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1 OBB
001 

Jerzy Gliwicki Młodzieżowa Manufaktura, czyli otwarta 
pracownia robót wszelakich 
 

Bielsko-Biała, ul. 
Bystrzańska 57 - 
nieruchomość 
oznaczona jest 
jako dz. 477/4 o 
pow. 748 m2 i dz. 
1073 o pow. 105 
m2 obj. kw 
BB1B/00038137/1 
obręb Mikuszowice 
Śląskie. 

98 873,00 OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi 
Miejskiego Domu Kultury (MDK) oraz Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (SOP). 
 
MDK – Zastrzeżenia dotyczące sfery formalno-
prawnej: W ramach projektu przewidziano m.in. 
zakup środków trwałych. Jeżeli Miejski Dom 
Kultury (osoba prawna) miałby realizować ten 
projekt (dysponować środkami finansowymi i 
rozliczać go) to zakup środków trwałych przez 
MDK sprawi, że zakupiony w ten sposób sprzęt 
będzie stanowił majątek instytucji kultury.  
Wobec powyższego pod rozwagę należy wziąć 
problem użytkowania przez Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, zakupionych w ramach projektu, 
środków trwałych stanowiących wówczas majątek 
Miejskiego Domu Kultury. Nadmieniamy, że 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej będzie 
merytorycznym  wykonawcą projektu.  
Ewentualne przekazanie środków trwałych 
zakupionych przez MDK i przekazania ich 
Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej budzi 
pewne zastrzeżenia. Miejski Dom Kultury na 
podstawie art. 27 ust. 2 ustawy  o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej może zbywać 
środki trwałe na podstawie przepisów dotyczących 
przedsiębiorstw państwowych czyli w drodze 
przetargu. Niezależnie od powyższego nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych (właściwie 
darowizna) na gruncie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych i podatku od 
towarów i usług nakłada na Miejski Dom Kultury 
konieczność opodatkowania tej czynności 
podatkiem VAT. Czynność ta na gruncie prawa 
podatkowego jest traktowana jako odpłatne zbycie 



PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

Strona 2 z 21 

NR  
KOLEJNY 

NR 
OBB 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

TYTUŁ LOKALIZACJA 
KWOTA  

SZACUNKOWA 
PO WERYFIKACJI 

OSTATECZNA OCENA ZESPOŁU 
WERYFIKACYJNEGO: 

POZYTYWNA LUB NEGATYWNA 

towaru. Wobec tego nieodpłatne przekazanie 
środków trwałych wygenerowałyby dodatkowe 
wydatki MDK.  
Możliwym rozwiązaniem tego problemu byłaby 
ewentualna umowa użyczenia środków trwałych 
(za zgodą Pana Prezydenta) określająca prawa i 
obowiązki Stron i cedująca na ZHR wszelkie 
koszty związane z eksploatacją i konserwacją  
użyczonych środków trwałych. 
Zastrzeżenia dotyczące sfery merytorycznej 
realizacji projektu: W ramach projektu zostanie 
zakupiony sprzęt specjalistyczny: frezarka CNC, 
zestaw spawalniczy, hafciarka cyfrowa (środki 
trwałe), którego obsługa wymaga odpowiednich 
kompetencji, umiejętności i doświadczenia. 
Według naszej oceny osoby przeszkolone ale bez 
doświadczenia ( w projekcie założono 
wolontariuszy) mogą nie zapewnić bezpiecznych i 
w pełni profesjonalnych zajęć na zakupionym 
sprzęcie. 
 
SOP – stanowisko zgodne z MDK. 

2 OBB
002 

Agnieszka 
Gordon 

Miejski punkt elektroodpadów na każdym 
osiedlu 
 

40 lokalizacji - 
załącznik z 
proponowanymi 
lokalizacjami 

800 000,00 OPINIA NEGATYWNA 
 
Realizacja zadania nie spełnia wymogów 
gospodarności i racjonalności wydawania środków 
publicznych, a mianowicie bardzo duży koszt 
realizacji przedsięwzięcia przy minimalnym efekcie 
środowiskowym. 
Stan własnościowy wskazanych przez 
Wnioskodawczynię działek jest nieprawidłowy, co 
będzie stanowiło problem ze wskazaniem 
lokalizacji na działkach gminnych. Przystanki 
autobusowe nie są trafną lokalizacją dla realizacji 
tego typu zadania.  
Zwrócić należy uwagę, że w dużej ilości punktów 
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handlowych oraz przy instytucjach znajdują się 
pojemniki na selektywną zbiórkę drobnych 
elektrośmieci i są ogólnodostępne. 
Istnieje również duże ryzyko, że utworzenie tego 
typu punktów, zgodnie z założeniami projektu, 
spowoduje chaos i zwiększenie kosztów obsługi 
zadania, albowiem nie będzie kontroli nad 
rodzajem pozostawianych tam elektrośmieci 
(pojawienie się również innych elektrośmieci nie 
dedykowanych do składowania w tych 
pojemnikach). Taka sytuacja doprowadzi do 
tworzenia się w tych miejscach wysypisk 
elektrośmieci, co zdecydowanie wpłynie 
niekorzystnie na estetykę otoczenia oraz zwiększy 
koszty obsługi przedsięwzięcia z uwagi na 
konieczność utrzymania w tych miejscach 
porządku. 

