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zadania 
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Powód braku realizacji / 
Możliwość realizacji (kiedy) 

Uwagi 

BOBB 2015 (edycja II) 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 

1 Dokończenie remontu sali 
rehabilitacyjnej w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej 

Wydział IN Zadania nie zrealizowano. Miasto Bielsko-Biała nie mając tytułu prawnego 
do realizacji robót oraz inwestowania środków w obiekcie będącym 
własnością Skarbu Państwa nie mogło wykonać inwestycji. 
 W zamian w ramach zadania „Restrukturyzacja wraz z modernizacją 
Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w 
Bielsku-Białej” zakupiono sprzęt rehabilitacyjny o wartości 140.080 zł dla 
Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Neurologicznego Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego. 

Brak realizacji zadania 

BOBB 2016 (edycja III) 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 

2 Budowa skateparku jako 
części przyszłego Parku 
Rekreacyjno - 
Wypoczynkowego 
pomiędzy Osiedlem Wojska 
Polskiego a Osiedlem 
Kopernika 

Wydział GM / 
Wydział IN 

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 GM zwrócił się z wnioskiem o utworzenie zadania inwestycyjnego 
z możliwością dwuletniej realizacji do końca 2017 r., co zostało ujęte w 
propozycji do projektu Czteroletniego Planu Inwestycyjnego. 
W roku 2017 zadanie zostało przekazane do Wydziału Inwestycji UM. W 
sierpniu 2017 r., po przejęciu zadania przez Wydział Inwestycji, złożono – 
w oparciu o przekazaną przez Projektanta dokumentację – wniosek o 
pozwolenie na budowę. Jednocześnie projektant określił koszt realizacji 

Brak realizacji zadania 
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przedsięwzięcia na poziomie 1.300.000 zł. Wysoki koszt budowy obiektu 
wynika z konieczności wykonania infrastruktury towarzyszącej (dojazdy, 
chodniki, oświetlenie). Negatywny wpływ na poziom kosztów zadania ma 
również – przewidziana we wniosku z budżetu obywatelskiego – 
lokalizacja obiektu w miejscu, gdzie jest bardzo duże nachylenie terenu.  
W związku z powyższym Miasto zmuszone było odstąpić od realizacji 
inwestycji, gdyż zgodnie z ustalonymi zasadami Budżetu Obywatelskiego, 
wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł. 
Aktualizacja: 
Do dnia dzisiejszego inwestycja dotycząca budowy skateparku jako części 
przyszłego Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlem 
Wojska Polskiego a Osiedlem Kopernika nie została wykonana (z innych niż 
BO środków również). W maju 2019 roku została zawarta umowa z 
projektantem na opracowanie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego 
na terenie ograniczonym ulicą Stawową, Spółdzielców oraz ciekiem 
wodnym w Bielsku-Białej na podstawie opracowań projektowo-
kosztorysowych, przygotowanych przez projektanta  w 2007 i 2008 roku. 
Wspomniana aktualizacja i modyfikacja dokumentacji projektowej miała 
również uwzględniać w swoim zakresie budowę skateparku. W związku z 
powyższym w październiku 2019 roku została wydana decyzja lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dotycząca budowy parku wraz ze skateparkiem 
oraz boiskiem. Niestety zapisy decyzji „ przedmiotowe zamierzenie nie 
może powodować uciążliwości wywoływanych przez hałas, wibracje….” 
oraz „zasięg strefy uciążliwości obiektu powinien zamykać się w granicy 
nieruchomości do której inwestor posiada tytuł prawny” uniemożliwiają 
realizację inwestycji w pierwotnym zakresie tj. wraz z budową skateparku. 
W związku z powyższym w 2020 roku realizacja umowy z projektantem 
została wstrzymana do dnia określenia przez Zamawiającego ostatecznie 
przyjętych rozwiązań projektowych. 
Ze względu na zapisy w Decyzji lokalizacyjnej zadanie niewykonalne. 
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BOBB 2017 (edycja IV) 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 

3 „Amfiteatr w Lipniku - leśne 
miejsce odpoczynku  
i zabawy” 

