 

zgodnie z zawartą 

umową 

6.  

Skansen polskich fortyfikacji - renowacja 

schronu z 1939 roku  (OBB049) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku 

Prace polegały na wykonaniu programu prac konserwatorskich 

dotyczących bunkru obronnego z 1939 roku przy ul. Zawiłej w 

Bielsku-Białej oraz remont schronu wraz z uporządkowaniem 

dojścia do obiektu. 

 

15 grudnia 2016 r. 

7.  

Osiedle Aleksandrowice: Doposażenie 

ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola 

nr 9 w Bielsku-Białej w urządzenia 

ogrodowe celem zwiększenia aktywności 

psychoruchowej dzieci na świeżym 

powietrzu oraz urozmaicenia zabaw 

ruchowych w ogrodzie przedszkolnym (1-

OBB001) 

MZO Zrealizowane w całości 6 grudnia 2016 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/140/posprzataj_po_swoim_psie_spektakl_edukacyjny_na_temat_ktory_wszystkich_nas_dotyka_skierowany_do_uczniow_klas_iiii_szkol_podstawowych_publicznych_niepublicznych_oraz_prywatnych_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/140/posprzataj_po_swoim_psie_spektakl_edukacyjny_na_temat_ktory_wszystkich_nas_dotyka_skierowany_do_uczniow_klas_iiii_szkol_podstawowych_publicznych_niepublicznych_oraz_prywatnych_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/140/posprzataj_po_swoim_psie_spektakl_edukacyjny_na_temat_ktory_wszystkich_nas_dotyka_skierowany_do_uczniow_klas_iiii_szkol_podstawowych_publicznych_niepublicznych_oraz_prywatnych_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/140/posprzataj_po_swoim_psie_spektakl_edukacyjny_na_temat_ktory_wszystkich_nas_dotyka_skierowany_do_uczniow_klas_iiii_szkol_podstawowych_publicznych_niepublicznych_oraz_prywatnych_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/140/posprzataj_po_swoim_psie_spektakl_edukacyjny_na_temat_ktory_wszystkich_nas_dotyka_skierowany_do_uczniow_klas_iiii_szkol_podstawowych_publicznych_niepublicznych_oraz_prywatnych_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/140/posprzataj_po_swoim_psie_spektakl_edukacyjny_na_temat_ktory_wszystkich_nas_dotyka_skierowany_do_uczniow_klas_iiii_szkol_podstawowych_publicznych_niepublicznych_oraz_prywatnych_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/260/skansen_polskich_fortyfikacji_renowacja_schronu_z_1939_roku.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/260/skansen_polskich_fortyfikacji_renowacja_schronu_z_1939_roku.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/182/doposazenie_ogrodu_przedszkolnego_dla_przedszkola_nr_9_w_bielskubialej_w_urzadzenia_ogrodowe_celem_zwiekszenia_aktywnosci_psychoruchowej_dzieci_na_swiezym_powietrzu_oraz_urozmaicenia_zabaw_ruchowych_w_ogrodzie_przedszkolnym.html
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8.  

Osiedle Beskidzkie: "Bezpieczna droga 

do przedszkola" - wykonanie miejsc 

parkingowych lub postojowych dla 

rodziców dzieci uczęszczających do 

Przedszkola nr 55 oraz dla pracowników 

(2-OBB002) 

IN 

Inwestycję zrealizowano, wykonano 9 miejsc parkingowych. 02 września 2016 r. 

9.  

Osiedle Biała Krakowska: W zdrowym 

ciele zdrowy duch (3-OBB003) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku.  

Zakres prac obejmował  w szczególności: obsługę geodezyjną 

inwestycji, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej z mat gumowych typu przerostowego, wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych typu „puzzle”, oraz 

dostawę następujących urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych 

(streetworkout) wraz z montażem: drabinka pionowa – 2 kpl. , 

drabinka pozioma – 2 kpl., ławka skośna – 2 kpl. , poręcz wysoka 

– 1 kpl., poręcz strażacka – 1 kpl. , poręcz z kółkami 

gimnastycznymi – 1 kpl. , stanowisko z liną do wspinania – 1 kpl., 

worek bokserski – 1 kpl. , zestaw drążków o różnych 

wysokościach – 1 kpl. , regulamin – 1 kpl.; dostawę 

następujących urządzeń komunalnych wraz z montażem: ławka 

parkowa z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 1 szt., stojak na 

rowery potrójny – 1 szt.,  wieszak na ubrania – 1 szt. 

3 listopada 2016 r. 

10.  