3 OBB
003 

Elżbieta Rosińska „Złota rączka” dla Seniorów Teren miasta 
Bielska-Białej 

100 000,00 OPINIA NEGATYWNA 
 
Projekt "Złota rączka dla Seniorów" nie spełnia 
wymogu ogólnodostępności, ponieważ jest 
adresowany tylko i wyłącznie do osób w wieku 
powyżej 65 roku życia. Jednak na decyzji Zespołu 
zaważył przede wszystkim fakt, iż niemożliwym 
jest przygotowanie precyzyjnego regulaminu 
korzystania z usług dotyczących wykonywania 
domowych napraw w warunkach funkcjonowania 
Budżetu Obywatelskiego. Jednocześnie Zespół, po 
wyrażeniu pozytywnej opinii przez autorkę 
projektu, podjął decyzję o wystosowaniu wniosku 
do Prezydenta Miasta, by rozpocząć realizację w 
sposób systemowy tej cennej i bardzo oczekiwanej 
społecznie inicjatywy poprzez jedną z miejskich 
jednostek, organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenie, fundację) lub spółdzielnię 
socjalną. 
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4 OBB
004 

Ewa Jasek „Leśne kąpiele” dla przedszkolaków 
 

Publiczne tereny 
zielone na 
obszarze miasta 
(szeroki teren 
działań) 

502 000,00 
Kwota zweryfikowana 
na podstawie opinii 
Miejskiego Zarządu 
Oświaty. 

OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi 
Miejskiego Zarządu Oświaty (MZO). 
 
MZO – po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień od 
Wnioskodawcy zgłoszenie propozycji zostało 
poddane ocenie formalnej przez Miejski Zarząd 
Oświaty. Projekt pt. „Leśne kąpiele dla 
przedszkolaków” otrzymał ocenę negatywną.  
W ocenie MZO projekt nie spełnia: 
 wymogu ogólnodostępności dla projektów 

realizowanych na terenie jednostek 
oświatowych (§1 ust.3 Zasad i trybu 
przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego – 
Załącznik do Uchwały nr IX/165/2019 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 
2019 r.), 

Zgodnie z §1 ust.1, pkt 6) Zasad i trybu 
przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego – 
Załącznik do Uchwały nr IX/165/2019 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 
r. „ogólnodostępność” oznacza stworzenie ogółowi, 
do którego jest kierowany projekt, możliwości 
korzystania z projektu. W formularzu 
zgłoszeniowym zaznaczono, że projekt ma 
dotyczyć cyt. „grup przedszkolnych” z przedszkoli 
publicznych i niepublicznych. W sytuacji gdy na 
terenie Miasta funkcjonują 43 przedszkola 
publiczne i 35 niepublicznych, a w projekcie 
założono 60 wypraw w grupach maksymalnie po 
12 dzieci, niewątpliwie nie będzie możliwości 
przeprowadzenia otwartego naboru i  skorzystania 
z projektu przez wszystkie dzieci, Wnioskodawca 
w złożonych dodatkowo wyjaśnieniach (w 
załączeniu) potwierdza, iż błędnie szacował liczbę 
przedszkoli i uczestników wypraw. Proponowane 
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przez Wnioskodawcę do stosowania - kryterium 
pierwszeństwa, jako rozwiązanie w sytuacji 
większej liczby chętnych niż miejsc, jest trudne do 
weryfikacji.  
 wymogu zabezpieczenia środków na inne 

niezbędne koszty związane z realizacją 
zadania (§3 ust.3, lit. f Zasad i trybu 
przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego – 
Załącznik do Uchwały nr IX/165/2019 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 
2019 r.). 

Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym oraz ze 
złożonymi przez Wnioskodawcę wyjaśnieniami, 
szacunkowy koszt projektu przewiduje 
wynagrodzenie prowadzącego wyprawy, w tym 
wypadku Wnioskodawcy, promocję projektu oraz 
nagrodę konkursową. Równocześnie 
Wnioskodawca wskazując na wynikający z 
przepisów przymus dodatkowej opieki podczas 
wypraw (1 lub 2 opiekunów) oraz potencjalny koszt 
dojazdu lub transportu, nie szacuje i nie wskazuje 
środków na ten cel. 

