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1 OBB

001 

Katarzyna Pysz Wsparcie psychologiczne, 

pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne 

dzieci w wieku 7-16 

Placówka 

zajmująca się 

pracą z 

dziećmi, 

zatrudniająca 

psychologów, 

pedagogów 

oraz 

fizjoterapeutów 

458 000,00 Opinia pozytywna 

 

2 OBB

002 

Katarzyna Pysz Komputerowe badanie postawy 

wśród dzieci wczesnoszkolnych 

Placówka, 

która posiada 

platformę 

tensometryczn

ą do badania 

chodu oraz 

podoskop z 

odpowiednim 

oprogramowani

em. 

508 000,00 

 

Opinia pozytywna (Miasto prowadzi 

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki 

Korekcyjno-Kompensacyjnej, który 

dysponuje odpowiednią kadrą, a także 

wyposażony jest w odpowiedni sprzęt. 

Jeśli placówka otrzyma dodatkowe 

środki, będzie w stanie wykonać opisany 

w projekcie program) 

3 OBB

003 

Katarzyna Pysz Przesiewowe badanie niemowląt pod 

kątem prawidłowego rozwoju 

fizycznego 

Placówka, 

która posiada 

fizjoterapeutów 

zajmujących się 

pracą z 

dziećmi. 

Najlepiej po 

ukończonych 

szkoleniach 

metodą NDT- 

Bobath i / lub 

metodą Vojty. 

508 000,00 

 

Opinia negatywna (badania niemowląt 

pod kątem prawidłowego rozwoju 

fizycznego i poznawczego realizowane 

są w ramach świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej w 

poradniach dla dzieci i finansowane jest 

w ramach Narodowego Funduszu 

Zdrowia (przystąpienie JST do realizacji 

niniejszego projektu nie spełniłoby 

wymogów gospodarności i racjonalności 

wydatkowania środków publicznych). 

Podczas każdego badania lekarskiego 

dokonywana jest ocena rozwoju 

fizycznego i psychoruchowego dziecka, 

co reguluje rozporządzenie Ministra 

Zdrowia  z 24 września 2013 r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

I tak poniżej zakres realizacji porad 

realizowanych u niemowląt: 
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- 1-4 tydzień życia - porada 

patronażowa lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej, obejmująca badanie 

podmiotowe i przedmiotowe, z 

uwzględnieniem rozwoju fizycznego, 

pomiaru i monitorowania obwodu 

głowy; oceny żółtaczki; podstawowej 

oceny stanu neurologicznego oraz 

badania przedmiotowego w kierunku 

wykrywania wrodzonej dysplazji 

stawów biodrowych. 

- 2–6 miesiąc życia (w terminach 

odpowiadających szczepieniom 

ochronnym) - badanie lekarskie 

podmiotowe i przedmiotowe, z 

uwzględnieniem rozwoju fizycznego 

(pomiary: masy i długości ciała, obwodu 

głowy i klatki piersiowej), przebytych 

schorzeń oraz zapobiegania krzywicy; 

ocena wielkości ciemienia przedniego; 

ocena stanu neurologicznego; określenie 

wieku zębowego; u chłopców badanie 

obecności jąder  

w mosznie; przeprowadzenie testu 

rozwoju reakcji słuchowych ‒ w 

przypadku nieprawidłowego wyniku 

testu lub stwierdzenia przynależności do 

grupy ryzyka uszkodzenia słuchu 

skierowanie do specjalistycznej 

diagnostyki audiologicznej lub 

foniatrycznej; ocena obecności 

czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; 

badanie przedmiotowe w kierunku 

wykrywania wrodzonej dysplazji 

stawów biodrowych; 

- 9 miesiąc życia - badanie lekarskie 

podmiotowe i przedmiotowe, z 

uwzględnieniem tempa rozwoju 

fizycznego (pomiary: masy i długości 

ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i 
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psychomotorycznego; ocena wykonania 

szczepień ochronnych zgodnie z 

kalendarzem szczepień; 

przeprowadzenie testu rozwoju reakcji 

słuchowych; 

-12 miesiąc - badanie lekarskie 

podmiotowe i przedmiotowe, z 

uwzględnieniem tempa rozwoju 

fizycznego (pomiary: masy i długości 

ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i 

psychomotorycznego; ocena wykonania 

szczepień ochronnych, zgodnie z 

kalendarzem szczepień; 

przeprowadzenie testu rozwoju reakcji 

słuchowych; ocena obecności nowych 

czynników ryzyka uszkodzenia słuchu; 

pomiar ciśnienia tętniczego krwi. 

Przedstawiając powyższe - ocena jak na 

wstępie) 

4 OBB

004 

Damian Niziołek Nowoczesna Książnica Beskidzka Książnica 

Beskidzka 

ul. Juliusza 

Słowackiego 

17A 

43-300 Bielsko-

Biała 

465 000,00 

 

Opinia pozytywna 

5 OBB

005 

Grzegorz Dendys Budowa toru rowerowo-rolkowo-

deskorolkowego – pumptrack’a o 

nawierzchni asfaltowej 

 

Na terenie 

obecnego 

ziemnego 

pumptrack’a na 

Bielskich 

błoniach 

700 000,00 Opinia pozytywna 

6 OBB

006 

Michał Dębowski Zakup zeskoku do skoku wzwyż na 

bielski Orlik 

Kompleks 

sportowy Orlik 

ul. Słowackiego 

27B 

50 000,00 Opinia pozytywna 

7 OBB

007 

Henryk Pisuk Remont ul. Schodowej ul. Schodowa w 

Bielsku-Białej - 

część ul. 

Schodowej od 

>700 000,00 Opinia negatywna (projekt powiela 

obecnie procedowane zadanie 

inwestycyjne polegające na przebudowie 

ul. Schodowej oraz schodów. 
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ul. Zamkowej 

do ok. 5 

metrów po 

zakończeniu 

górnej części 

samych 

schodów. 

 

Dodatkowym powodem braku 

rekomendacji jest niedoszacowana 

wycena kosztów realizacji a także fakt, 

że zadanie ze względu na stopień 

złożoności nie jest możliwe do realizacji 

w trakcie jednego roku budżetowego. 

Obecnie opracowywana dokumentacja 

projektowa na same tylko nawierzchnie 

(bez elewacji kamienic) opiewa na ok. 

100 tys. zł brutto. Wiąże się ona z 

opracowaniem i uzgodnieniem 

projektów zarówno pod kątem 

wytycznych Konserwatorów Zabytków, 

jak i innych dysponentów sieci (np. 

oświetleniowej). Wymagania 

materiałowe dotyczące samej tylko 

nawierzchni schodów generują znacznie 

wyższe koszty niż przedstawione 

w formularzu). 