Osiedle Biała Północ: Park rekreacyjny w 

dzielnicy Biała Północ (Obszary) - zielony 

skwer (4-OBB002) 

GM 

Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2016 roku  

Wykonano skwer wypoczynkowy z ławkami, koszami  

i nasadzeniami roślinnymi . Uzyskanie dokumentacji dot. 

oświetlenia i wykonanie oświetlenia w 2016 roku  nie było 

możliwe. W zamian proponowano budowę ogrodzenia placu 

zabaw. Oświetlenie zostałoby wykonane w ramach realizacji  

tegorocznego  projektu. Zmiany zostały przedstawione do 

akceptacji Wnioskodawcom  projektów na 2016 r.  i 2017 r.  

Jednak nie uzyskały akceptacji obu. 

15 grudnia 2016 r. 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/174/bezpieczna_droga_do_przedszkola_wykonanie_miejsc_parkingowych_lub_postojowych_dla_rodzicow_dzieci_uczeszczajacych_do_przedszkola_nr_55_oraz_dla_pracownikow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/174/bezpieczna_droga_do_przedszkola_wykonanie_miejsc_parkingowych_lub_postojowych_dla_rodzicow_dzieci_uczeszczajacych_do_przedszkola_nr_55_oraz_dla_pracownikow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/174/bezpieczna_droga_do_przedszkola_wykonanie_miejsc_parkingowych_lub_postojowych_dla_rodzicow_dzieci_uczeszczajacych_do_przedszkola_nr_55_oraz_dla_pracownikow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/174/bezpieczna_droga_do_przedszkola_wykonanie_miejsc_parkingowych_lub_postojowych_dla_rodzicow_dzieci_uczeszczajacych_do_przedszkola_nr_55_oraz_dla_pracownikow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/174/bezpieczna_droga_do_przedszkola_wykonanie_miejsc_parkingowych_lub_postojowych_dla_rodzicow_dzieci_uczeszczajacych_do_przedszkola_nr_55_oraz_dla_pracownikow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/240/w_zdrowym_ciele_zdrowy_duch.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/240/w_zdrowym_ciele_zdrowy_duch.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/256/park_rekreacyjny_w_dzielnicy_biala_polnoc_obszary_zielony_skwer.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/256/park_rekreacyjny_w_dzielnicy_biala_polnoc_obszary_zielony_skwer.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/256/park_rekreacyjny_w_dzielnicy_biala_polnoc_obszary_zielony_skwer.html
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11.  

Osiedle Biała Wschód: Doposażenie 

Ogródka Jordanowskiego (6-OBB002) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości zaplanowanych w 

2016 roku  środków .  

Zamontowanie urządzeń do streetworkout’u wraz  z 

nawierzchnią bezpieczną,  kosza na śmieci, ławki z oparciem , 

betonowego stołu rekreacyjnego do gry w piłkarzyki , ławki bez 

oparcia szt.2 . Urządzenie zabawowe „ statek piracki”  nie zostało 

zamontowane z uwagi na wyczerpanie puli środków na ten 

projekt  (uzgodnienie z Wnioskodawcą). 

30 grudnia 2016 r. 

12.  

Osiedle Bielsko Południe: Edukacyjny 

ogród biocenotyczny (7-OBB005) 

ZGM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości.  Wykonano prace na 

podstawie opracowanego projektu tj.: 

 - zagospodarowano teren zielony wokół budynków,  

- ukształtowano teren  poprzez  wyrównanie skarp, usunięto 

karpy oraz pozostałości po schodach zewnętrznych, usunięto 

płyty betonowe,  wybrano ziemię: pod byliny wilgotne a także 

pod obszar wypełniony klińcem, usunięto suszarki ogrodowe; 

- zagospodarowano przestrzeń poprzez nasadzenie  elementów 

przyszłego ogrodu (układ roślinności) tj.: byliny wilgotne np.: 

kosaciec syberyjski, knieć błotna, tojeść rozesłana,  języczka  

Przewalskiego, mięta w odmianach,  byliny suche np.:  

jeżówka purpurowa, liliowce w odmianach barwnych, 

rozchodniki , mak wschodni, chaber górski, byliny do cienia 

np.: wiertnica samcza, funkia w odmianach, Brunera 

wielkolistna, bluszcz pospolity, konwalia majowa , geofity i 

zrębki np.:  zawilec gajowy, śnieżyczka, krokus,   geofity i 

trawa np.: tulipany, narcyz, Ziemowit,  trawy ozdobne np.: 