5 OBB
005 

Sławomir Narloch Modernizacja świetlicy przeznaczonej dla 
środowiska osób niewidomych i 
słabowidzących w Bielsku-Białej 
 

Bielsko-Biała, ul. 
Mostowa 1 - 
kamienica w 
centrum miasta, 
pomieszczenie 
zajmowane przez 
Polski Związek 
Niewidomych Koło 
Grodzkie w 
Bielsku-Białej 

111 102,00 OPINIA POZYTYWNA 

6 OBB
006 

Jakub Nowak 332 drzewa i 5 gałęzi 
 

Gałąź 0 - teren 
nieruchomości 
należących do 
Gminy Bielsko-

800 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
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Biała 
Gałąź 1 - działka 
1087/23 i 1087/71 
obręb Kamienica 
Gałąź 2 - działka 
584/54 obręb 
Kamienica 
Gałąź 3 - działka 
384/17 obręb 
Aleksandrowice 
Gałąź 4 - działka 
584, 1122, 1121, 
579/3 obręb 
Aleksandrowice 
Gałąź 5 - działka 
78, 77, 76, 75/2 
obręb Dolne 
Przedmieście 

7 OBB
007 

Małgorzata 
Göttlich-
Kucharska 

Modernizacja Miasteczka Ruchu 
Drogowego na Błoniach oraz bezpłatne 
zajęcia dla uczniów nabywających 
uprawnienia do karty rowerowej 

Miasteczko Ruchu 
Drogowego na 
Błoniach - ul. 
Pocztowa 43, 
Bielsko-Biała - 
działka 424/20 KW 
nr 58043 
Mikuszowice 
Śląskie - Błonia 

300 000,00 OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (BBOSiR) 
oraz Wydziału Nieruchomości (NR). 
 
Wniosek dotyczy terenu w użytkowaniu 
wieczystym stowarzyszenia, dla którego organem 
założycielskim nie jest Prezydent Miasta. 
Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności 
projektu – wstęp na teren jest ograniczony do 
okresu od 1 kwietnia do 31 października i 
stowarzyszenie zapewnia możliwość odpłatnego 
wynajmu obiektu. 
Brak informacji o zasadach udostępniania 
rowerów.  
Projekt przewiduje inwestycję w majątek trwały 
podmiotu prywatnego. 
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8 OBB
008 

Marcin Litwin Dwujęzyczne Bielsko-Biała 
 

Przedszkola 
publiczne na 
terenie miasta 
Bielska-Białej 

800 000,00 OPINIA POZYTYWNA 

9 OBB
009 

Andrzej Kubica Adaptacja boiska osiedlowego na boisko 
całoroczne ogólnomiejskie ze sztuczną 
nawierzchnią 
 

Bielsko-Biała, ul. 
Cyprysowa 29 - 
działki numer: 
567/3, 568, 571 i 
572/1 wpisane do 
KW 
BB1B/00086693/7 

800 000,00 OPINIA POZYTYWNA 

10 OBB
010 

Paweł Pajor Pianina. Otacza nas muzyka 
 

1. Rynek Starego 
Miasta, 

2. Plac Chrobrego, 
3. Ulica 11 

Listopada przy 
placu Wojska 
Polskiego, 

4. Ulica 11 
Listopada przy 
placu Wolności, 

5. GEMINI Park, 
6. Galeria SFERA. 

 