Wnioskodawca ujął w projekcie remont 

elewacji przyległych budynków, które 

nie są własnością Gminy oraz nie 

przedstawił zgody właścicieli (na remont 

elewacji powinien wyrazić zgodę 

właściciel nieruchomości). 

W zakresie remontu elewacji: 

- budynek, który jest własnością parafii 

św. Mikołaja; 

- ul. Zamkowa 8 – budynek jest 

własnością Wspólnoty Mieszkaniowej (z 

udziałem Gminy), której zarządcą jest 

Z.N. Tomasz Gajda; zarządca ww. 

budynku posiada dokumentację 

projektową, w której zakresie jest m. in. 

remont elewacji. Aktualnie wykonanie 

prac planowane jest na rok 2022; 

- pl. Żwirki i Wigury 5 / ul. Schodowa 8 

– budynki stanowią własność Gminy, w 

zarządzie ZGM; ww. budynki ujęte są w 

długoletnim planie remontowym ZGM. 
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Kwota wskazana przez wnioskodawcę 

jest zdecydowanie za niska na 

wykonanie remontu elewacji ww. 

budynków. Ponadto, nie jest możliwe 

wykonanie w czasie jednego roku 

zakresu prac wraz z wykonaniem 

obszernej dokumentacji projektowej. 

Przewidywany okres realizacji zadania 

to ok. 2 lata. Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej planuje w latach 

kolejnych zlecić dokumentację 

projektową, która w swoim zakresie 

obejmować będzie również remont 

elewacji. Teren, którego dotyczy projekt 

objęty jest ochroną konserwatorską ze 

względu na to, że położony jest w 

obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków (układ urbanistyczny nr wpisu 

A-1/76). Kwestia remontu ul. Schodowej 

jest jak najbardziej pilna i potrzebna 

jednakże Gmina Bielsko-Biała podjęła już 

kroki w celu jego realizacji i jest na 

etapie uzgodnień projektowych) 

8 OBB

008 

Rafał Niemczyk Rewitalizacja Wielofunkcyjnego 

Placu osiedla Komorowice 

Krakowskie   

 

 

Działka na 

zbiegu ulic 

Czarna a 

Żabiniec 

43-346 Bielsko-

Biała 

Komorowice 

Krakowskie 

 

Nr działki 

1815/75 

700 000,00 Opinia negatywna (utworzenie 

targowiska miejskiego wymaga 

specjalnych wymagań sanitarnych tj.: 

• Lokalizacja powinna być zgodna z 

miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego,  

• Plac targowiskowy powinien być 

utwardzony, odpowiednio 

wyprofilowany dla umożliwienia 

odpływu wód opadowych, a sposób 

odprowadzenia tych wód zależny od 

warunków miejscowych i zgodny z 

wymaganiami ustawy Prawo 

wodne,  

•  Należy zapewnić utwardzone 

dojścia i dojazdy do targowiska, 

(ew. miejsca parkingowe),  
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•  Zapewnić przyłączenie do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektroenergetycznej 

• Wyznaczone , odpowiednio 

zlokalizowane i urządzone miejsce 

do gromadzenia odpadów i śmieci z 

uwzględnieniem ich segregacji,  

• Obiekt zawierający pomieszczenie 

porządkowe na sprzęt i środki do 

utrzymania czystości na 

targowisku, umywalnie i ustępy dla 

sprzedawców i klientów, w tym 

wydzielone ustępy dla osób 

sprzedających artykuły spożywcze, 

ewentualne miejsce pobytu dla 

obsługi targowiska (obiekt ten 

powinien mieć doprowadzoną 

bieżącą wodę i być skanalizowany), 

• Wyznaczone odpowiednio 

zlokalizowane i urządzone miejsca 

dla przewidywanych zgodnie z 

regulaminem targowiska rodzajów 

handlu : A) artykułami spożywczymi 

w stałych, krytych 

pomieszczeniach, B) artykułami 

spożywczymi ze stoisk ruchomych 

lub tymczasowych C) artykułami 

przemysłowymi D) roślinami 

(kwiaty, sadzonki, drzewka 

owocowe), E) żywymi zwierzętami. 

Mając na uwadze powyższe obostrzenia 

nie możliwe jest zrealizowanie ww. 

inwestycji ze względu na zbyt wysokie 

koszty. Wskazywany teren nie jest 

odwodniony, a najbliższa istniejąca 

kanalizacja deszczowa znajduje się przy 

ulicy Ignacego Daszyńskiego. 

Kanalizacja i odwodnienie terenu 

wymagają uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego tj. Czas oczekiwania 
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na wydanie decyzji min. 6 m-cy  

Natomiast projekt oświetlenia wraz z 

uzgodnieniami to czas oczekiwania na 

wydanie decyzji min. 8 miesięcy. 

Ponadto, brak zaplecza technicznego 

pod organizowane przyszłe festyny 

rodzinne i inne imprezy plenerowe. 

Pobliski Plac Niemczyka spełnia część z 

funkcji, które są przedmiotem projektu) 

 

9 OBB

009 

Szymon 

Chudziński 

Wsparcie rehabilitacji osób po 

przebytej chorobie COVID-19 

Ośrodek 

rehabilitacyjny 

mieszczący się 

w Bielsku-Białej 

przy ul. 

Rychlińskiego 

21 

130 000,00 Opinia negatywna (Narodowy Fundusz 

Zdrowia, zgodnie z poleceniem ministra 

zdrowia, przygotował kompleksowy 

program rehabilitacji po przebytej 

chorobie COVID-19 (przystąpienie JST do 

realizacji niniejszego projektu nie 

spełniłoby wymogów gospodarności i 

racjonalności wydatkowania środków 

publicznych). Rehabilitacja trwa od 2 do 

6 tygodni. Pacjenci mają zapewnioną 

opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie 

psychologiczne. Świadczenia 

rehabilitacyjne realizowane są na 

podstawie skierowania lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego. W 

zależności do stanu pacjenta 

rehabilitacja postcovidowa realizowana 

jest w trybie stacjonarnym i 

uzdrowiskowym oraz ambulatoryjnym i 

w domu. W województwie śląskim 

rehabilitację w trybie stacjonarnym i 

uzdrowiskowym realizuje 12 podmiotów 

leczniczych, natomiast trybie 

ambulatoryjnym i w domu – 16. 

(www.nfz-katowice.pl )  

Program finansowany jest ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W związku z powyższym odrębne 

organizowanie i finansowanie świadczeń 

z zakresu rehabilitacji postcovidowej w 

http://www.nfz-katowice.pl/
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opinii wydziału merytorycznego jest 

bezzasadne. Ponadto, zgodnie z 

Zasadami i trybem przeprowadzenia 

Budżetu Obywatelskiego (Załącznik do 

uchwały Nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w 

Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Bielska-Białej) przedstawiony projekt nie 

spełnia kryterium ogólnodostępności, 

ponieważ skierowany jest tylko do 

grupy mieszkańców o określonym 

problemie zdrowotnym, a także 

przewidywany czas jego realizacji 

przekracza okres jednego roku.  