Wydział IN Zadanie nie zrealizowane w terminie. 
Miasto Bielsko-Biała nie posiada prawa dysponowania terenem na cele 
budowlane, na którym obiekt ma powstać, co uniemożliwia  jego 
realizację. Grunty te stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL 
„Lasy Państwowe”, również koszt zadania przekracza znacznie kwotę 500 
tys. złotych przeznaczonych na jego realizację. 
W budżecie Miasta na rok 2018 zabezpieczono środki w wysokości 
500.000 zł na realizację inwestycji. Celem inwestycji jest zrealizowanie w 
całości przedsięwzięcia, tj. zmodernizowanie Amfiteatru. Miasto nadal nie 
posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane oraz nie 
dysponuje dokumentacją projektową obrazującą wielkość i koszty 
inwestycji. Miasto nie wydatkuje środków publicznych , jeśli nie pozyska 
zapewnienia po stronie Lasów Państwowych o zrealizowaniu inwestycji w 
całości (szacunkowy koszt przedstawiany podczas spotkań z LP to 1 mln 
200 tys. zł netto). Po ustaleniu możliwości prawidłowego wydatkowania 
(po stronie Miasta) środków na ten cel, kwota 500 tys. zł zostanie 
przeznaczona na sfinansowanie części inwestycji. 
Aktualizacja: 
Zadanie jest obecnie realizowane, jako inwestycja Miejska finansowana z 
budżetu Miasta, a nie zadanie realizowane w formule Budżetu 
Obywatelskiego.   
Miasto zawarło z Nadleśnictwem Bielsko 12.06.2019 r. Porozumienie 
dotyczące wspólnej realizacji inwestycji.  
Rada Miasta wydała zgodę na przeznaczenie wyższej niż pierwotnie 
zakładał Budżet Obywatelski (500 tys. zł) kwoty na to zadanie.  
Realizację zadania na gruntach Skarbu Państwa umożliwiła zawarta w 
12.03.2020 r. umowa dzierżawy gruntów. Miasto przez 10 lat od 
zakończenia inwestycji będzie dzierżawiło powstały obiekt celem 
udostępniania mieszkańcom.  

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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Umowa na realizację robót zawarta została w dniu 16.03.2020 r. z 
obowiązującym terminem realizacji do dnia 14.05.2021 r. (Aneks do 
umowy). 
Łączny koszt wykonania robót budowlanych wynosi: 2 358 711,02 zł 
brutto, w tym:  

− koszt ponoszony przez Nadleśnictwo Bielsko: 675 200,42 zł brutto, 

− koszt ponoszony przez Miasto Bielsko-Biała: 1 683 510,60 złotych 
brutto. 

Dodatkowo ponoszony jest koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycją. 
Aktualizacja (grudzień 2021 r.): 
Umowa z Wykonawcą wypowiedziana przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. Trwa procedura rozliczenia umowy z Wykonawcą 
(planowane zakończenie I kw. 2022 r.). Po zamknięciu umowy z 
Wykonawcą – ogłoszenie nowego przetargu na prace pozostałe do 
wykonania. 

ZADANIA OSIEDLOWE 

4 Osiedle Śródmieście 
Bielsko 
„Uporządkowanie traktu: 
Plac Smolki, Plac Fabryczny, 
Plac Bolka i Lolka” 

MZD Zadanie nie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową. 
W ramach trzykrotnie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane bądź nie złożono żadnej oferty, bądź wszystkie oferty 
przekraczały dostępną kwotę. Szacowana wartość 140.000 zł. Brak 
środków w budżecie na rok 2018. 
Aktualizacja: 
Obecnie nie ma możliwości zrealizować robót z uwagi na dezaktualizacje 
dokumentacji projektowej i uzgodnień. Do zrealizowania robót niezbędne 
byłoby wskazanie źródła finansowania oraz aktualizacja dokumentacji. 

Brak realizacji zadania 

BOBB 2018 (edycja V) 

ZADANIA OSIEDLOWE 

5 Osiedle Śródmieście 
Bielsko 
„Mini boisko i poszerzenie 

Wydział GM Zadanie zrealizowane częściowo: po rozstrzygnięciu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej umowa z projektantem została podpisana w 

Częściowa realizacja 
zadania 
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terenu rekreacyjnego przy 
placu zabaw Bolka i Lolka” 

dniu 05.07.2018 r. z terminem realizacji do dnia 28.10.2018 r. Kompletna 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa została złożona w dniu 
25.10.2018 r. Zaproponowany tryb postępowania na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych (wynikający z szacowanej wartości 
zamówienia) pozwolił na wyłonienie Wykonawcy na realizację etapu I 
zadania tj. budowę mini boiska. Mini boisko zostało zrealizowane. Odbiór 
21.12.2018 r. Oferty na etap II, czyli miejsce wypoczynku na zieleńcu, 
znacznie przewyższały przeznaczone środki na realizację tej części 
zadania, w związku z tym Wydział GM unieważnił to postępowanie. Poza 
tym w międzyczasie WUiA ogłosił konkurs architektoniczny na 
zagospodarowanie placu Fabrycznego i w zwycięskiej koncepcji miały 
znaleźć się w tym miejscu schody amfiteatralne przy rzece Białej, stąd 
skwerek kolidowałby z tym założeniem. 

