Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. odrzuconych na etapie weryfikacji formalnoprawnej
Projekty o charakterze bieżącym
L.p.

1

2

Tytuł projektu

Bielsk – czyste i
zielone Miasto

Wnioskodawca

Bazyli Śliwka

The M.A.S.K. – Stowarzyszenie
Teatralny Bielsk Kreatywny
Podlaski
Bielsk Podlaski

Lokalizacja

Teren szkół i
przedszkoli na
terenie miasta
Bielsk
Podlaski

Kreatywne
Centrum
Kultury ul.
Studziwodzka
37

Uwagi zespołu opiniodawczego

Wniosek został odrzucony ze względu na następujące uwagi:
- wskazane miejsce realizacji zadania, tj. teren placówki
oświatowej, podlega wyłączeniu z realizacji zgodnie z §1 ust. 4
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2017 r.
- przekroczona została maksymalna kwota dla projektu
o charakterze bieżącym zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr
1 do Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 2017 r.
Wniosek został odrzucony ze względu na następujące uwagi:
- wskazane miejsce realizacji zadania jest niezgodne
z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego – budynek jest
własnością Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., a Miasto
Bielsk Podlaski pomimo, że jest właścicielem spółki, to nie jest
właścicielem budynku,
- we wniosku podany jest jeden konkretny wykonawca
(realizator), a Miasto Bielsk Podlaski zobowiązane jest
do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- koszty projektu zawierały koszty na bieżącą działalność
Stowarzyszenia,
- koszty projektu zawierały elementy o charakterze
majątkowym,
- wnioskodawca nie może być Stowarzyszeniem

Wartość projektu
w PLN

35.000

30.000

Projekty o charakterze majątkowym
L.p.

Tytuł projektu

1

Budowa
nawierzchni
asfaltowej wraz z
niezbędnymi
mediami i
chodnikami

2

„DUŻA
POLANA” –
uporządkowanie
terenu pod
powierzchnię
rekreacyjnoparkową na
osiedlu
Klementynowo w
Bielsku
Podlaskim

Wnioskodawca

Gabriel Biełach

Agnieszka
Borowska
członek
Stowarzyszenia
„Razem”

Lokalizacja

ul. Na Lubce

Uwagi zespołu opiniodawczego

Wniosek został odrzucony ze względu na następujące uwagi:
- brak pozwolenia na budowę dla inwestycji opisanej we
wniosku,
- szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 610.000
zł. i przekracza wartość maksymalną dla projektu o charakterze
majątkowym, tj. 250.000 zł.

Wniosek został odrzucony ze względu na następujące uwagi:
Działka nr geod. - grunt, na którym założono realizację zadania, jest własnością
Skarbu Państwa. Podana lokalizacja jest zatem niezgodna
3469 przy
z §1 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady
skrzyżowaniu
ulic Pogodnej i Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 czerwca 2017 r.
Warzywnej

Wartość projektu
w PLN

250.000

50.000

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych o charakterze majątkowym do Budżetu Obywatelskiego
na 2018, które zostaną poddane pod głosowanie

L.p.

Tytuł projektu

1

Budowa ciągu
pieszorowerowego na
działce nr geod.
4324/1

2

3

Integracja
międzypokoleni
owa przez
szachy –
wykonanie
stołów do gry w
szachy w parku
Izabeli
Branickiej i
Królowej
Heleny
Plac zabaw dla
dzieci, siłownia
i boisko do
siatkówki w
parku przy
ulicy Rejtana w
Bielsku
Podlaskim

Wnioskodawca

Lokalizacja

Opis i zakres zadania

Wartość
projektu w PLN

57.150,00

Nina Zduniuk

Działka nr.
geod. 4324/1

Zadanie dotyczy wykonania ciągu pieszo-rowerowego od
ul. Reymonta do ul. Prusa. Zakłada się wykonanie 87 m ciągu
pieszo-rowerowego z kostki betonowej, wykonanie krawężników
betonowych w miejscu braku fundamentów ogrodzenia,
wykonanie kratek ściekowych i podłączenie do istniejącego
kanału deszczowego w ul. Prusa, wymianę lamp
oświetleniowych.

Tomasz
Lewczuk,
Arkadiusz
Waszkiewicz,
Magdalena
Jakuc

Park Izabeli
Branickiej,
Park Królowej
Heleny

Zadanie obejmuje montaż stanowisk do gry w szachy w parku
Izabeli Branickiej i parku Królowej Heleny. Stanowiska mają
postać podwójnych stolików z siedziskami dla uczestników gry,
wykonanych z surowca kamiennego z szachownicami
umieszczonymi na ich powierzchni.

27.000,00

Działka nr
geod. 4157
ul. Rejtana

Zadanie zakłada budowę placu zabaw dla dzieci w połączeniu
z ustawieniem urządzeń siłowni na powietrzu i boiska
do siatkówki plażowej w parku przy ul. Rejtana w Bielsku
Podlaskim na działce o nr geod. 4157. Projekt obejmuje montaż
następujących urządzeń: huśtawki wagowej podwójnej, zestawu
wieżowego z piaskownicą, zestawu sprawnościowego
z mostkiem ruchomym, bujaków, domku z zestawem linowym
i rampą, urządzenia siłowni. Ponadto wykonane zostanie boisko

246.863,00

Jerzy
Czeczuga

do siatkówki, nawierzchnia, a także ustawione zostaną ławki
i wykonane ogrodzenie.