148 800,00 OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Wydziału 
Kultury i Sztuki oraz Bielskiego Centrum Kultury, a 
także Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 
Projekt autorstwa pana Pawła Pajora przewiduje 
zakupienie używanych pianin, wyremontowanie i 
nastrojenie, a następnie ustawienie ich w 
miejscach licznie uczęszczanych przez 
mieszkańców Bielska-Białej i gości 
odwiedzających nasze miasto. Autor zaproponował 
usytuowanie pianin na Rynku Starego Miasta, 
Placu Chrobrego, ulicy 11 Listopada przy placu 
Wojska Polskiego oraz placu Wolności oraz w 
galeriach handlowych Gemini Park i Galeria Sfera. 
Z pianin mógłby korzystać każdy mieszkaniec 
Bielska-Białej oraz goście przebywający w naszym 
mieście. Według autora projektu muzyka grana na 
pianinach pozwoli na przyjemne spędzenie czasu, 
ożywienie miejskich przestrzeni publicznych oraz 
uaktywnienie usług gastronomicznych 
ograniczonych w wyniku pandemii. 
W przestrzeniach otwartych, dla zabezpieczenia 
przed opadami deszczu, instrumenty usytuowane 
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byłyby w estetycznych altanach ogrodowych obok 
których ustawione zostaną ławki. 
Opinię do projektu przygotował Wydział Kultury i 
Sztuki i BCK oraz Wydział Urbanistyki     i 
Architektury i Miejski Konserwator Zabytków. 
Wydział KS i BCK przedstawił opinię „pozytywną” 
lecz w jej treści zawarł wyłącznie istotne uwagi i 
zastrzeżenia. Dotyczą one braku możliwości 
skutecznego zabezpieczenia instrumentów przed 
kradzieżą i aktami wandalizmu. Konieczne będzie 
wskazanie (zatrudnienie) osób odpowiedzialnych 
za instrumenty, co wiązać się będzie z 
dodatkowymi kosztami. Wskazano również 
wątpliwość, czy korzystanie z pianin nie będzie 
stanowiło uciążliwości dla osób zamieszkujących 
dany teren. 
Wydział UA oraz MKZ przedstawił opinię 
pozytywną z zastrzeżeniami. Pozytywnie ocenił 
sam zamysł przedsięwzięcia, lecz negatywnie 
odniósł się do propozycji umieszczenia pianin pod 
wiatami lub namiotami, gdyż jakakolwiek forma 
zadaszenia dominować będzie skalą nad 
instrumentem i niewspółmiernie oddziaływać na 
ład przestrzenny. Opiniujący zaproponowali 
zabezpieczenie instrumentu za pomocą 
estetycznego pokrowca. Wskazano ponadto, że 
instrument umieszczony w przestrzeni publicznej 
staje się „meblem miejskim”  
i jego lokalizacja wymaga uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Lokalizacja takiego pianina nie może naruszać 
płynności ani bezpieczeństwa ruchu pieszego  
i samochodowego. Nie należy również wybierać 
miejsc dotkniętych nadmiernym hałasem 
komunikacyjnym ani miejsc pożądanej ciszy. 
Opiniujący odnieśli się szczegółowo do czterech 
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zaproponowanych lokalizacji zewnętrznych i 
wskazali możliwość umieszczenia pianin (bez 
zadaszenia) na placu Chrobrego oraz placu 
Wojska Polskiego. Dla pozostałych dwóch 
lokalizacji opinia jest negatywna. Zaproponowali 
również lokalizacje alternatywne (hall dworca 
kolejowego, estrada w Parku Słowackiego obok 
BCK i podcienia przy ul. Podcienie). 
Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w 
ramach BOBB 2021, po przeanalizowaniu 
przedstawionych opinii, wziął pod uwagę 
dodatkowe argumenty, w szczególności: brak 
możliwości właściwego zabezpieczenia 
instrumentów przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (znaczna zmiana wilgotności 
powietrza powoduje rozstrojenie pianina), 
narażenie na kradzież lub dewastację, znaczne 
koszty przedsięwzięcia. W związku  
z powyższym w dniu 30 lipca 2020 r. Zespół wydał 
opinię negatywną o ww. projekcie i tym samym nie 
rekomenduje projektu do etapu głosowania. 

11 OBB
011 

Joanna 
Wróblewska-
Jachna, Paweł 
Pajor 

CityLaBB. Jak zaprojektować szczęśliwe 
miasto? 

Bielsko-Biała 208 000,00 OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Wydziału 
Strategii i Rozwoju Gospodarczego (RG), Wydziału 
Promocji i Sportu (PiS) oraz Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Przedsiębiorczości (SOP). 
 
RG – Zakres przedmiotowego zadania w dużym 
stopniu pozostaje zbieżny z zakresem 
prowadzonych obecnie prac diagnostycznych w 
modelu partycypacyjnym, zleconych przez Wydział 
RG, które posłużą finalnie do opracowania 
diagnozy dla miasta Bielska-Białej. Dokument ten 
będzie bazą m.in. dla opracowania nowej strategii 
rozwoju miasta Bielska-Białej. Diagnoza będzie 
dokumentem ogólnodostępnym, co gwarantuje 
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możliwość wykorzystania jej wyników do różnych 
celów.  
W ocenie Wydziału RG, zakres przedmiotowego 
zadania jak i opracowywanej właśnie diagnozy 
opiera się na zbliżonej metodologii, jak również 
pozostaje w wysokim stopniu zbieżny jeśli chodzi o 
ideę, obszary tematyczne, a także fakt, iż w proces 
badawczy zaangażowane zostanie szerokie grono 
mieszkańców miasta i przedstawicieli różnych 
podmiotów, które w nim funkcjonują. Ponadto, w 
wyniku przeprowadzonej konsultacji z Wydziałem 
PiS okazało się, iż Wydział ten również prowadzi 
działania, których tematyka częściowo wpisuje się 
w zakres działań przewidziany przez 
Wnioskodawców w przedmiotowym projekcie 
zadania. 
Z uwagi na wysoko zaawansowany stan prac nad 
diagnozą dla miasta Bielska-Białej oraz stopień jej 
zbieżności z zakresem badań zaproponowanym 
przez Wnioskodawców w ramach przedmiotowego 
zadania, w ocenie Wydziału RG, należy uznać, iż 
wydatkowanie środków w tak krótkim odstępie 
czasu, na tak mocno zbliżony cel nie spełnia 
wymogów gospodarności i racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych.  
Należy także zwrócić uwagę, iż zapis w punkcie 
dot. wymagań dla operatora/realizatora projektu 
mówiący o konieczności prowadzenia przez taki 
podmiot działalności na terenie miasta Bielska-
Białej jest sprzeczny z zapisami Prawa Zamówień 
Publicznych i Regulaminem udzielenia zamówień 
publicznych jaki obowiązuje w Urzędzie Miejskim w 
Bielsku-Białej, gdyż prowadzi on w sposób 
jednoznaczny do ograniczenia uczciwej 
konkurencji. 
W opinii Wydziału RG przedmiotowy projekt należy 
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zaopiniować negatywnie z uwagi na wysoki poziom 
zbieżności założeń tego zadania z już 
realizowanymi działaniami związanymi z 
przygotowaniem diagnozy dla miasta Bielska-Białej 
oraz pozostałymi działaniami prowadzonymi przez 
Wydział PiS. Wydatkowanie środków na tak 
zbliżony cel, w tak krótkim okresie czasu w ocenie 
Wydziału nie może być postrzegane jako 
racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 
 