6 Osiedle Złote Łany 
 „Parking poniżej Szkoły 
Podstawowej nr 20 os. 
Złote Łany” 

MZD Zadanie niezrealizowane: MZD przygotował projekt wykonawczy. 
Przeprowadził postępowanie przetargowe i zawarł umowę na realizację 
projektu. W związku z odmowną decyzją nr 3383/0S/2018 Marszałka 
Województwa Śląskiego nie zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z 
budową parkingu odstąpiono od zawartej umowy. Koszty opracowania 
dokumentacji wynoszą 14 760,00 zł. Wobec braku możliwości usunięcia 
drzew z działki 215/16 projekt jest niemożliwy do wykonania na 
wskazanej przez autora projektu działce. 

Brak realizacji zadania 

BOBB 2019 (edycja VI) 

ZADANIA OSIEDLOWE 

7 Osiedle Mikuszowice 
Krakowskie 
„Bezpieczeństwo przy 
kościele św. Barbary w 
Mikuszowicach Krakowskich 
ul. Cyprysowa” 

Wydział GM Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. Przeniesiono środki na rok 
2020. Początkiem 2020 roku został ogłoszony ponownie (po 
nierozstrzygniętych przetargach w 2019 roku) przetarg nieograniczony na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla powyższego 
zadania. 7 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Postępowanie zostało 
unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie żaden Wykonawca nie 
złożył oferty. Wówczas podjęto negocjacje z wolnej ręki z firmą Investicon 
sp. z o.o., z którą ostatecznie zawarto umowę nr GM.272.12.2020.JSK na 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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kwotę 30.000,00 zł brutto. Termin złożenia kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym wyznaczono na 1 
grudnia 2020 r. Ze względu na opóźnienie w udzieleniu pozwolenia 
wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
projektant poprosił o aneksowanie umowy i zmianę terminu złożenia 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (do 7 czerwca 2021 r.). 
Aktualizacja (grudzień 2021 r.): 
Na podstawie sporządzonej w 2021 r. dokumentacji projektowej (wraz z 
uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego), rozpoczęto prace budowlane. 
Planowane zakończenie tej inwestycji  to I kwartał 2022 roku. 

8 Osiedle Wapienica 
„Rozwój infrastruktury 
przyjaznej mieszkańcom na 
terenie "Manhattanu" w 
Wapienicy” 

BBOSiR Zadanie niezrealizowane: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
nr ON.120.144.201.RM z 7.12.2018 r. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji został wskazany jako realizator w/w zadania. Środki finansowe 
na realizację zadania zostały oszacowane przez autora projektu na 
poziomie 100 tys. zł a następnie zabezpieczone w budżecie. 
BBOSiR zlecił opracowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskał 
pozwolenie na budowę, wydatkując na ten cel kwotę 12.500 zł brutto. 
Koszt realizacji projektu został zweryfikowany w drodze postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w którym to postępowaniu wpłynęły 
dwie oferty, najkorzystniejsza z nich w wysokości 266.400 zł, co znacznie 
przewyższyło dostępne środki finansowe. W związku z powyższym 
zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wystarczających 
środków finansowych. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu. 
Część opracowanej dokumentacji w 2019 r. w zakresie budowy oświetlenia 
parkowego, montażu stojaków na rowery oraz ławek parkowych na 
terenie „Manhatanu” zostanie zrealizowana w ramach nowego projektu 
Budżetu Obywatelskiego BOBB 2021 pn. „Budowa pumptrack-u i 
rewitalizacja Manhattanu w Wapienicy” (Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej nr ON.0050.1423.2020 RM z dnia 23 października 2020 r. 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji został wskazany jako realizator 
projektu BOBB 2021). 