Niniejszy projekt BO obejmuje zadanie, 

którego realizacja wymaga 

zastosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 

2014 r. świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

JST chcą podjąć realizację, zadania 

winna opracować program polityki 

zdrowotnej przy udziale specjalistów, 

zgodnie z wymaganiami Agencji 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, co 

wymaga czasu na jego przygotowanie. 

Następnie projekt przesyłany jest do 

AOTMiT w celu wydania opinii (2 

miesiące). Po uzyskaniu pozytywnej 

opinii projekt przedkładany jest Radzie 

Miejskiej, w trybie uchwały. Następnie 

JST zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wyłania realizatora zadania 

w drodze konkursu ofert. Wszystkie 

procedury są czasochłonne i wymagają 

czasu na przygotowanie i 

przeprowadzenie. Zatem realizacja 

przedmiotowego projektu nie jest 

możliwa w jednym roku 

kalendarzowym) 
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10 OBB

010 

Szymon 

Chudziński 

Zakup oraz obsługa platformy 

diagnostyczno-terapeutycznej D-

Wall na potrzeby bielsko-bialskich 

klubów sportowych 

Ośrodek 

rehabilitacyjny 

mieszczący się 

w Bielsku-Białej 

przy ul. 

Rychlińskiego 

21. 

 

460 000,00 Opinia negatywna (projekt w 

przedstawionej formie nie spełnia 

zdaniem oceniającego wymogów 

racjonalności wydatkowania środków 

publicznych. Oferent jako miejsce 

użytkowania zakupionego 

specjalistycznego sprzętu wskazał swój 

prywatny ośrodek rehabilitacyjny, co 

wskazywałoby na chęć „doposażenia” 

prywatnej placówki w nowoczesny 

sprzęt do rehabilitacji. Tam też miałyby 

odbywać się badania bielskich 

sportowców. Warto podkreślić, że kluby 

sportowe zatrudniają w swoich 

sztabach specjalistów z zakresu 

fizjoterapii, odnowy biologicznej, 

rehabilitacji itp., lub mają podpisane 

umowy z wyspecjalizowanymi 

ośrodkami. To sprawia, że ewentualnie 

zakupiony sprzęt niekoniecznie będzie 

służył wszystkim sportowcom. Z uwagi 

na to, że zgodnie z wnioskiem 

urządzenie miałoby być 

wykorzystywane i używane w 

prywatnym ośrodku istnieje ryzyko, że 

poza badaniami sportowców opisanymi 

w projekcie, urządzenie może być 

wykorzystywane do przeprowadzania 

komercyjnych badań i zabiegów 

rehabilitacyjnych, co zdaniem 

oceniającego nie spełnia kryterium 

ogólnodostępności dla mieszkańców 

Bielska-Białej niebędących sportowcami. 

Opinia wynika ze wskazanych powyżej 

zastrzeżeń co do racjonalności 

dokonywania zakupu takiego sprzętu, 

jego ogólnodostępności dla 

mieszkańców, jak również z faktu, że 

sprzęt miałby służyć prywatnemu 

ośrodkowi rehabilitacyjnemu, który 
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świadczy komercyjne usługi – w 

przyszłości być może także z 

wykorzystaniem zaproponowanej 

platformy D-Wall) 

11 OBB

011 

Elżbieta 

Rosińska 

Złota Rączka dla Seniorów Teren miasta 

Bielska-Białej 

200 000,00 Opinia pozytywna 

 

 

12 OBB

012 

Janusz Mrózek Zielony chodnik od Kołłątaja do 

Inwalidów 

ul. Kołłątaja - 

ul. Inwalidów 

100 000,00 Opinia negatywna (inwestycja znajduje 

się na terenach zamkniętych należących 

do PKP S.A.- brak możliwości realizacji 

zadania (Dzienniku Urzędowym Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju – Decyzja Nr 3 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

terenów, przez które przebiegają linie 

kolejowe, jako terenów zamkniętych) 

13 OBB

013 

Agnieszka Duraj "W Dolinie Luizy - historia i 

rekreacja w rejonie zapory wodnej w 

Wapienicy" 

 

działka nr 

290/05 (ul. 

Kopytko, rejon 

posesji nr 13 – 

siedziba 

Nadleśnictwa 

Bielsko, teren 

Gminy Bielsko-

Biała); działka 

nr 293/1 (ul. 

Zapora, rejon 

posesji nr 94 – 

Willa Bock, 

teren Gminy 

Bielsko-Biała); 

działka nr 293/1 

(ul. Zapora, 

rejon posesji nr 

100 – dawna 

Klimczokówka, 

teren Gminy 

Bielsko-Biała); 

działka nr 

1337/20 (rejon 

>700 000,00 

 

Opinia negatywna (zakres projektu 

częściowo koliduje z wybudowaną przez 

Lokalną Organizację Turystyczne 

BESKIDY ścieżką edukacyjną w formie 

pętli o dł. 4 km, rozpoczynającą się przy 

parkingu leśnym u zbiegu ul. Tartacznej 

i Dębowiec.  W trakcie budowy wiat i 

elementów małej architektury istnieje 

zagrożenie uszkodzenia drzew – 

większość ze wskazanych działek są to 

tereny zadrzewione. Z zakresu zadania 

należy wykluczyć część dotyczącą 

wydania publikacji i organizowania 

wycieczek z przewodnikiem (usługa ta 

będzie przynosiła zysk podmiotom 

trzecim.  Projekt wymaga uzgodnienia z 

Nadleśnictwem Bielsko, Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Katowicach oraz z AQUA S.A. – brak 

stosownych oświadczeń.  Treść 

oświadczenia Nadleśnictwa Bielsko, jako 

zarządzającego terenem, została 

zmieniona w stosunku do oryginalnego 

druku tzn. w podpisanym oświadczeniu 
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posesji przy ul. 

Zapora 114 – 

historyczna 

siedziba 

nadleśnictwa, 

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działka 

nr  1338/11(w 

rejonie pobocza 

ul. Tartacznej – 

miejsce 

rozstrzelania 

żołnierzy,  

teren Gminy 

Bielsko-Biała); 

działka nr  

1343/1 (w 

rejonie posesji 

przy  ul. Zapora 

230 – dawny 

dom strażnika 

ujęcia wody,  

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działki 

nr  1337/29 i 

1339 (w rejonie 

pobocza ul. 

Zapora  – 

Ławeczki,  

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko);  

działka nr  

2571/115 (w 

rejonie 

brak zgody Nadleśnictwa Bielskiego na 

przejęcie odpowiedzialności za bieżące 

utrzymanie wykonanego zadania oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom korzystającym ze 

zrealizowanego projektu na warunkach 

określonych w sporządzonym przez nas 

Regulaminie. 
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parkingu na ul. 