SOP – potwierdzenie opinii Wydziału RG. 
 
PiS – Zakres rzeczowy zadania objęty jest 
częściowo następującymi zadaniami 
realizowanymi i planowanymi do realizacji przez 
Gminę:  Strategia Komunikacji Bielska-Białej (rok 
realizacji 2018) w zakresie: Atrakcyjność miasta, 
Brand miasta. Zarządzanie marką społeczną, 
Raport z badań dotyczących sytuacji i potrzeb 
młodzieży w Bielsku-Białej wraz z diagnoza stanu 
aktualnego w kontekście trendu depopulacji (rok 
realizacji 2019) w zakresie: Rynek pracy w 
mieście, Atrakcyjność miasta, a oczekiwania 
mieszkańców, Program na rzecz młodych ludzi w 
Bielsku-Białej zawierający propozycje działań w 
wybranych obszarach w kontekście trendu 
depopulacji miasta (w trakcie realizacji), Ankieta 
“Obowiązkowa Ankieta Urzędu Miejskiego w 
Bielsku-Białej dotycząca sposobu ogrzewania 
budynku jednorodzinnego” dotycząca 
wykorzystywanych źródeł energii w 
gospodarstwach domowych w Bielsku-Białej (w 
trakcie realizacji) w zakresie: Zdrowe miasto. 
Ochrona środowiska. 
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów 
gospodarności i racjonalności wydatkowania 
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środków publicznych, ponieważ zaproponowane 
badania pokrywają się częściowo z badaniami już 
przeprowadzonymi przez Miasto lub będącymi w 
trakcie realizacji. Powtórne zlecanie bardzo 
zbliżonego zakresu nie jest uzasadnione 
merytorycznie ani finansowo. Ponadto w punkcie 
Wymagania dla operatora / realizatora projektu 
zawarte zostało kryterium „prowadzić działalność 
na terenie miasta Bielska-Białej”, którego 
zastosowanie jest sprzeczne z zapisami Prawa 
Zamówień Publicznych i Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie 
Miejskim w Bielsku-Białej, gdyż stanowi 
ograniczenie uczciwej konkurencji. 
Projekt zaopiniowano negatywnie ponieważ 
częściowo zakres projektu pokrywa się z 
zadaniami zrealizowanymi lub będącymi w trakcie 
realizacji przez Gminę. Pod względem 
merytorycznym nie ma możliwości zaopiniowania 
pozytywnie projektu w zaproponowanym kształcie 
jako całości, gdyż realizacja projektu z budżetu 
Gminy byłaby sprzeczna z zasadą celowego i 
racjonalnego wydatkowania środków publicznych. 
Projekt badawczy, będący przedmiotem tej opinii 
zakłada przeprowadzenie badań z wielu 
różnorodnych dziedzin funkcjonowania miasta. 
Większa część zagadnień podlegała już 
zdiagnozowaniu bądź tez stanowi przedmiot badań 
obecnie prowadzonych. Możliwe wydaje się 
natomiast rozważenie zasadności 
przeprowadzenia badań w części 
zaproponowanych zagadnień dotyczących kultury i 
sztuki – Moduł 2: Doświadczenia przestrzenne. 
Wpływ obszarów kultury materialnej na życie 
mieszkańców oraz Kultura i sztuka wobec 
problemów wynikających z ograniczeń działalności 
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po pandemii, które w ostatnich latach nie zostały 
włączone do żadnych badań. 

12 OBB
012 

Witold Kubik Telemedycyna dla Seniorów 
 

Bielsko-Biała Według wyliczeń 
Wydziału Polityki 
Społecznej koszt 
rzeczywisty zadania 
jest wyższy niż koszt 
wskazany przez 
Wnioskodawcę, 
przekraczający kwotę 
przeznaczoną na 
pojedyncze zadanie 
ogólnomiejskie 
realizowane z 
Budżetu 
Obywatelskiego 
(powyżej 800 tys. zł) 

OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Wydziału 
Polityki Społecznej (PS). Dodatkowo, projekt 
przekracza koszty przewidziane na pojedyncze 
zadanie ogólnomiejskie realizowane z Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 rok. 
 