Brak realizacji zadania 
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BOBB 2020 (edycja VII) 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 

9 "Rodzinny park odkrywców" BBOSiR Zadanie nie zrealizowane: BBOSiR zlecił wykonanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej m.in. schemat PZT z 
rozmieszczeniem urządzeń zabawowo-naukowych, projekt budowlano-
wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiOR. Wartość 
umowy wyniosła 18 450,00 zł brutto. W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, z uwagi na specyfikę doboru urządzeń projektant 
w projekcie budowlano-wykonawczym posiłkował się detalami i cechami 
technicznymi urządzeń z projektu autorskiego zgłoszonego do Budżetu 
Obywatelskiego. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta na 
kwotę 705 00,00 zł złożona przez producenta urządzeń - tych samych 
zgłoszonych do projektu Budżetu Obywatelskiego. Kwota ofertowa 
przewyższała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zadania. Na tej podstawie postępowanie zostało unieważnione. Ponadto, 
w trakcie prowadzonego postępowania, wpłynął wniosek do 
zamawiającego w zakresie uwag do SIWZ, wskazując na przykłady opisu 
nazw i cech technicznych zaczerpniętych z katalogu urządzeń zgłoszonych 
do projektu Budżetu Obywatelskiego. Decyzją Prezydenta Miasta Bielska-
Białej z dnia 22 października 2020 r. odstąpiono od realizacji zadania. 

Brak realizacji zadania 

ZADANIA OSIEDLOWE 

10 Osiedle Aleksandrowice 
"Sięgacz od ul. Olszowej" 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który w terminie do 22 września 2020r. opracował kompletną 
dokumentację projektowo-kosztorysową. Zgodnie z zaleceniami Wydziału 
ZP, zrezygnowano z wszczęcia postępowania przetargowego i realizacji 
zadania w 2020 r., ponieważ istniało ryzyko niewykonania zadania w  
jednym roku budżetowym. W związku z powyższym, przeniesiono środki 
na rok 2021. 
Aktualizacja (grudzień 2021 r.): 
Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, przebudowa nawierzchni 
sięgacza ulicy Olszowej musi być poprzedzona modernizacją sieci gazowej, 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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która jest planowana na pierwszy kwartał 2022 roku. Środki na to zadanie 
zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok. 

11 Osiedle Dolne Przedmieście 
"Modernizacja ulicy wraz z 
chodnikami przy ul. Struga" 

Wydział GM Na prośbę Wnioskodawcy inwestycja została przeniesiona na następny rok 
z powodu konieczności uregulowania spraw własnościowych terenu, na 
którym miała być realizowana inwestycja. Biorąc pod uwagę, że procedura 
przetargowa trwa około 60 dni a minimalny czas realizacji wykonania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi około 112 dni, nie było 
możliwości zrealizowania zadania w bieżącym roku budżetowym. 
W związku z powyższym, przeniesiono środki na rok 2021. 
Aktualizacja (grudzień 2021 r.): 
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono 
projektanta, który ostatecznie odstąpił od podpisania umowy na 
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 
związku z tym zdecydowano o realizacji zadania w trybie zaprojektuj-
wybuduj. 
10 grudnia br. został złożony program funkcjonalno-użytkowy, z którego 
wynika, że na realizację zadania potrzebne jest dodatkowe 150 tys. zł. 
16 grudnia br. zawnioskowano do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o 
przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

12 Osiedle Górne 
Przedmieście 
"Modernizacja ciągów 
pieszo-jezdnych  
w rejonie ul. Czystej i ul. 
Piotra Skargi". 

Wydział GM Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przeprowadzone w pierwszym kwartale 2020 r. zostało 
unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie żaden Wykonawca nie 
złożył oferty niepodlegającej odrzuceniu. Po ponownym przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, który sporządził 
dokumentację projektowo-kosztorysową na wyżej wymienione zadanie, 
przekazaną 5 października 2020 r. Zgodnie z zaleceniami Wydziału ZP, 
zrezygnowano z wszczęcia postępowania przetargowego i realizacji 
zadania w 2020 r., ponieważ istniało ryzyko niewykonania zadania w  
jednym roku budżetowym. W związku z powyższym, przeniesiono środki 
na rok 2021. W drugim kwartale 2021 roku planowane jest wszczęcie 
postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. 

Brak realizacji zadania 
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Aktualizacja 16.07.2021 r.: Wydział Gospodarki Miejskiej nie posiada 
wystarczających środków na zrealizowanie zadania. Na podstawie 
opracowanego przez projektanta kosztorysu, koszt wyżej wymienionego 
zadania został oszacowany na kwotę 254.765,74 zł brutto. Dodatkowo w 
celu należytego wykonania robót budowlanych konieczne będzie 
zaangażowanie Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, którego usługę 
wyceniono na 8.300,00 zł brutto. Wydział Gospodarki Miejskiej dysponuje 
jedynie kwotą 121.000,00 zł i nie otrzymał zgody Pana Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej na przyznanie dodatkowych środków z rezerwy budżetowej 
na dokończenie zadania. 