miskant cukrowy, chiński, trzęślica trzcinowa, łąka kwietna, 

trawnik, róże okrywowe, śnieguliczki, krzewy osłonowe – 

krzewuszka, krzewy na skarpę – irga karłowa, krzewy 

ciepłolubne – irga pozioma, karłowa, krzewy osłonowe II – 

krzewuszka cudowna, forsycja pośrednia, pigwowiec pośredni, 

krzewy półcienia – pęcherznica kalinolistna, powojniki 

3 listopada 2016r 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/245/doposazenie_ogrodka_jordanowskiego.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/245/doposazenie_ogrodka_jordanowskiego.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/183/edukacyjny_ogrod_biocenotyczny.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/183/edukacyjny_ogrod_biocenotyczny.html
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alpejskie oraz dereń jadalny, rokitnik, leszczyna pospolita, 

złotokap, oczar pośredni, laurowiśnia, jaśminowiec, kalina 

wonna, hortensja ogrodowa, bukietowa, różaneczniki, 

wiciokrzew, wiąz górski, morwa biała, magnolia, głóg itd.  

- uporządkowano nawierzchnię pod kliniec, pod ławki    (zrębki) , 

zamontowano ławki, kosze na odpady, kosze na psie odchody, 

suszarki ogrodowe.  

13.  

Osiedle Grunwaldzkie: Rozbudowa 

placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim 

(10-OBB001) 
ZGM 

Zadanie zostało ukończone w całości. Teren placu zabaw został 

powiększony. Zamontowano dodatkowe ogrodzenie z furtką. 

Doposażono plac zabaw w dwa dodatkowe urządzenia 

zabawowe: zestaw po nazwą „Statek Magellana” i huśtawkę 

„Bocianie gniazdo”. Wykonano bezpieczną nawierzchnię 

CushionFALL. 

10 sierpnia 2016 

14.  

Osiedle Hałcnów: Budowa miasteczka 

ruchu rowerowego przy Szkole 

Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej przy 

ul. Wyzwolenia 343 (Hałcnów) (11-

OBB002) 

MZO Zrealizowane w całości 17 października 2016 

15.  

Osiedle Kamienica: Sprzęt nagłaśniający 

dla potrzeb społeczności lokalnej 

Kamienicy (12-OBB003) 

MZO Zrealizowane w całości 7 marca 2016 

16.  

Osiedle Kamienica: Latający Uniwersytet 

(12-OBB004) 

Miejski Dom 

Kultury 

Kwota wydatkowana w całości tj. 5 000,00 zł. Zadanie 

zrealizowano w całości. 

Projekt „Latający Uniwersytet” umożliwił mieszkańcom 

Kamienicy (ale także innym zainteresowanym obywatelom 

naszego miasta) udział w multimedialnych wykładach 

popularnonaukowych z różnych dziedzin, połączonych z 

dyskusją – działania takie, w bardzo szybko zmieniającym się 

współczesnym świecie, odgrywają ważną rolę w budowaniu 

odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Odbyło się 

łącznie 15 spotkań (każde 60-90 minut, w zależności od wieku 

odbiorców) zorganizowanych na terenie osiedla (dom kultury, 

Termin zakończenia 

zadania 15 grudnia 

2016r. 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/220/rozbudowa_placu_zabaw_na_osiedlu_grunwaldzkim.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/220/rozbudowa_placu_zabaw_na_osiedlu_grunwaldzkim.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/181/budowa_miasteczka_ruchu_rowerowego_przy_szkole_podstawowej_nr_28_w_bielskubialej_przy_ul_wyzwolenia_343_halcnow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/181/budowa_miasteczka_ruchu_rowerowego_przy_szkole_podstawowej_nr_28_w_bielskubialej_przy_ul_wyzwolenia_343_halcnow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/181/budowa_miasteczka_ruchu_rowerowego_przy_szkole_podstawowej_nr_28_w_bielskubialej_przy_ul_wyzwolenia_343_halcnow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/181/budowa_miasteczka_ruchu_rowerowego_przy_szkole_podstawowej_nr_28_w_bielskubialej_przy_ul_wyzwolenia_343_halcnow.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/249/sprzet_naglasniajacy_dla_potrzeb_spolecznosci_lokalnej_kamienicy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/249/sprzet_naglasniajacy_dla_potrzeb_spolecznosci_lokalnej_kamienicy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/249/sprzet_naglasniajacy_dla_potrzeb_spolecznosci_lokalnej_kamienicy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/216/latajacy_uniwersytet.html
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przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum). Zajęcia 

prowadzili wykładowcy i specjaliści z różnych dziedzin nauki:  

1. dr inż. Tomasz Gancarczyk – informatyk, Akademia 

Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;  

2. dr Justyna Wojciechowska – językoznawca, Akademia 

Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;  

3. inż. Michał Micor – popularyzator robotyki i informatyki z 

wykorzystanie systemów klocków Lego;  

4. dr Maciej Kalarus – kulturoznawca i literaturoznawca, 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;  

5. mgr Arkadiusz Stasicki – ratownik medyczny, Akademia 

Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.  