PS – Koszt wyższy niż wskazany przez 
Wnioskodawcę, przekraczający kwotę 
przeznaczoną na projekty ogólnomiejskie: 
W pkt 7 wniosku 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 (462 500 zł). Wnioskodawca ponadto 
wskazuje o wydatku na „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 5 – koszt 
utrzymania biura lekarzy, wynajęcia sali WF, 
szkolenie liderów (90 000 zł) – o jakim lokalu 
mowa i w jakiej lokalizacji; brak opisu na czym 
polegać by miało szkolenie 20 liderów.  
W treści wniosku jest mowa o „centrum opieki 
medycznej” przy czym Wnioskodawca nie wyjaśnia 
statusu takiego centrum, czy to istniejący podmiot 
leczniczy, a jeżeli tak to dlaczego uczestniczy w 
projekcie i jaki to w ogóle podmiot? Brak jest 
również wskazania jak funkcjonować miałaby 
„baza danych dla zintegrowanego, innowacyjnego 
systemu telemedycznego”, kto miałby ją stworzyć i 
administrować, archiwizować dane, zabezpieczyć 
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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 o 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. 
Realizacja zadania nie spełnia wymogów 
gospodarności i racjonalności wydatkowania 
środków publicznych: projekt nie określa 
przyszłych kosztów, biorąc jednak planowany 
udział w pierwszym roku 50 osób przy koszcie 712 
500 zł i docelowo 500 osób, przyszłe koszty 
mogłyby osiągnąć wartości znacznie 
przekraczające możliwości finansowe i 
organizacyjne Miasta. 
Proponowane zadanie nie jest możliwe do 
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego: 
brak możliwości oszacowania czasokresu 
przedmiotowego projektu, niemniej biorąc pod 
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uwagę ewentualne czynności związane z 
organizacją konkursu na realizatora, zamówień 
publicznych związanych z zakupem sprzętu 
medycznego, najmem lokalu, zbudowania (?) 
platformy oraz jej obsługi termin roku budżetowego 
przewidziany do realizacji zadania wydaje się 
niemożliwy do zachowania. 
Brak możliwości dokonania oceny spełniania 
kryterium ogólnodostępności na podstawie opisu 
zawartego we wniosku. 
Wniosek zawiera wiele niespójności, nie wyjaśnia 
wszystkich aspektów proponowanego zadania, z 
projektu dotyczącego telemedycyny przeradza się 
w zajęcia rekreacyjne; argumenty dotyczące np. 
zatrudnienia osób uczestniczących w projekcie, 
miejsc świadczenia usług medycznych są 
niewystarczające, aby uznać o posiadaniu 
niezbędnych i wystarczających informacji do 
podjęcia decyzji o docelowej realizacji projektu.  
Biorąc pod uwagę projektowaną liczbę 
uczestników projektu i jego całościowy koszt oraz 
planowaną liczbę uczestników w przyszłych latach, 
realizacja projektu                            w 
przedstawiony we wniosku sposób nie wydaje się 
możliwa do kontynuacji, zwłaszcza w kontekście 
wskazanych przyszłych źródeł finansowania 
przedsięwzięcia. 

13 OBB
013 

Anna Stróżyńska Tężnia solankowa Teren „Parku 
Strzygowskiego” 
rozciągającego się 
pomiędzy ul. 
Partyzantów a 
Leszczyńską 
(dokładniej 
pomiędzy 
brzegiem rzeki 

Według wyliczeń 
Wydziału Inwestycji 
koszt rzeczywisty 
zadania jest wyższy 
niż koszt wskazany 
przez Wnioskodawcę, 
przekraczający kwotę 
przeznaczoną na 
pojedyncze zadanie 

OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Wydziału 
Inwestycji (IN). Dodatkowo, projekt przekracza 
koszty przewidziane na pojedyncze zadanie 
ogólnomiejskie realizowane z Budżetu 
Obywatelskiego. 
 
IN – Pozytywna opinia Wydziału Urbanistyki i 
Architektury UM w Bielsku-Białej - lokalizacja tężni 
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Białej a siedzibą 
firmy 
Wawrzaszek). 
 
Numer działki: 
149/27 (dawniej 
149/2). 

 

ogólnomiejskie 
realizowane z 
Budżetu 
Obywatelskiego 
(więcej niż 800 tys. zł) 

solankowej jest zgodna z planem miejscowym, ale 
negatywna opinia projektu wydana przez Wydział 
Gospodarki Miejskiej UM Bielsko-Biała – projekt 
tężni solankowej jest niezgodny z założeniami 
planu urządzenia Parku Strzygowskiego. 
W projekcie należy uwzględnić: 

 Wymogi związane z ochroną drzew, 

 Zasilanie w energię elektryczną obiektu oraz 
wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 

 Wykonanie układu komunikacyjnego: 
-dojazd i dojście do obiektu tężni solankowej, 
- przestrzeń spacerowa. 

 Stworzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku 
(ławki, miejsca spoczynkowe), 

 Zagospodarowanie terenu (ławki, kosze na 
śmieci, stojaki rowerowe, itp.), 

 Zamontowanie monitoringu terenu (kamery). 
Szacunkowy koszt realizacji zadania wyższy niż 
wskazany przez Wnioskodawcę, przekraczający 
kwotę przeznaczoną na projekty ogólnomiejskie: 
podany łączny koszt budowy nie pozwala na 
analizę składowych cenotwórczych zadania. 
Opiniodawca uważa, że koszty eksploatacji obiektu 
są niedoszacowane. Wymagana ochrona i 
monitoring obiektu. 

14 OBB
014 

Łukasz Czernik Poligon strażacki 
 

Działka 1791/8 
obręb Stare Bielsko 
(położona za CH 
Auchan) 

800 000,00 OPINIA POZYTYWNA 

15 OBB
015 

Elżbieta Legoń-
Szpunar 

BB Business Camp – Bielski Festiwal 
Przedsiębiorczości 
 

Hotel Dębowiec w 
Bielsku-Białej jako 
główne miejsce 
festiwalu. 
Program dla 
młodzieży szkolnej 

130 000,00 OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Wydziału 
Strategii Rozwoju Gospodarczego (RG), 
Miejskiego Zarządu Oświaty (MZO) oraz Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (SOP). 
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realizowany będzie 
w wybranych 
szkołach 
ponadpodstawowy
ch. 

RG – Konsultacje z MZO: W każdej szkole 
realizowany jest program Doradztwa zawodowego, 
a w ramach obowiązkowego przedmiotu nauczania 
o nazwie Przedsiębiorczość młodzież ma okazję 
świadomie kierować swoją karierą zawodową i 
uczyć się zasad przedsiębiorczości, określonych w 
ministerialnej podstawie programowej tego 
przedmiotu. 
Oto kilka działań podejmowanych przez MZO z 
zakresu doradztwa zawodowego w ramach 
funkcjonowania Bielskiego Modelu Doradztwa 
Zawodowego od 2016 r.: 
1. Zorganizowanie wsparcia dla szkolnych 

doradców zawodowych w celu podwyższania 
jakości ich pracy z uczniami: 

- organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, 
- współpraca z podmiotami działającymi na rynku 

pracy i edukacji, 
- stworzenie sieci doradców zawodowych na 

platformie www.e-wspomaganie.edu.pl  
w celu wymiany informacji oraz gromadzenia 
informacji z zakresu doradztwa zawodowego, 
rynku edukacji i pracy (zalogowanych jest 48 
doradców zawodowych). 

2. Patronat Miejskiego Zarządu Oświaty nad 
konkursem „Mój zawód – moja pasja” (od 2017 
r.) organizowanym dla uczniów szkół 
podstawowych miasta Bielsko-Biała, powiatu 
bielskiego i żywieckiego. Konkurs ma na celu 
pogłębić wiedzę na temat zawodów, rozbudzić 
zainteresowania nowymi zawodami 
pojawiającymi się na rynku pracy oraz pokazać 
rolę zainteresowań w poznawaniu własnego 
potencjału i planowaniu przyszłej ścieżki kariery 
zawodowej.  

3. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami: 
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- organizowanie wycieczek zawodowoznawczych 
dla uczniów oraz doradców zawodowych w celu 
zapoznania ich z realnym środowiskiem pracy i 
specyfiką pracy w poszczególnych zawodach, 

- organizowanie spotkań z przedsiębiorcami w 
szkołach ponadpodstawowych.  

4. Realizacji warsztatów z zakresu doradztwa 
zawodowego „Kilka słów o wyborze szkoły 
ponadpodstawowej”  dla uczniów szkół 
podstawowych oraz warsztatów „Rynek pracy” 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez 
doradców zawodowych z ZPPP. 

5. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych zawodowych 
realizowane w ramach projektu miejskiego pt. 
„Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do 
osiągnięcia sukcesu na lokalnym rynku pracy” w 
latach 2017-2020. 