13 Osiedle Piastowskie 
"Remont istniejącego 
boiska wraz z wykonaniem 
dojścia i rekultywacją 
terenu na Osiedlu 
Piastowskim" 

Wydział IN Zadanie nie zrealizowane: w wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań 
przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wybrano wykonawcę. Przetarg (Nr 1) na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej (wniosek o wszczęcie – 3 marca 2020 r., 
ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP - 1 kwietnia 2020 r., termin 
składania ofert upłynął 15.04.2020 r. – w wyznaczonym terminie nie 
wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 17.04.2020 r. 
postępowanie zostało unieważnione). Przetarg (Nr 2): 22.04.2020 r. - 
wszczęto nowe postępowanie przetargowe, 23.04.2020 r. - postępowanie 
o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w BZP, 07.05.2020 r. termin 
otwarcia ofert – wpłynęła jedna oferta. 23 czerwca 2020 r. - zawarto 
umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowny 
termin dostarczenia dokumentacji – 90 dni od daty zawarcia umowy 
(21.09.2020r.), dostarczona dokumentacja posiadała braki i dlatego 
ostatecznie została odebrana w dniu 3 listopada 2020 r., wykonawcy 
naliczono kary umowne w wysokości 4 300 zł, kwota została ściągnięte z 
faktury za zgodą wykonawcy. 23 listopada 2020 r. Wydział IN zgłosił do 
Wydz. UA zamiar przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę (I-II kw. 2021 r.). Wartość robót budowlanych 
według Kosztorysu Inwestorskiego wynosi 302 779 zł netto – 372 418,17 zł 
brutto. Całkowita wartość zadania: to 394 418.17 zł. Z uwagi na 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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niewystarczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania oraz termin 
wykonania dokumentacji projektowej - zadanie nie zostało zrealizowane 
w 2020 r. Planowany termin realizacji - 2021 r. pod warunkiem 
zabezpieczenia w budżecie miasta dodatkowych środków. 
Aktualizacja: 
Wydział Inwestycji otrzymał decyzję Prezydenta Miasta, z której wynika, że 
zgodnie z sugestią Skarbnika Miasta, wstrzymuje się realizację zadania do 
czasu uzgodnienia oszczędności z innych zadań realizowanych z Budżetu 
Obywatelskiego. 
Aktualizacja (grudzień 2021 r.): 
Wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych. Prace do wykonania w 2022 r. 
(II kwartał). 

14 Osiedle Słoneczne 
"Rozwój infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej na 
osiedlu Słonecznym. 
Wykonanie toru do jazdy na 
wrotkach, rolkach, 
nartorolkach, segwayach" 

MZD Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Poniesiono jedynie koszty 
dokumentacji projektowej w wysokości 15 375 zł brutto. Powodem 
niezrealizowania robót budowlanych był brak pozytywnego uzgodnienia 
z Polską Spółką Gazownictwa, wg której zakres projektu kolidował z 
istniejącym gazociągiem i przyłączami gazu. Szacunkowy koszt 
przebudowy gazociągu wyniósł 150 000 zł brutto, co dawało łączną 
wartość zadania na poziomie 300 000 zł. Zaproponowano Wnioskodawcy 
możliwość zmiany zakresu projektu, jednak sprawa została bez 
odpowiedzi. Korespondencja w sprawie: 

− pismo informacyjne MZD do Prezydenta Miasta z dnia 01.04.2020 r. 

− pismo Prezydenta do Wnioskodawcy z dnia 20.04.2020 r. 

− pismo Prezydenta do Wnioskodawcy z dnia 26.05.2020 r. 

− pismo informacyjne MZD do Skarbnika Miasta z dnia 15.07.2020 r. 