Ze środków projektu przygotowane zostały również materiały 

promujące projekt. 

 

17.  

Osiedle Karpackie: Wymiana stolarki 

okiennej w Szkole Podstawowej nr 37 im. 

Gen. M. Zaruskiego (13-OBB001) 

IN 

Zadanie zrealizowano, wymieniono 59 szt. okien.  02 września 2016 r. 

18.  

Osiedle Komorowice Krakowskie: 

"Czytaj bez przeszkód - słuchaj w każdym 

miejscu" - projekt dotyczący zakupu 

książek z dużą czcionką i audiobooków 

dla biblioteki w Komorowicach Kr. - filii 

Książnicy Beskidzkiej 

Książnica 

Beskidzka 

Zakupiono 167 książek z dużą czcionką (beletrystyka i 

popularnonaukowe)  oraz 493 audiobooki (głównie lektury, a 

także bajki i beletrystyka dla dorosłych). Wykorzystano 100% 

środków, tzn. 15.000,00 zł. 

Zadanie zakończono  

2 listopada 2016 r. 

19.  

Osiedle Komorowice Krakowskie: 

Urządzenia sportowe - siłownia 

zewnętrzna (14-OBB001) 
GM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia siłowni 

zewnętrznej. Montaż stołu do ping-ponga wraz z placem z kostki 

brukowej, ławka z oparciem szt.4, kosz na śmieci, tablica z 

31 maja 2016 r. 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/131/wymiana_stolarki_okiennej_w_szkole_podstawowej_nr_37_im_gen_m_zaruskiego.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/131/wymiana_stolarki_okiennej_w_szkole_podstawowej_nr_37_im_gen_m_zaruskiego.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/131/wymiana_stolarki_okiennej_w_szkole_podstawowej_nr_37_im_gen_m_zaruskiego.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/194/czytaj_bez_przeszkod_sluchaj_w_kazdym_miejscu_projekt_dotyczacy_zakupu_ksiazek_z_duza_czcionka_i_audiobookow_dla_biblioteki_w_komorowicach_kr_filii_ksiaznicy_beskidzkiej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/194/czytaj_bez_przeszkod_sluchaj_w_kazdym_miejscu_projekt_dotyczacy_zakupu_ksiazek_z_duza_czcionka_i_audiobookow_dla_biblioteki_w_komorowicach_kr_filii_ksiaznicy_beskidzkiej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/194/czytaj_bez_przeszkod_sluchaj_w_kazdym_miejscu_projekt_dotyczacy_zakupu_ksiazek_z_duza_czcionka_i_audiobookow_dla_biblioteki_w_komorowicach_kr_filii_ksiaznicy_beskidzkiej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/194/czytaj_bez_przeszkod_sluchaj_w_kazdym_miejscu_projekt_dotyczacy_zakupu_ksiazek_z_duza_czcionka_i_audiobookow_dla_biblioteki_w_komorowicach_kr_filii_ksiaznicy_beskidzkiej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/194/czytaj_bez_przeszkod_sluchaj_w_kazdym_miejscu_projekt_dotyczacy_zakupu_ksiazek_z_duza_czcionka_i_audiobookow_dla_biblioteki_w_komorowicach_kr_filii_ksiaznicy_beskidzkiej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/159/urzadzenia_sportowe_silownia_zewnetrzna.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/159/urzadzenia_sportowe_silownia_zewnetrzna.html
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regulaminem. Urządzenia siłowni zewnętrznej na pylonach; 

rowerek, biegacz, wioślarz orbitrek, wahadło, ławka ,drabinka , 

prostownik pleców, motyl, ściąganie.  

20.  

Komorowice Śląskie: Centrum 

rekreacyjno-parkowe przy ulicy Opłotek 

(15-OBB001) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości przeznaczonych w 

2016 roku środków. Po uzgodnieniu Wnioskodawcami  

zmieniono lokalizację projektu. Projekt został zrealizowany na 

terenie  Gimnazjum  nr 14 przy ul. Międzyrzeckiej  w 

Komorowicach . 

W ramach inwestycji wykonano  nawierzchnię  z mat gumowych 

typu przerostowego pod montowanymi urządzeniami. Montaż 

urządzeń placu zabaw ; zestaw zabawowy typu zamek  z kolejką 

szt.1, huśtawka mix szt.1, kiwak pojedynczy szt.1,tablica z 

regulaminem placu zabaw szt.1, furtka w istniejącym ogrodzeniu 

od ul. Aktorów, montaż rur ochronnych. 