Ponadto wprowadzenie dodatkowych zajęć w 
szkole wymaga zmiany organizacji pracy szkoły - 
zajęcia popołudniowe wymagają zgody rodziców 
na udział młodzieży w tych zajęciach, jak również 
zapewnienia opieki na terenie szkoły przez 
nauczycieli, co może wykraczać poza ich 
obowiązkowy wymiar etatu. 
Realizacja zadania w części dot. młodzieży nie 
spełnia wymogów gospodarności i racjonalności 
wydatkowania środków publicznych z uwagi na 
fakt, iż bardzo zbliżony zakres planowanych 
działań jest  finansowany w ramach 
wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia i warsztaty opisane powyżej. 
Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż wybór 
miejsca konferencji, winien zostać dokonany  
w sposób konkurencyjny, z zastosowaniem 
odpowiedniego trybu wynikającego z Regulaminu 
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udzielenia zamówień publicznych jaki obowiązuje 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Oznacza to, 
iż w chwili obecnej nie jest możliwe stwierdzenie, iż 
festiwal ten będzie się odbywał w Hotelu 
Dębowiec, jak zakłada Wnioskodawca. 
W opinii Wydziału RG przedmiotowy projekt należy 
zaopiniować negatywnie, ponieważ jak zostało 
wykazane w odpowiedzi na pkt. 8, w sporej części 
zakres przedmiotowego zadania dedykowany dla 
młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pokrywa 
się z działaniami już realizowanymi przez MZO, co 
podważa zasadność wydatkowania kolejnych 
środków publicznych na ten sam cel. 
 
SOP – Potwierdzenie opinii Wydziału RG. 

16 OBB
016 

Jurand Szweda Rewitalizacja Strzelnicy Miejskiej w 
Bielsku-Białej 

Błonia miejskie - 
działki numer: 
428/5 i 496/67 
gmina Mikuszowice 
Śląskie oraz 
894/40 gmina 
Bystra Śląska - 
miasto. 

Według wyliczeń 
Bielsko-Bialskiego 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji koszt 
rzeczywisty zadania 
jest wyższy niż koszt 
wskazany przez 
Wnioskodawcę, 
przekraczający kwotę 
przeznaczoną na 
pojedyncze zadanie 
ogólnomiejskie 
realizowane z 
Budżetu 
Obywatelskiego 
(więcej niż 800 tys. zł) 

OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Rady 
Osiedla Mikuszowice Śląskie oraz Bielsko-
Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (BBOSiR). 
Dodatkowo, projekt przekracza koszty 
przewidziane na pojedyncze zadanie 
ogólnomiejskie realizowane z Budżetu 
Obywatelskiego. 
 
RO Mikuszowice Śląskie – Projekt zlokalizowany 
na Błoniach, gdzie jest bardzo duże natężenie 
ruchu turystyczno-wypoczynkowego, blisko 
zabudowania, strzały powodują duży hałas, który 
straszy zwierzęta. 
 
BBOSiR – nie posiada wiedzy, czy budowa 
strzelnicy w terenie otwartym (w lesie gminnym) 
należy do zadań własnych GMINY. Wydaje się, że 
budowa strzelnicy w terenie leśnym otwartym jest z 
punktu widzenia społecznego, ochrony przyrody 
(ekosystem) niebezpieczna i będzie zakłócać 
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warunki spokoju i bezpieczeństwa dla lokalnej 
społeczności, ekosystemu oraz wypoczynku osób 
korzystających z terenów leśnych i rekreacyjnych. 
Jest to teren leśny, który winien służyć wyłącznie 
celom rekreacyjnego wypoczynku. Bez zakłócania 
ciszy i spokoju. 
Szacunkowy koszt realizacji zadania jest wyższy 
niż wskazany przez Wnioskodawcę, 
przekraczający kwotę przeznaczoną na projekty 
ogólnomiejskie. 

17 OBB
017 

Anna Stróżyńska Park gigantycznych postaci BBajkowych 
 

Teren „Parku 
Strzygowskiego” 
rozciągającego się 
pomiędzy ul. 
Partyzantów a 
Leszczyńską 
(dokładniej 
pomiędzy 
brzegiem rzeki 
Białej a siedzibą 
firmy 
Wawrzaszek). 
 
Numer działki: 
149/27 (dawniej 
149/2). 

 

800 000,00 OPINIA NEGATYWNA 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi Wydziału 
Inwestycji (IN). 
 
IN – Opiniowany projekt jest niezgodny z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) oraz niezgodny z 
założeniami urządzenia „Parku Strzygowskiego”. 
W zestawieniu szacunkowych kosztów brak 
kosztów utrzymania gigantycznych postaci (mycie, 
ew. konserwacja). Przy konserwacji 7-m obiektu 
konieczne jest zastosowanie specjalistycznego 
sprzętu, a co za tym idzie konieczność dojazdu 
tego sprzętu - zaplanowanie między 5 – 7 
metrowymi postaciami drogi serwisowej jest 
sprzeczne z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 roku 
nr ON.0050.728.2019.OS – w szczególności z 
zapisem, który nakazuje stosowanie rozwiązań 
przestrzennych i technologicznych zapewniających 
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz 
zachowanie żywotności. 
W budżecie na rok 2020 wnioskowana działka 
objęta jest zadaniem: „Zagospodarowanie terenów 
Parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej 
Plaży Miejskiej”. 
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Ponadto, „Park Gigantycznych Postaci 
BBajkowych” dubluje istniejący już w naszym 
mieście „Szlak bajkowych postaci”. 

 