Brak realizacji zadania 

15 Osiedle Wapienica 
"PUMPTRACK – tor 
rowerowy z zakrętami i 
muldami dla dzieci i 
młodzieży w Wapienicy" 

BBOSiR BBOSiR z powyższej kwoty wydatkował 61,80 zł netto w celu uzyskania 
mapy zasadniczej oraz wypisu z rejestru gruntów. Analiza wstępna zadania 
na etapie przystąpienia do prac projektowych wykazała konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań m.in. inwentaryzacji dendrologicznej, 
projektu ochrony drzew, uzyskania zgód na wycinkę drzew kolidujących z 
inwestycją, co znacząco poszerza (od zakładanego przez autora) zakres 

Brak realizacji zadania 
Złożono nowy projekt w 
BO 2021 pn. „Budowa 
PUMPTRACK-u i 
rewitalizacja 
Manhattanu w 
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zagospodarowania terenu i przewyższa wartość zadania. Zatwierdzone 
środki inwestycyjne na poziomie 60 tys. zł nie zapewniają wykonania w 
całości projektu, jako kompletnego i zdatnego do użytku środka trwałego. 
Decyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Jarosława 
Klimaszewskiego z dnia 7 października 2020 r. odstąpiono od realizacji 
zadania. 

Wapienicy”, który 
będzie realizowany w 
bieżącym roku. 

BOBB 2021 (edycja VIII) 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 

16 332 drzewa i 5 gałęzi Wydział GM 
 
BBOSiR 

Wydział GM: Zadanie zrealizowane etapowo: 

• dla części dot. terenu przy ulicy Konarskiego: 
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Biorąc pod uwagę fakt, że dla zamówień o 
wartości zamówienia poniżej 130.000,00 zł postępowanie może trwać 
ponad 30 dni od dnia jego wszczęcia, inwestycja ta mają nikłe szanse na 
realizację do końca 2021 r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w 
WPF na 2022 rok, a w grudniu br. został złożony  wniosek o wszczęcie 
postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

• dla części dot. Kochanowskiego: 
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej (opóźnienie wynika z 
konieczności przekwalifikowania gruntów rolnych, które będzie miało 
miejsce w pierwszym kwartale 2022 roku). 

• dla części dot. pergoli na Skwerze Marzeń: 
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Biorąc pod uwagę fakt, że dla zamówień o 
wartości zamówienia poniżej 130.000,00 zł postępowanie może trwać 
ponad 30 dni od dnia jego wszczęcia, inwestycja ta mają nikłe szanse na 
realizację do końca 2021 r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w 
WPF na 2022 rok, a w grudniu br. został złożony  wniosek o wszczęcie 
postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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• dla części dot. Lapidarium: 
Po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych na wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji projektowej, w sierpniu zawarto umowę w 
projektantem, który jest w trakcie opracowywania ww. dokumentacji. 
Inwestycja ta ma nikłą szanse na realizację do końca 2021 r., ze względu na 
uzgodnienia konserwatorskie. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone 
w WPF na 2022 rok. 

• dla części dot. nasadzenia drzew: 
Zrealizowano (nasadzenia wiosenne i jesienne). 
 
BBOSiR: Projekt 332 drzewa i 5 gałęzi – gałąź 2: budowa strefy do biegów 
przeszkodowych OCR przy ul. Armii Krajowej – zadanie zrealizowane w 
całości. 

ZADANIA OSIEDLOWE 

17 Osiedle Biała Północ 
Miejsce wypoczynku - park 
osiedlowy na Osiedlu Rosta 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 
Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 
budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod 
uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia równej lub 
przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ok. 60 dni od dnia 
jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do końca 2021 
r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok. Zadanie 
będzie realizowane wraz z BO na 2022 rok pn. Rozbudowa Parku na 
osiedlu Rosta. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

18 Osiedle Biała Północ 
Zagospodarowanie terenów 
zielonych na boisko do piłki 
nożnej 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Biorąc pod uwagę fakt, że dla zamówień o 
wartości zamówienia poniżej 130.000,00 zł postępowanie może trwać 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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ponad 30 dni od dnia jego wszczęcia, inwestycja ta mają nikłe szanse na 
realizację do końca 2021 r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w 
WPF na 2022 rok, a w chwili obecnej jest opracowywany wniosek o 
wszczęcie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych. 