30 grudnia 2016 r. 

21.  

Osiedle Kopernika: Modernizacja placu 

zabaw przy Przedszkolu nr 35 w Bielsku-

Białej (16-OBB003) 

MZO 

Zrealizowane w całości 15 grudnia 2016r. 

22.  

Osiedle Leszczyny: Budowa chodnika na 

ul. Źródlanej od ul. Szczęśliwej do ul. 

Langiewicza (17-OBB003) 
MZD 

Zadanie zrealizowano w całości. 

Wartość realizacja zadania  – 57 634,63 zł brutto 

(Koszt opracowania projektu 1 799,99zł brutto - poza 

finansowaniem BO ) 

Termin zakończenia 

zadania: 17.11.2016r. 

23.  

Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla dzieci i 

fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” 

etap II (18-OBB002) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości przeznaczonych w 

2016 roku środków . 

Zakres prac obejmuje w szczególności: wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej z mat gumowych typu przerostowego, dostawę 

następujących urządzeń zabawowych wraz z montażem: 

linarium piramida – 1 szt., zestaw zabawowy – 1 szt., dostawę 

następujących urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem: 

orbitrek – 1 szt., prasa ręczna/wyciąg górny – 1 szt.; dostawę 

wraz z montażem następujących elementów małej architektury: 

19 grudnia 2016 r. 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/223/centrum_rekreacyjnoparkowe_przy_ulicy_oplotek.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/223/centrum_rekreacyjnoparkowe_przy_ulicy_oplotek.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/185/modernizacja_placu_zabaw_przy_przedszkolu_nr_35_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/185/modernizacja_placu_zabaw_przy_przedszkolu_nr_35_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/185/modernizacja_placu_zabaw_przy_przedszkolu_nr_35_w_bielskubialej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/170/budowa_chodnika_na_ul_zrodlanej_od_ul_szczesliwej_do_ul_langiewicza.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/170/budowa_chodnika_na_ul_zrodlanej_od_ul_szczesliwej_do_ul_langiewicza.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/170/budowa_chodnika_na_ul_zrodlanej_od_ul_szczesliwej_do_ul_langiewicza.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/188/plac_zabaw_dla_dzieci_i_fitness_pod_chmurka_%E2%80%9Cpod_gaikami_etap_ii.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/188/plac_zabaw_dla_dzieci_i_fitness_pod_chmurka_%E2%80%9Cpod_gaikami_etap_ii.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/188/plac_zabaw_dla_dzieci_i_fitness_pod_chmurka_%E2%80%9Cpod_gaikami_etap_ii.html
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kosze na śmieci – 1 szt.; wykonanie fundamentów; przeniesienie 

następujących elementów na miejsca wskazane w projekcie: 

kosz na śmieci – 1 szt., tablica edukacyjna z grą plenerową – 3 

szt., stojak na rowery – 2 szt., tablica z regulaminem – 1 szt. 

24.  

Osiedle Mieszka I: Doposażenie placu 

zabaw na Osiedlu Mieszka I (19-OBB001) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku 

W ramach zadania doposażono plac zabaw o zestaw rekreacyjny 

ze ślizgiem rurowym spiralnym oraz zamontowano nawierzchnię 

bezpieczną pod tym urządzeniem. 

 

31 maja 2016 r. 

25.  

Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac 

zabaw i siłownia w Mikuszowicach 

Krakowskich (20-OBB002) 
GM 

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości przeznaczonych w 

2016 roku  środków . 

Montaż urządzeń placu zabaw , siłowni zewnętrznej oraz 

urządzeń do streetworkout’u : zestaw typu zamek, wioślarz 

+prasa nożna, biegacz + orbitrek, urządzenia do streetworkout  

oraz ławki z oparciem 3 szt. 

30 grudnia 2016 r. 

26.  

Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa 

centrum integracji mieszkańców dzielnicy 

(21-OBB002) 

GM 

Zadanie   nie zostało wykonane w roku 2016  

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie projektu umowa z projektantem 

została podpisana w dniu 24.03.2016 r. z terminem realizacji do 

dnia 19.05.2016 r. 