Tartacznej – 

Skwer Księżnej 

Luizy 

Sułkowskiej,  

Tartak 

Sułkowskich 

oraz Ławeczki, 

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działki 

nr  2571/83 i 

1437/15 (w 

rejonie pobocza 

ul. Tartacznej  

– Ławeczki 

oraz 

historyczna 

przepompownia 

– budynek w 

kształcie 

piramidy teren 

pod zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działka 

nr 2533/5  (w 

rejonie posesji 

na ul. 

Tartacznej 190  

– Zapora 

wodna oraz 

Skwer 

Prezydenta 

Ignacego 

Mościckiego,  

teren pod 

zarządem AQUA 

SA); działka nr 

2571/82  (w 
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rejonie posesji 

na ul. 

Tartacznej 190  

– wiata 

drewniana,  

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działka 

nr 1419/1  (w 

rejonie Zapory 

Wodnej od 

strony 

zachodniej – 

wiata 

drewniana,  

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działka 

nr 1409  (w 

rejonie posesji 

na ul. 

Tartacznej 284 

– dawna 

Leśniczówka 

Sułkowskich,  

teren pod 

zarządem 

Nadleśnictwa 

Bielsko); działka 

nr 1409  (w 

rejonie 

ostatniego 

mostku na 

Potoku Barbara 

– wiata przy 

tzw. kąpielisku 

morsów,  teren 

pod zarządem 
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Nadleśnictwa 

Bielsko). 

 

14 OBB

014 

Joanna Wolska IN VITRO w Bielsku-Białej - 

Dofinansowanie do leczenia 

niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców 

Bielska-Białej 

Bielsko-Biała 265 000,00 PS – opinia negatywna 

Zgodnie z Zasadami i trybem 

przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego (Załącznik do uchwały 

Nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Bielska-Białej) przedstawiony projekt nie 

spełnia kryterium ogólnodostępności, 

ponieważ skierowany jest tylko do 

grupy mieszkańców o określonym 

problemie zdrowotnym, jakim jest 

niepłodność, a także przewidywany czas 

jego realizacji przekracza okres jednego 

roku. Niniejszy projekt obejmuje 

zadanie, którego realizacja wymaga 

zastosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 

2014 r. świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

JST chcąc podjąć realizację zadania 

winna opracować program polityki 

zdrowotnej przy udziale specjalistów, 

zgodnie z wymaganiami Agencji 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, co 

wymaga czasu na jego przygotowanie. 

Następnie projekt przesyłany jest do 

AOTMiT w celu wydania opinii (2 

miesiące). Ustawa nakłada na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązek 

przekazywania wszystkich projektów 

programów polityki zdrowotnej do 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji w Warszawie w celu 

uzyskania opinii (art. 48 i art. 48a ust. 4 

i 5). Program taki powinien być 

opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tj. wg wymagań określonych 
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w art. 48a ust. 2 od pkt 1) do pkt 11) 

oraz wg wzoru określonego 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru 

programu polityki zdrowotnej, wzoru 

raportu końcowego z realizacji 

programu polityki zdrowotnej oraz 

sposobu sporządzenia projektu 

programu polityki zdrowotnej i raportu 

końcowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2476). 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii projekt 

przedkładany jest Radzie Miejskiej, w 

trybie uchwały. Następnie JST zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wyłania 

realizatora zadania w drodze konkursu 

ofert. Wszystkie procedury są 

czasochłonne. Zatem realizacja 

przedmiotowego projektu nie jest 

możliwa w jednym roku 

kalendarzowym. 

15 OBB

015 

Jerzy Okrzesik Budowa boiska osiedlowego typu 

ORLIK ze sztuczną trawą 

Bielsko-Biała, 

Wapienica, 

ulica Lajkonika, 

nr działki 90/1, 

obręb: 0020 

627 000,00  

 

Opinia negatywna (uzasadnione 

wątpliwości budzi finansowanie 

utrzymania boiska ze środków BOBB 

2022 w celu realizacji zobowiązania 

wynikającego z umowy użyczenia 

zawartej na czas określony od 1.07.2021 

r. do 30.06.2023 r. w celu budowy i 

utrzymania zielonego boiska 

sportowego, podpisanej przez LKS 

Zapora z Miastem w dn. 11 sierpnia 2021 

r.) 

16 OBB

016 

Antoni Młoczek Katedra św. Mikołaja w Bielsku-

Białej - bijące serce miasta 

Bielsko Biała, 

Katedra pw. 

Św. Mikołaja, 

Pl. Św. 

Mikołaja, 

 

działka numer 9 

oraz 219 obr. 

0002, gmina 

700 000,00 

 

Opinia pozytywna 
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Bielsko - Biała, 

powiat Bielski, 

województwo 

śląskie 

17 OBB

017 

Bogusław 

Puchalik 

Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a 

Straż-Kościół 

1. Działka przy 

ul. ks 

Bronisława 

Jakubowskiego 

 

2. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

Stare Bielsko 

ul. Sobieskiego 

307a 

664 000,00 Opinia pozytywna (brak możliwości 

realizacji oświetlenia przy cmentarzu w 

związku z tym, że wskazana lokalizacja 

lamp znajduje się na terenie będącym 

własnością prywatną - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami tj. Ustawa 

Prawo Energetyczne - nie ma 

możliwości finansowania takiej 

inwestycji ze środków publicznych. W 

przypadku konieczności usunięcia 

drzewostanu w ramach realizacji 

projektu obywatelskiego niezbędne 

będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na 

jego usunięcie) 

 

18 OBB

018 

Jakub Nowak Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej 

Drzew!  

1) Przystanek 

Tramwaj - 

Działka 213/3, 

w obrębie 0035 

(Mikuszowice 

Śląskie) – Pętla 

autobusowa 

Cygański Las 

 

2) Przystanek 

Zieleń - Działka 

1230, w obrębie 

0006 (Żywieckie 

Przedmieście) – 

Przystanek Plac 

Mickiewicza w 

kierunku 

Dworca 

 

3) Przystanek 

Staw - Działka 

700 000,00 

 

Opinia pozytywna (wnioskuje się o 

zmianę zakresu projektu poprzez 

odtworzenie wyłącznie części wiaty 

tramwajowej w miejscu istniejącego 

zieleńca, bez konieczności zawężania 

dostępnego placu manewrowego z 

zachowaniem istniejącego ciągu 

pieszego zlokalizowanego na środku 

pętli tramwajowej) 
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4321/28 w 

obrębie 0032 

(Lipnik) – teren 

Parku 

Jordanowskiego 

koło ul. 