19 Osiedle Biała Śródmieście 
Modernizacja placu zabaw 
Biała Śródmieście 1 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 
Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 
budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod 
uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia równej lub 
przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ok. 60 dni od dnia 
jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do końca 2021 
r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok, a w 
miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o wszczęcie postępowania 
przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

20 Osiedle Bielsko Południe 
Bielsko Południe - zieleńce 
z historią w tle 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie. 
Zgodnie z obowiązującym Planem Zamówień Publicznych na rok 2021, 
wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane dla wykazanych inwestycji 
powinno nastąpić po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 
pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę fakt, że dla zamówień o wartości 
zamówienia równej lub przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może 
trwać ok. 60 dni od dnia jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na 
realizację do końca 2021 r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w 
WPF na 2022 rok, a w miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o 
wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy 
robót budowlanych. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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21 Osiedle Górne 
Przedmieście 
Poprawa bezpieczeństwa 
w ciągu pieszo jezdnym, 
poprzez wymianę 
nawierzchni w rejonie 
budynków przy ul. 
Sobieskiego / ul. Moniuszki 

Wydział GM Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę z Wykonawcą na roboty 
budowlane, który zgodnie z umową powinien zakończyć inwestycję do 
końca I kwartału 2022 r. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

22 Osiedle Hałcnów 
Skatepark Hałcnów 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na sporządzenie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wpłynęła żadna oferta na 
realizację tego etapu inwestycji. W związku z tym zdecydowano o realizacji 
zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. W chwili obecnej trwa opracowanie 
programu funkcjonalno-użytkowego, dlatego inwestycja te ma nikłe 
szanse na realizację do końca 2021 r. Środki na to zadanie zostały 
uwzględnione w WPF na 2022 rok. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

23 Osiedle Kamienica 
Minipark rekreacyjno-
wypoczynkowy przy ul. 
Grondysa w Kamienicy 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 
Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 
budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod 
uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia równej lub 
przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ok. 60 dni od dnia 
jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do końca 2021 
r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok, a w 
miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o wszczęcie postępowania 
przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

24 Osiedle Karpackie 
Rodzinna strefa 
wypoczynku 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 
budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Biorąc pod uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia 
nieprzekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ponad 30 dni 
od dnia jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do 
końca 2021 r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 
rok, a w miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o wszczęcie 
postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych. 

25 Osiedle Komorowice 
Krakowskie 
Rewitalizacja przestrzeni 
sportowo-rekreacyjnej przy 
Szkole Podstawowej nr 29 

Wydział IN Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowany przetarg na 
Wykonawcę prac w I poł. 2022 r. Zakończenie prac w 2022 r. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

26 Osiedle Komorowice 
Śląskie 
Rozbudowa bieżni 
lekkoatletycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 30 

Wydział IN Wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych. Prace do wykonania w 2022 r. 
(II kwartał). 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

27 Osiedle Kopernika 
Skwer Matki Polki 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 
Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 
budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod 
uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia równej lub 
przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ok. 60 dni od dnia 
jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do końca 2021 
r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok, a w 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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Możliwość realizacji (kiedy) 

Uwagi 

miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o wszczęcie postępowania 
przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

28 Osiedle Lipnik 
Zintegrowany Lipnik (ład, 
rekreacja, bezpieczeństwo, 
aktywność) 

Wydział ZK 
 
Wydział GM 

Wydział ZK: Zadanie zrealizowane w całości. 
 
Wydział GM: Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 
wyłoniono projektanta, który sporządził dokumentację projektowo-
kosztorysową na ww. zadanie, przekazaną 3 listopada 2021 r. Biorąc pod 
uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia poniżej 130.000,00 zł 
postępowanie może trwać ponad 30 dni od dnia jego wszczęcia, 
inwestycja ta ma nikłe szanse na realizację do końca 2021 r. Środki na to 
zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok, a w chwili obecnej 
jest opracowywany wniosek o wszczęcie postępowania w celu 
wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

29 Osiedle Mieszka I 
Miasteczko ruchu 
drogowego i skok w dal na 
terenie szkoły przy ulicy 
Asnyka 

Wydział IN Wyłonienie Wykonawcy prac w I kw. 2022 r. Prace do wykonania w 2022 r.  Zadanie w trakcie 
realizacji 

30 Osiedle Mikuszowice 
Krakowskie 
Doposażenie 
wielofunkcyjnej sali 
widowiskowej oraz 
pracowni ceramicznej 
MIEJSKI DOM KULTURY 
Domu Kultury 
w Mikuszowicach 
Krakowskich działającego 
do grudnia 2019 r. jako 
Świetlica usytuowana 
w przedwojennym budynku 