Kompletny projekt został złożony przez Projektanta   

w dniu 5.07.2016 r. W związku z  niedotrzymaniem terminu 

realizacji umowy. wobec projektanta zostały naliczone kary 

umowne. Wydział GM zgłosił  zamiar  przystąpienia do robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 

21.07 2016 r.  , Wydział UA zgłosił sprzeciw w sprawie wykonania 

robót budowlanych dotyczących tej inwestycji  w dniu 

24.08.2016 r. Wydział GM złożył wniosek o wydanie decyzji 

 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/162/doposazenie_placu_zabaw_na_osiedlu_mieszka_i.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/162/doposazenie_placu_zabaw_na_osiedlu_mieszka_i.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/187/plac_zabaw_i_silownia_w_mikuszowicach_krakowskich.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/187/plac_zabaw_i_silownia_w_mikuszowicach_krakowskich.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/187/plac_zabaw_i_silownia_w_mikuszowicach_krakowskich.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/175/budowa_centrum_integracji_mieszkancow_dzielnicy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/175/budowa_centrum_integracji_mieszkancow_dzielnicy.html
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pozwolenia na budowę w dniu  8.09.2016 r.  W dniu 25 lutego 

2017 r. uzyskano stosownego pozwolenie. Wydział Gospodarki 

Miejskiej  zwrócił się z wnioskiem  o utworzenie zadania 

inwestycyjnego z możliwością dwuletniej realizacji  do końca 

2017 r.  

27.  

Osiedle Piastowskie: Remont chodnika 

od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej. 

Remont nawierzchni boiska przy ul. 

Kasztanowej (22-OBB001) 

ZGM 

Zadanie zostało ukończone w całości. Rozebrano istniejący 

chodnik wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. 

Kasztanowej, wzmocniono nawierzchnię. Ułożono nową 

nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z 

obrzeżami. Rozebrano starą nawierzchnię boiska przy ul. 

Kasztanowej. Ułożono obrzeża i wzmocniono nawierzchnię 

tłuczniem. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową. 

Zabezpieczono farbą stojaki do koszykówki wraz z wymianą 

tablic. Zakupiono i zamontowano ławkę ogrodową. 

3 sierpnia 2016 

28.  

Osiedle Polskich Skrzydeł: A nasz Park 

Lotniczy wciąż rośnie (23-OBB001) 

GM 

Zadanie nie zostało wykonane w roku 2016 

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie projektu umowa z projektantem 

została podpisana w dniu 24.03.2016 r. z terminem realizacji do 

dnia 24.06.2016 r. Projektant w zakresie budowy kładki nad 

Potokiem Lotniczym miał uzyskać odpowiednią zgodę z 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Gliwicach, którą 

otrzymał dopiero w dniu 21.10.2016 r., a poprawioną 

dokumentację dostarczył w dniu 2.11.2016 r. Niestety projekt nie 

był kompletny i projektant został zobowiązany do jego 

uzupełnienia, aby móc wystąpić o pozwolenie na budowę. W 

związku z  niedotrzymaniem terminu realizacji umowy, wobec 

projektanta zostały naliczone kary umowne. Z uwagi na brak 

kompletnej dokumentacji projektowej, a w związku z tym brak 

możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację 

 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/172/remont_chodnika_od_ul_piastowskiej_do_ul_kasztanowej_remont_nawierzchni_boiska_przy_ul_kasztanowej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/172/remont_chodnika_od_ul_piastowskiej_do_ul_kasztanowej_remont_nawierzchni_boiska_przy_ul_kasztanowej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/172/remont_chodnika_od_ul_piastowskiej_do_ul_kasztanowej_remont_nawierzchni_boiska_przy_ul_kasztanowej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/172/remont_chodnika_od_ul_piastowskiej_do_ul_kasztanowej_remont_nawierzchni_boiska_przy_ul_kasztanowej.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/134/a_nasz_park_lotniczy_wciaz_rosnie.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/134/a_nasz_park_lotniczy_wciaz_rosnie.html
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zadania, nie było możliwe wykonanie w 2016 roku.  Wydział 

Gospodarki Miejskiej  zwrócił się z wnioskiem  o utworzenie 

zadania inwestycyjnego z możliwością dwuletniej realizacji  do 

końca 2017 r.  

29.  

Osiedle Słoneczne: Słoneczna Dolina - 

zagospodarowanie doliny potoku 

"Sikornik" - wykonanie alei spacerowo - 

rekreacyjnej wraz z infrastrukturą 

parkową - kontynuacja (24-OBB001) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2016 roku 

Zakres robót obejmuje w szczególności: obsługę geodezyjną 

inwestycji, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie 

nawierzchni ścieżki żwirowej, montaż barierek, uporządkowanie 

terenu, dostawę wraz z montażem następujących elementów 

małej architektury: ławka z oparciem – 2 szt., stojak na rowery 

potrójny – 2 szt., tablica z regulaminem – 2 szt.; montaż 

kontenera na figury szachowe, montaż fundamentu pod rzeźbę. 