Wyzwolenia i 

Piłsudskiego 

 

4) Przystanek 

Mühlberg - 

Działka 384/69, 

w obrębie 0006 

(Żywieckie 

Przedmieście) – 

teren wzdłuż 

schodów 

łączących ul. 

Młyńską i 

Widok 

 

5) Przystanek 

317 –  teren 

nieruchomości 

należących do 

Gminy Bielsko-

Biała 

19 OBB

019 

Michał Śleziak Angielski na co dzień w bielskich 

przedszkolach 

Projekt będzie 

realizowany w 

państwowych 

przedszkolach 

publicznych na 

terenie miasta 

Bielska-Białej 

700 000,00 

 

Opinia negatywna (przedszkola publiczne 

w Bielsku-Białej realizują program 

wychowania przedszkolnego, który w 

podstawie programowej przewiduje 

m.in. przygotowanie dzieci wszystkich 

grup wiekowych na etapie edukacji 

przedszkolnej do posługiwania się 

językiem obcym nowożytnym (tj. 

językiem angielskim). Takie zajęcia 

prowadzą wykwalifikowani nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolach zgodnie ze 

wskazaniem określonym w ustawie z 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i 
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kwalifikacjami określonymi w 

rozporządzeniu MEN z 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli. Nie 

występuje konieczność organizowania 

opieki i wsparcia metodycznego w 

przedmiotowym zakresie dla placówek 

przedszkolnych) 

20 OBB

020 

Witold Kubik Izba Pamięci Podhalańczyków w 

Bielsku-Białej 

Bielsko-Biała 20 400,00 

 

Opinia pozytywna (gabloty z pamiątkami 

i plansze jako stała ekspozycja powinny 

być zlokalizowane w osobnym 

pomieszczeniu a nie w korytarzach 

Ratusza czy Domu Żołnierza. Na dzień 

dzisiejszy nie ma możliwości 

przeznaczenia żadnego z pomieszczeń 

na takie miejsce pamięci.  

Możliwość lokalizacji jednej z tablic na 

placu Chrobrego należy uzgodnić z MZD. 

Budowa małej architektury w miejscu 

publicznym wymaga zgłoszenia 

budowlanego wraz z projektem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Miasto nie dysponuje zbiorami, które 

mogłyby być eksponowane w gablotach. 

21 OBB

021 

Witold Kubik Telemedycyna dla Seniorów Bielsko-Biała >700 000,00 Opinia negatywna (zgłoszony projekt w 

jest niespójny. Nie wyjaśnia wszystkich 

aspektów proponowanego zadania, a z 

projektu dotyczącego telemedycyny 

przeradza się w zajęcia rekreacyjne; 

Brak jakichkolwiek propozycji 

dotyczących zatrudnienia lekarzy czy 

liderów oraz zakresu ich działań. Brak 

wskazania kto i na jakich zasadach oraz 

gdzie miałby świadczyć usługi 

medyczne, co uniemożliwia podjęcie 

decyzji o docelowej realizacji projektu.  

Biorąc pod uwagę projektowaną liczbę 

uczestników projektu i jego całościowy 

koszt oraz planowaną liczbę 

uczestników w przyszłych latach, 
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realizacja projektu                            w 

przedstawiony we wniosku sposób nie 

wydaje się możliwa do kontynuacji, 

zwłaszcza w kontekście wskazanych 

przyszłych źródeł finansowania 

przedsięwzięcia. 

Sposób opisania propozycji  realizacji w 

ramach projektu  nie pozwala dokonać 

merytorycznej oceny przedstawionego 

zadania, a tym bardziej dokonać oceny 

pozytywnej. 

Na podstawie opisu zawartego we 

wniosku brak możliwości dokonania 

oceny, czy proponowany projekt po 

realizacji nie będzie generował kosztów 

niewspółmiernie wysokich w stosunku 

do wartości zadania. 

Projekt nie spełnia kryterium 

ogólnodostępności, gdyż jest kierowany 

jedynie do osób powyżej 65 roku życia, a 

z telemedycyny mogą mieć potrzebę 

skorzystać także inne, młodsze osoby. 

Zadanie nie jest możliwe do realizacji w 

ciągu jednego roku budżetowego. Czas 

trwania postępowania o zamówienie 

publiczne w celu realizacji zakupu 

sprzętu, wyłonienie ewentualnej firmy 

obsługującej od strony techniczno –

informatycznej – ok. 5 miesięcy. 

Wdrożenie (promocja, rekrutacja, 

utworzenie profilu pacjenta zebranie 

danych, umowy przekazania sprzętu z 

uczestnikami, przekazania sprzętu, 

instruktaż korzystania ze sprzętu) – ok. 

5 miesięcy.  Pozostający okres 

przeznaczony na korzystanie z 

wdrożonego systemu uniemożliwia 

realizację założeń projektu 

telemedycznego. Ponadto, projekt nie 

określa przyszłych kosztów, biorąc 
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jednak planowany udział w pierwszym 

roku 50 osób przy koszcie 682 500,00 zł, 

to docelowo 500 osób może 

wygenerować koszt nawet powyżej 6 

mln zł, co znacznie przekracza 

możliwości finansowe i organizacyjne 

Miasta. W punkcie dotyczącym 

szacunkowych kosztów projektu 

przedstawione zostały koszty realizacji 

projektu, w tym m.in. koszt 

zatrudnienia 2 lekarzy (2 x1/2 etatu) 

szacowany na 100 000,00 zł, co wydaje 

się wartością zawyżoną i nieracjonalną. 

Podobnie wartość planowanego do 

zakupu sprzętu medycznego do 

wyposażenia 50 seniorów 

zaproponowano na poziomie 462 500,00 

zł, co średnio daje 9.250,00 zł na osobę, 

gdzie średni koszt poszczególnych 

urządzeń medycznych waha się w 

okolicy 2.600,00 (wg średnich cen 

rynkowych) Wnioskodawca ponadto 

wskazuje na  wydatek „dostęp do 

platformy” nie precyzując o jaką 

platformę chodzi i skąd wynika taki 

właśnie koszt (36 000 zł), podobnie jak w 

przypadku „serwisu help desk” (24 

000zł). Równie nieuzasadniona wydaje 

się pozycja dotycząca kosztu 

utrzymania biura, lekarzy czy szkolenia 

liderów – o jakim lokalu mowa i w jakiej 

lokalizacji; brak opisu zakresu szkolenia 

20 liderów, którzy co do zasady chyba 

mają wiedzę z zakresu wychowania 

fizycznego jeśli maja być rekrutowani 

pośród emerytowanych nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

W treści wniosku jest mowa o realizacji 

usług telemedycyny, przy czym 

Wnioskodawca nie wyjaśnia kto i na 
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jakiej zasadzie miałby takie usługi 