Miejski Dom 
Kultury 

W ramach realizacji projektu wyposażono Dom Kultury w profesjonalny 
system oświetleniowy wraz z dotykowym stołem multimedialnym, sprzęt 
komputerowy wraz specjalistycznym oprogramowaniem. Scenę 
usytuowaną w sali widowiskowej poddano renowacji poprzez remont 
podłogi na scenie oraz jej pomalowanie , a także wyposażono scenę w 
nowe okotarowanie wraz elektrycznym system zasuwania i rozsuwania 
kotar. Zakupiono system wystawienniczy ścienny i sufitowy wraz ze 
sztalugami. Przystosowano pomieszczenie do stworzenia pracowni 
ceramicznej poprzez poprowadzenie specjalnej, zgodnej z wymogami 
technicznymi instalacji elektrycznej, przeprowadzono konieczne prace 
remontowe oraz instalacyjne m.in. wodno-kanalizacyjne. Zakupiono do 
pracowni ceramicznej piec wraz z kołem garncarskim. Na dzień 17 grudnia 
2021 r. wydatki poniesione na ten projekt wynoszą 247 172,33 zł. Ze 

Częściowa realizacja 
zadania 
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przy ul. Żywieckiej 
302 w Bielsku-Białej 

względu na rozmowy i plany dotyczące nadbudowy budynku nie 
przeprowadzono remontu podłogi sali widowiskowej. 

31 Osiedle Mikuszowice 
Śląskie 
Teren rekreacyjny dla psów 
w Olszówce 

Wydział GM Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 
który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 
przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 
Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 
budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod 
uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia równej lub 
przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ok. 60 dni od dnia 
jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do końca 2021 
r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok, a w 
miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o wszczęcie postępowania 
przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

32 Osiedle Wapienica 
Budowa pumptrack-u 
i rewitalizacja Manhattanu 
w Wapienicy 

BBOSiR W roku 2021 BBOSiR przeprowadził 2 postępowania w trybie zapytania 
cenowego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektu dla 
zadania. W obu przypadkach oferty cenowe były rażąco wysokie. 
Zdecydowano wykonać zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Został 
ogłoszony przetarg w którym dwie oferty wykonawców zostały odrzucone 
ze względy na błędy formalne. Przeprowadzono kolejne postępowanie 
przetargowe, w wyniku którego została podpisana umowa z wykonawcą 
na realizację całości zadania. W trakcie realizacji prac wykonawca dopuścił 
się naruszeń podstawowych postanowień umowy tj. opóźnił się z realizacją 
robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów. Wykonawca nie 
zrealizował w terminie etapu I umowy, tj. nie wykonał kompletnej 
dokumentacji projektowej oraz nie uzyskał ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Wykonawca wnioskował o przesunięcie terminu 
realizacji umowy na I kwartał 2022r. BBOSiR w związku z ograniczeniami 
związanymi z przepisami dotyczącymi zawierania umów na podstawie 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wyraził zgody na przesunięcie 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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terminu realizacji i odstąpił od umowy w całości. Zadanie nie zostało 
zrealizowane w 2021 r. Część środków w wysokości 200 500,00 zł 
przeniesiono na rok 2022. 

33 Osiedle Wojska Polskiego 
Osiedle przyjazne dla 
wszystkich 

Książnica 
Beskidzka 
 
Wydział GM 

Książnica Beskidzka: zadanie zrealizowane w całości. 

Wydział GM: Zadanie realizowane etapowo: 

• dla części dotyczącej wybiegu dla psów: 

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono projektanta, 

który sporządził dokumentację projektowo-kosztorysową na ww. zadanie, 

przekazaną 3 listopada 2021 r. Zgodnie z obowiązującym Planem 

Zamówień Publicznych na rok 2021, wyłonienie wykonawcy na roboty 

budowlane dla wykazanych inwestycji powinno nastąpić po 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod 

uwagę fakt, że dla zamówień o wartości zamówienia równej 

lub przekraczającej 130.000,00 zł postępowanie może trwać ok. 60 dni od 

dnia jego wszczęcia, inwestycja te ma nikłe szanse na realizację do końca 

2021 r. Środki na to zadanie zostały uwzględnione w WPF na 2022 rok, a 

w miesiącu grudniu został złożony w ZP wniosek o wszczęcie 

postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych. 

• dla części dotyczącej miejsc postojowych przy ulicy Stawowej: 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (w trakcie uzgodnień z 

Tauron). 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

34 Osiedle Złote Łany 
Modernizacja 
ogólnodostępnego boiska 
dla dzieci i młodzieży z os. 
Złote Łany przy SP 33 

Wydział IN Wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych. Prace do wykonania w 2022 r. 
(III kw.). 

Zadanie w trakcie 
realizacji 
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