Elementy z drewna (figurki) będą przedstawiające następujące 

postacie: diabełka „Sato”, skrzata „Kacperka” i sowę. 

14 grudnia 2016 r. 

30.  

Osiedle Stare Bielsko: Remont chodnika 

oraz ciągów pieszo-jezdnych przy Szkole 

Podstawowej Nr 31. Wymiana okien w 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 31. (25-

OBB001) 

IN 

Zadanie zrealizowano: 

wymieniono 43 szt. okien,  

wykonano remont nawierzchni utwardzonych. 

 

31 sierpnia 2016 r. 

22 grudnia 2016 r. 

31.  

Osiedle Straconka: Zagospodarowanie 

terenu zielonego na cele sportowo-

rekreacyjne w Straconce "Zielony zakątek 

- kontynuacja" (26-OBB001) 
GM 

Zadanie zostało. zrealizowane do wysokości przeznaczonych w 

2016 roku  środków.  

Montaż urządzeń placu zabaw ; piramidy wspinaczkowej,  

huśtawki bocianie gniazdo, karuzeli, huśtawki kiwak, 

piaskownicy, tablicy z regulaminem, nawierzchni bezpieczna z 

gumowych mat przerostowych.   

15 grudnia 2016 r. 

32.  

Osiedle Śródmieście Bielsko: 

Bezpieczny pasaż, miejsce rekreacji przy 

ul. Bohaterów Warszawy (27-OBB003) 

Straż Miejska 

Zadanie zostało zrealizowane w całości – zainstalowano 2 

kamery monitoringu miejskiego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

22 listopada 2016r. 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/164/sloneczna_dolina_zagospodarowanie_doliny_potoku_sikornik_wykonanie_alei_spacerowo_rekreacyjnej_wraz_z_infrastruktura_parkowa_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/164/sloneczna_dolina_zagospodarowanie_doliny_potoku_sikornik_wykonanie_alei_spacerowo_rekreacyjnej_wraz_z_infrastruktura_parkowa_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/164/sloneczna_dolina_zagospodarowanie_doliny_potoku_sikornik_wykonanie_alei_spacerowo_rekreacyjnej_wraz_z_infrastruktura_parkowa_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/164/sloneczna_dolina_zagospodarowanie_doliny_potoku_sikornik_wykonanie_alei_spacerowo_rekreacyjnej_wraz_z_infrastruktura_parkowa_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/164/sloneczna_dolina_zagospodarowanie_doliny_potoku_sikornik_wykonanie_alei_spacerowo_rekreacyjnej_wraz_z_infrastruktura_parkowa_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/133/remont_chodnika_oraz_ciagow_pieszojezdnych_przy_szkole_podstawowej_nr_31_wymiana_okien_w_budynku_szkoly_podstawowej_nr_31.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/133/remont_chodnika_oraz_ciagow_pieszojezdnych_przy_szkole_podstawowej_nr_31_wymiana_okien_w_budynku_szkoly_podstawowej_nr_31.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/133/remont_chodnika_oraz_ciagow_pieszojezdnych_przy_szkole_podstawowej_nr_31_wymiana_okien_w_budynku_szkoly_podstawowej_nr_31.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/133/remont_chodnika_oraz_ciagow_pieszojezdnych_przy_szkole_podstawowej_nr_31_wymiana_okien_w_budynku_szkoly_podstawowej_nr_31.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/236/zagospodarowanie_terenu_zielonego_na_cele_sportoworekreacyjne_w_straconce_zielony_zakatek_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/236/zagospodarowanie_terenu_zielonego_na_cele_sportoworekreacyjne_w_straconce_zielony_zakatek_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/236/zagospodarowanie_terenu_zielonego_na_cele_sportoworekreacyjne_w_straconce_zielony_zakatek_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/236/zagospodarowanie_terenu_zielonego_na_cele_sportoworekreacyjne_w_straconce_zielony_zakatek_kontynuacja.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/239/bezpieczny_pasaz_miejsce_rekreacji_przy_ul_bohaterow_warszawy.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/239/bezpieczny_pasaz_miejsce_rekreacji_przy_ul_bohaterow_warszawy.html
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33.  

Osiedle Wapienica: Fit-Park - stworzenie 

miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci 

i dorosłych. Plac zabaw plus siłownia na 

świeżym powietrzu. (28-OBB002) 

GM 

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości przeznaczonych w 

2016 roku środków.  