świadczyć, kto miałby zatrudniać 

lekarzy. Brak jest również wskazania 

jak funkcjonować miałaby „baza 

danych” w oparciu o którą miały by być 

analizowany stan zdrowia pacjentów, 

kto miałby ją stworzyć i administrować, 

archiwizować dane, zabezpieczyć dostęp 

itp. Istotną kwestią jest również 

planowany do zakupu sprzęt medyczny, 

brak opisu parametrów, a także osoby 

odpowiedzialnej za jego zakup, 

użytkowanie i dalsze przechowywanie 

oraz koszt ubezpieczenia. Niezrozumiały 

jest opis sposobu kontynuacji projektu, 

co miałoby oprzeć się na środkach 

finansowych NFZ, budżecie Gminy 

Bielsko-Biała oraz odpowiednich 

fundacji, także wymienieni do 

prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych 

„emerytowani nauczyciele wychowania 

fizycznego” w liczbie 20 osób nie 

pozwalają na uznanie o prawidłowym i 

rzetelnym docelowym wykonaniu 

przedmiotu projektu. Wymienione 

ćwiczenia rehabilitacyjne sugerują 

raczej chęć organizacji (indywidualnie 

lub grupowo) zajęć rekreacyjnych, co nie 

wpisuje się w tytuł projektu stanowiący 

o telemedycynie. Brak powiązania z 

działalnością planowanych do 

zatrudnienia lekarzy i 20 liderów – 

organizatorów aktywnego i 

prozdrowotnego życia seniorów. 

Wątpliwości budzi również liczba 

potencjalnych uczestników, od min. 50 

w pierwszym roku do 500 w następnym 

etapie projektu. 
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22 OBB

022 

Jakub Kopytko Bielsko-Biała po pandemii Wydarzenia 

organizowane 

w ramach 

projektu 

realizowane 

będą z 

wykorzystanie

m obiektów 

należących do 

Gminy Bielsko-

Biała.  

W przypadku 

pikników będą 

to boiska 

osiedlowe lub 

szkolne 

udostępniane 

nieodpłatnie 

przez placówki 

i instytucje 

miejskie 

biorące udział 

w projekcie. 

Przygotowanie

m obiektów 

(także w 

kwestii ich 

udostępnienia) 

zajmowały się 

będą rady 

osiedli, które 

wyrażą chęć 

uczestnictwa w 

projekcie. 

Zakłada się, że 

odbędzie się 12 

pikników. Jeśli 

chęć 

organizacji 

pikników 

>700 000,00 Opinia negatywna (koszt wnioskowanego 

zadania jest niedoszacowany, gdyż nie 

przewiduje kosztów związanych z m.in. 

przygotowaniem obiektów, 

wynagrodzenia osób odpowiedzialnych 

za obsługę obiektów i prowadzących 

terapię wraz z warsztatami, 

porządkowaniem terenu.  Poza tym 

wciąż niestabilna sytuacja epidemiczna 

w kraju, nie pozwala przewidzieć czy 

ww. projekt zostanie zrealizowany (w 

przypadku kolejnego lockdownu 

możemy znów mieć do czynienia z 

obostrzeniami, w tym z zakazem 

gromadzenia się w miejscach 

publicznych) 



PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

Strona 23 z 32 

NR  

KOLEJNY 

NR 

OBB 

IMIĘ I NAZWISKO 

PROJEKTODAWCY 
TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA 

PO WERYFIKACJI 

OPINIA ZESPOŁU WERYFIKACYJNEGO: 

POZYTYWNA *  

LUB NEGATYWNA 

wyrazi mniej 

rad osiedli, 

możliwa jest 

współpraca z 

innymi 

instytucjami, 

np. szkołami 

czy świetlicami 

środowiskowy

mi. Użyczenie 

obiektów 

odbywało się 

będzie 

bezpłatnie. 

 

Poradnictwo 

oraz warsztaty 

odbywały się 

będą w 

siedzibach rad 

osiedli lub (w 

przypadku 

braku 

odpowiedniego 

lokalu) w 

lokalach 

instytucji 

miejskich 

(szkoły, 

świetlice 

środowiskowe). 

Organizacja 

lokalu leżała 

będzie po 

stronie rady 

osiedla lub 

innej instytucji 

współpracującej 

w ramach 

projektu. 
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Planowane jest 

zorganizowanie 

poradnictwa 

oraz 

warsztatów w 

12 osiedlach 

(punktach 

miasta). 

23 OBB

023 

Andrzej Jan 

Kołodziejski 

Zielone place zabaw 1. Hałcnów. 

Teren 

rekreacyjny w 

Parku Orchidea, 

nr działki 

3195/75, 

usytuowanie 

pomiędzy 

siłownia pod 

chmurka a 

powstającym 

skateparkiem 

(mapka: 

lokalizacja 

Hałcnów). 

 

2. Biała Północ. 

Teren 

rekreacyjny na 

os. Rosta, nr 

działki 2035/45, 

usytuowanie 

obok 

istniejącego 

placu zabaw 

(mapka: 

lokalizacja 

Biała Północ). 

 

3. Bielsko 

Południe. Teren 

zielony na 

700 000,00  Opinia pozytywna  

(Ad. 1 Lokalizacja placu zabaw pokrywa 

się z obszarem planowanego skateparku 

– jest to zwycięski projekt z 2021 roku. 

Natomiast po przeciwległej stronie 

działki znajduje się starodrzew, który 

należy zachować. 

Ad. 2 Urządzenie zabawowe przy ulicy 

Krausa/ Chłopickiego jest uwzględnione 

w dokumentacji projektowej, 

sporządzonej dla Parku Rosta. 

Ad. 3 Część działki 384/113 o pow. 132 

m2 jest objęta umową dzierżawy, 

zawartą na czas nieokreślony z 

przeznaczeniem na ogródek 

przydomowy. 

 Ad 4. Należy sprecyzować zasady 

ogólnodostępności placu zabaw przy 

Przedszkolu nr 36. 

Ostateczne wyposażenie placów zabaw 

zostanie ustalone na etapie 

opracowywania koncepcji projektowej i 

uzgodnione z Wnioskodawcą. 
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terenie osiedla 

Bielsko 

Południe, nr 

działki 384/'113, 

usytuowanie w 

południowej 

części polany 

(mapka: 

lokalizacja 

Bielsko 

południe). 

4. Straconka. 

Plac zabaw 

przy 

Przedszkolu nr 

36, ul. Górska 

140, nr działki 

942/8, 942/9, 

zagospodarowa

nie 

nieużytkowanej 

części  ogrodu 

przedszkolnego 

(mapka: 

lokalizacja 

Straconka). 

24 OBB

024 

Ala Wuwer Bielska Szkoła Zrównoważonego 

Rozwoju 

Szkolenia oraz 

warsztaty dla 

osób biorących 

udział w Szkole 

Zrównoważone

go Rozwoju 

odbędą się na 

terenie 

kawiarni 

coffeeFAZA, 

przy ulicy 

Barlickiego 11, 

oraz w sklepie 

charytatywnym

- 

 

Opinia negatywna (Projekt jest 

niedoszacowany finansowo i 

organizacyjnie, a kontynuowanie 

zadania będzie generowało koszty 

osobowe oraz koszty utrzymania / 

konserwacji zbliżone do wskazanej w 

projekcie wartości zadania. 

Ponadto, zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w trakcie jednego roku 

budżetowego, gdyż zaproponowane 

działania wyszczególnione w projekcie 

wymagają przeprowadzenia kilku 

postępowań przetargowych oraz 

uzgodnień dotyczących obiektów małej 
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, gdzie najemcą 

jest Fundacja 

FAZA (ten sam 

adres). 

 

Na czas 

trwania Szkoły 

zwróciłabym 

się do Zakładu 

Gospodarki 

Mieszkaniowej 

o wynajęcie 

niewielkiej 

przestrzeni 

biurowo/szkole

niowej ok. 30 

m2. Fundacja 

FAZA nie 

posiada własnej 

ani wynajętej 

przestrzeni 

biurowej. 

 

Wymienialniki 

powstałyby na 

terenie miasta 

Bielsko-Biała. 

Tu działałabym 

zgodnie z 

wytycznymi i 

zaleceniami 

Wydziały 

Gospodarki 

Miejskiej w 

Bielsku-Białej. 

 

architektury. Lokalizacja wymienników 

na terenie coffeeFAZA i Jadłodzielni 

Foodsharing Bielsko-Biała wymaga 

pisemnej zgody podmiotów trzecich na 

realizację zadania publicznego, na 

przejęcie odpowiedzialności za bieżące 

utrzymanie wykonanego zadania oraz 

na nieodpłatne udostępnienie 

nieruchomości na warunkach 

określonych przez UM. Budowa małej 

architektury w miejscu publicznym 

wymaga zgłoszenia budowlanego wraz z 

projektem zagospodarowania 

przestrzennego. Projekt został 

przeanalizowany pod kątem wyceny 

poszczególnych elementów, wpływu 

działalności Bielskiej Szkoły 

Zrównoważonego Rozwoju na postawę 

ekologiczną bielszczan, a także zakres 

merytoryczny szkoleń i warsztatów. 

Przedstawiona kalkulacja części 

składowych zadania wydaje się 

niedoszacowana. 1 500 zł nie pozwoli na 

przeprowadzenie skutecznej promocji 

przedsięwzięcia w mediach lokalnych 

(sama emisja spotów radiowych 

przekracza wskazaną sumę, gdyż 

należałoby przyjąć co najmniej 64-

krotną emisję spotu w Radio, której 

koszt należy szacować w okolicach 

4 000 zł netto). Miesięczny koszt 

utrzymania strony to kwota około 350 

zł, którą należałoby dodać do kwoty za 

stworzenie strony internetowej. Kwota 

przeznaczona na przygotowanie 

materiałów promocyjnych i prezentacji 

nie zawiera liczby materiałów, dlatego 

też ciężko określić czy 4 000 zł jest 

sumą wystarczającą na realizację tego 

zadania. Wynajęcie biura na czas 
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trwania projektu wydaje się 

nieuzasadnione, ponieważ można na ten 

czas wyznaczyć jeden pokój bądź w 

Urzędzie Miejskim, bądź np. w siedzibie 

Rady Osiedla. Dodatkowo wskazane 

wynagrodzenie dla wykładowców oraz 

trenerów może nie wystarczyć na 

rzeczywiste pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia. W tym miejscu należy 

również zauważyć, iż osoby szkolące nie 

mogą być dobierane przypadkowo, lecz 

powinny reprezentować wysoki poziom 

wiedzy fachowej. Wskazany koszt 

budowy wymienialników jest trudny do 

weryfikacji, gdyż nie zawiera 

szczegółów dotyczących ich konstrukcji. 

Wpływ działalności Bielskiej Szkoły 

Zrównoważonego Rozwoju na zmianę 

postaw ekologicznych bielszczan będzie 

znikomy. Projektem z pewnością 

zainteresowane będą osoby, którym 

znana jest idea zero waste oraz już 

teraz ich zachowania ekologiczne są na 

wysokim poziomie. Dodatkowo liczba 

Beneficjentów jest zbyt mała patrząc na 

fakt, iż projekt ma służyć mieszkańcom 

całego Miasta. Przedstawiony pokrótce 

zakres merytoryczny szkoleń i 

warsztatów, zważając na cel projektu, 

wydaje się ubogi w treści ekologiczne. 

25 OBB

025 

Andrzej Kubica Nowy Orlik w BB  

 

Boisko zlokal. 

w Bielsku - 

Białej przy ul. 

Cyprysowej 29 

na działkach o 

numerach: 

567/3, 568, 571 i 

572/1 

Wpisanych do 

KW 

700 000,00 Opinia pozytywna (po uzgodnieniu z 

Autorem projektu, ustalono rodzaj 

nawierzchni boiska oraz zawężenie 

projektu o: boisko do badmintona i stoły 

zewnętrzne do ping-ponga) 
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BB1B/00086693/

7 

26 OBB

026 

Aleksandra 

Tarnawa 

Ogród BBardzo kulturalny  Teren przyległy 

do Książnicy 

Beskidzkiej, 

obok Domu 

Kultury im. 

Wiktorii Kubisz 

przy ulicy 

Juliusza 

Słowackiego 17, 

Bielsko-Biała 

 

Nr działek: 31/4, 

1010/1 

700 000,00 Opinia pozytywna (ostateczne 

zagospodarowanie ogrodów zostanie 

ustalone na etapie opracowywania 

koncepcji projektowej i uzgodnione z 

Wnioskodawcą) 

 

27 OBB

027 

Agnieszka 

Ściera-Pytel 

Zielony Rynek Rynek Bielsko-

Biała 

 

Nr działek 

28/10, 28/9 

700 000,00 

 

??? Opinia pozytywna (wnioskuje się o 

zawężenie zakresu zadania poprzez 

zmniejszenie ilości drzew oraz usunięcie 

rabat kwiatowych z uwagi na 

niewystarczający budżet zadania. 

Konieczne są prace ziemne związane z 

montażem systemów 

antykompresyjnych oraz ponownym 

ułożeniem nawierzchni placu. Możliwe 

kolizje z istniejącymi sieciami, reliktami. 

Projekt wymaga uzyskania zgody od 

WUOZ oraz wjazdu na płytę rynku 

ciężkim sprzętem w celu wykonania 

wykopów oraz budowy sieci systemu 

automatycznego nawadniania. Projekt 

może wiązać się z koniecznością zmiany 

przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

Prace będą wymagały nadzoru 

archeologicznego) 
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28 OBB

028 

Marcin Litwin #Mikołaj.BB Plac Świętego 

Mikołaja w 

Bielsku-Białej 

700 000,00 

 

Opinia pozytywna   

29 OBB

029 

Anna Stróżyńska Park Sensoryczny 

 

Projekt 

zlokalizowany 

jest na terenie 

"Parku 

Strzygowskiego

", 

rozciągającego 

się pomiędzy ul. 