Zakres robót obejmuje w szczególności: obsługę geodezyjną 

inwestycji, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty 

ziemne, wykonanie nawierzchni ścieżki żwirowej, wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych typu przerostowego, 

uporządkowanie terenu, sadzenie krzewów – różaneczników – 3 

szt., dostawę wraz z montażem następujących elementów 

siłowni zewnętrznej: wioślarz + prasa nożna – 1 szt., wyciąg 

górny + wyciąg siedzący na jednym pylonie – 1 szt.,wahadło + 

twister na jednym pylonie – 1 szt., biegacz + orbitrek + pylon – 1 

szt., tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej – 1 szt.; dostawę 

wraz z montażem następujących elementów małej architektury: 

ławka z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., stojak na 

rowery potrójny – 1 szt. tablica z regulaminem parku – 1 szt. 

6 grudnia 2016 r. 

34.  

Osiedle Wojska Polskiego: Osiedlowy 

Klub Seniora (29-OBB002) 

Środowiskowe 

Centrum 

Pomocy 

Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej zgodnie  

z Zarządzeniem nr ON.120.112.2015.RM Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej z dnia 08.12.2015 roku realizowało projekt 

Budżetu Obywatelskiego  - „Osiedlowy Klub Seniora” na osiedlu 

Wojska Polskiego.  

Ww. projekt zrealizowany został w całości. 

„Osiedlowy Klub Seniora” przeznaczony był dla osób starszych - 

mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego. Został utworzony przy 

 ul. Stawowej 29 i działał zgodnie z projektem przez 10 miesięcy - 

od lutego do listopada 2016r. 

Klub był czynny w pn, śr i pt w godz. 15:00-19:00. 

W Klubie Seniora organizowano zajęcia dla osób starszych:  

 gimnastyczne ,  

 komputerowe, 

 teatralne,  

 taneczne,  

 spotkania klubowe, 

 rękodzieło,  

 

 

 

 

 

30 listopada 2016r. 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/168/fitpark_stworzenie_miejsca_aktywnego_wypoczynku_dla_dzieci_i_doroslych_plac_zabaw_plus_silownia_na_swiezym_powietrzu.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/168/fitpark_stworzenie_miejsca_aktywnego_wypoczynku_dla_dzieci_i_doroslych_plac_zabaw_plus_silownia_na_swiezym_powietrzu.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/168/fitpark_stworzenie_miejsca_aktywnego_wypoczynku_dla_dzieci_i_doroslych_plac_zabaw_plus_silownia_na_swiezym_powietrzu.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/168/fitpark_stworzenie_miejsca_aktywnego_wypoczynku_dla_dzieci_i_doroslych_plac_zabaw_plus_silownia_na_swiezym_powietrzu.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/242/osiedlowy_klub_seniora.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/242/osiedlowy_klub_seniora.html
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 poradnictwo (wykłady, spotkania)  m.in. z zakresu: 

psychologii, prawa, dietetyki, kosmetologii,  profilaktyki 

zdrowotnej, pierwszej pomocy przedmedycznej, 

bezpieczeństwa /z policją/, praw osób niepełnosprawnych, 

ćwiczenia pamięci, historii Bielska-Białej, komunikacji 

międzypokoleniowej, projektowania i wykonania biżuterii, 

stylizacji i wizażu /poradnictwo dotyczące właściwego doboru 

garderoby, makijażu i fryzury w wieku dojrzałym/, 

poradnictwa samodzielnego szycia w warunkach domowych 

/projektowanie, przerabianie, recycling, szycie ubrań/. 

Klubowicze uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych -  wyjścia 

do teatru i kina, Piknik Majówkowy, Walentynki, obchody Świąt 

Wielkanocnych, Dnia Kobiet oraz Dnia Seniora. 

Ponadto zgodnie z projektem uczniowie-wolontariusze z 

Gimnazjum nr 13 w Bielsku-Białej pomagali Seniorom w 

obsłudze komputera podczas warsztatów komputerowych. 

Z zajęć organizowanych w Klubie Seniora skorzystało 85 osób. 

Budżet projektu wynosił 75 000zł – został zrealizowany na 

poziomie 99,92%. 

35.  

Osiedle Złote Łany: Parking "Pod 

Cmentarzem" na Osiedlu Złote Łany (30-

OBB003) 
MZD 

Zadanie zrealizowano w całości. 

Wartość realizacja zadania  – 73 178,85 zł brutto 

(Koszt opracowania projektu 2 900,00zł brutto - poza 

finansowaniem BO ) 

Termin zakończenia 

zadania: 17.11.2016r. 

 

http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/234/parking_pod_cmentarzem_na_osiedlu_zlote_lany.html
http://2016.obywatelskibb.pl/projekty/wynik/234/parking_pod_cmentarzem_na_osiedlu_zlote_lany.html