Partyzantów a 

Leszczyńską 

(dokładniej 

pomiędzy 

brzegiem rzeki 

Białej na 

siedzibą firmy 

Wawrzaszek). 

 

Nr działki: 

149/27 (dawniej 

149/2). 

700 000,00 Opinia negatywna (obszar działki nr 

149/27 objęty jest innym, realizowanym 

obecnie projektem zagospodarowania 

terenu Parku Strzygowskiego. Obszar 

tworzy spójny kompleks parkowy 

o charakterze leśnym, stąd nie jest 

zasadne wprowadzanie dodatkowej, nie 

występującej naturalnie na tym terenie 

roślinności. W projektowanym 

zagospodarowaniu Parku 

Strzygowskiego planuje się 

wprowadzenie małej architektury w 

wyważonych ilościach, w tym 

elementów o charakterze edukacyjnym. 

Ponadto, w sąsiedztwie parku 

planowane jest zagospodarowanie 

terenu ujścia rzeki Straconki, który 

stanowił będzie kontynuację Parku 

Strzygowskiego i Zielonej Plaży 

Miejskiej).  

30 OBB

030 

Anna Stróżyńska Kino Plenerowe na Zielonej Plaży 

Miejskiej 

Projekt zlokal. 

jest na terenie 

"Parku 

Strzygowskiego

", 

rozciągającego 

się pomiędzy ul. 

Partyzantów a 

Leszczyńską 

(pomiędzy 

brzegiem rzeki 

Białej na 

siedzibą firmy 

Wawrzaszek). 

Nr działki: 

700 000,00 

 

??? Opinia negatywna (UM będzie 

realizował eventy w formie kina 

plenerowego w różnych punktach 

Miasta, w miarę potrzeby, bez 

konieczności angażowania środków z 

BOBB. Zbyt wysoki koszt realizacji 

przedsięwzięcia zaproponowany przez 

Autora– zadanie przeszacowane) 
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149/27 (dawniej 

149/2). 

31 OBB

031 

Anna Stróżyńska Park Miniatur - Perły Architektury 

Bielska-Białej 

Projekt zlokal. 

jest na terenie 

"Parku 

Strzygowskiego

", 

rozciągającego 

się pomiędzy ul. 

Partyzantów a 

Leszczyńską 

(pomiędzy 

brzegiem rzeki 

Białej na 

siedzibą firmy 

Wawrzaszek). 

Nr działki: 

149/27 (dawniej 

149/2). 

700 000,00 

 

Opinia negatywna (makiety obiektów 

parku miniatur mogą być zlokalizowane 

wyłącznie na terenie zamkniętym, 

dozorowanym. W Parku Strzygowskiego 

nie będzie dało się uchronić takich 

obiektów przed zniszczeniem. Istnieje 

ryzyko dewastacji makiet, co może 

generować koszty niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do wartości 

zadania. Ponadto, obszar działki nr 

149/27 objęty jest innym, realizowanym 

obecnie projektem zagospodarowania 

terenu) 

32 OBB

032 

Anna Stróżyńska Zielona Plaża Miejska 2.0 Projekt 

zlokalizowany 

jest na terenie 

"Parku 

Strzygowskiego

", 

rozciągającego 

się pomiędzy ul. 

Partyzantów a 

Leszczyńską 

(dokładniej 

pomiędzy 

brzegiem rzeki 

Białej na 

siedzibą firmy 

Wawrzaszek). 

 

Nr działki: 

700 000,00 

 

Opinia negatywna (obszar działki nr 

149/27 objęty jest innym, realizowanym 

obecnie projektem zagospodarowania 

terenu Parku Strzygowskiego. 

Planowana rozbudowa Zielonej Plaży 

Miejskiej o dodatkowe leżaki jest 

nieuzasadniona, ponieważ obecnie ich 

liczba jest nadmierna. Park posiada 

charakter leśny, bogaty w drzewostan, 

stąd w jego obszarze nie występuje 

wystarczająca ilość miejsca na 

dodatkowe elementy zabawowe oraz 

rekreacyjne. W projektowanym 

zagospodarowaniu Parku 

Strzygowskiego planuje się elementy 

małej architektury jako uzupełnienie 

istniejącej plaży, ale w wyważonych 

ilościach. Ponadto, w sąsiedztwie parku 
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149/27 (dawniej 

149/2). 

planowane jest zagospodarowanie 

terenu ujścia rzeki Straconki, który 

stanowił będzie kontynuację Parku 

Strzygowskiego i Zielonej Plaży 

Miejskiej) 

33 OBB

033 

Izabela Nowicka Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna 43-300 Bielsko-

Biała, 

ul. Nasienna 11 

 

gm. katastralna 

Aleksandrowice 

nr działki: 

326/1, 326/16 

300 000,00 Opinia negatywna (ROD „Kolejarz” nie 

jest ogólnodostępny, zatem nie stanowi 

projektu ogólnomiejskiego. Wszelkie 

prace związane ze zbiornikami wody 

wymagają uzyskania pozwolenia 

wodno- prawnego, co uniemożliwi 

realizację zadania w jednym roku 

budżetowym) 

34 OBB

034 

Zdzisław 

Szwabowicz 

Obsługa Psich Stacji Teren miejski, 

na którym 

Urząd Miasta 

Bielska-Białej 

zainstalował 

Psie Stacje. 

75 000,00 Opinia negatywna (zgodnie z art. 4 

ustawy z 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, każda osoba wyprowadzająca 

zwierzę domowe na spacer jest 

zobowiązana do ochrony terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

przed zanieczyszczeniami, w tym psimi 

odchodami. Mimo to, UM zamontował 

na terenie miast Bielska-Białej 

kilkadziesiąt stacji na psie odchody, 

które są wyposażone w woreczki na 

nieczystości. Woreczki te są regularnie 

uzupełniane przez firmy odpowiedzialne 

za utrzymanie terenów zielonych oraz 

wspomagane przez firmę PreZero 

Bielsko-Biała SA (dawniej SUEZ). W 

związku z tym, dublowanie ww. usługi 

byłoby wbrew wymogom gospodarności i 

racjonalności wydatkowania środków 

publicznych. Pozytywnie należy odnieść 

się do pomysłu organizowania 

edukacyjnych spotkań wśród 

mieszkańców oraz w szkołach, 

uświadamiający jak dbać o to, żeby 

nasze miasto nie było zanieczyszczane 

przez niefrasobliwość właścicieli 
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czworonogich pupilów 

 