4

5

Budowa boiska
do siatkówki
plażowej na
terenie MOSiR
Budowa
fontanny
miejskiej w
skwerze im.
Izabeli
Branickiej w
Bielsku
Podlaskim

Kamil Szklarz

Teren MOSIR

Zadanie dotyczy budowy boiska do siatkówki o wymiarach
8x16m (ze strefą wolną 20x14m) wraz z wyposażeniem.

48.000,00

Iwona Kołos,
Tomasz
Sulima

Działka nr
geod. 1618/3 Skwer im.
Izabeli
Branickiej w
Bielsku
Podlaskim

W ramach zadania wybudowana zostanie fontanna miejska
z iluminacją świetlną. Zakłada się przeprowadzenie prac
ziemnych w ramach których zostanie wykonane przyłącze
wodociągowe, elektryczne oraz przyłącze kanalizacji
deszczowej.

249.000,00

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych o charakterze bieżącym do Budżetu Obywatelskiego na
2018, które zostaną poddane pod głosowanie
L.p.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Lokalizacja

1

PROLOG – IV
Dni Kultury i
Piśmiennictwa
Słowiańskiego

Dariusz Fionik

Park Królowej
Heleny, Plac
Ratuszowy,
Miejska
Biblioteka
Publiczna,
Bielski Dom
Kultury, ul.
Sosnowa

2

„Pod opieką
Bogurodzicy” –
Festiwal

Ks. Jerzy
Bogacewicz

Bielski Dom
Kultury

3

IV Półmaraton
Bielski, VI Tur
de Bielsk, III
Noworoczny
Bieg Tura

Marek Troc

Park Królowej
Heleny, MOSIR,
Pływalnia
Miejska Wodnik

Opis i zakres zadania

Założeniem projektu jest popularyzacja różnych przejawów
kultur słowiańskich w jej sferach: piśmienniczej, muzycznej,
muzealnej, teatralnej, etnograficznej, naukowej. W centrum tych
wszystkich stref stoi nasze miasto, z jego bogatym dorobkiem
kulturowym.
W ramach projektu w 2018 r. planuje się realizację
następujących działań: międzynarodowej konferencji naukowej
oraz seminarium literackie, koncert muzyki chóralnej,
folklorystycznej, warsztaty muzyki chóralnej, spektakle
teatralne, wystawy, spotkania autorskie oraz prezentacje
i kiermasz książek autorskich oraz wydanie książki „Dzieje
Cerkwi w Bielsku Podlaskim”.
Zakres projektu obejmuje zorganizowanie i rozpropagowanie
festiwalu pieśni poświęconych Bogurodzicy. W ramach Budżetu
Obywatelskiego zrealizowany zostanie 1 dzień festiwalu.
Festiwal jest wyjątkowym duchowym i muzycznym
przedsięwzięciem ponieważ wykonywane utwory poświęcone są
Matce Bożej. Ideą przewodnią Festiwalu jest integrowanie
mieszkańców wielokulturowego i wielowyznaniowego miasta
oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Jednocześnie
festiwal promuje miasto poprzez uczestnictwo chórów
z zagranicy.
W ramach projektu przez cały 2018 rok w przestrzeni miejskiej
realizowane będą działania o charakterze sportoworekreacyjnym skierowane do mieszkańców Bielska Podlaskiego
uprawiających sport i rekreację o charakterze indywidualnym.
Zadanie obejmuje zorganizowanie III Noworocznego Biegu

Wartość
projektu w PLN

29.000,00

30.000,00

30.000,00

4

Tomik poezji
„Na porozi”

Iwona BieleckaWłodzimirow

Miejska
Biblioteka
Publiczna

5

Podróże
Rodzynka

Andrzej
Salnikow

Miejska
Biblioteka
Publiczna

6

Festyn
Mikołajkowy
2018 – „Każdy
może zostać
Świętym
Mikołajem”

Lucyna Pakuła

Park Królowej
Heleny

Tura – bieg na dystansie 10 km, VI Tur de Bielsk – rowerowa
impreza sportowo-rekreacyjna, IV Półmaraton Bielski – impreza
biegowa (biegi na 21 km, 10 km, biegi towarzyszące dla dzieci).
Projekt zakłada wydanie tomiku poezji w języku podlaskim.
Zapis wierszy alfabetem łacińskim, cyrylicą oraz nagranie
na płytę CD wierszy Barbary Goralczuk. Tomik składa
się z czterech mini-rozdziałów, w których zgrupowane zostaną
wiersze o tematyce życiowej, patriotycznej, duchowej i miłosnej.
Tomik ma posiadać oprawę twardą. Przewiduje się nakład 200
egzemplarzy, które zostaną rozdane do szkół i ośrodków kultury.
Projekt obejmuje wydanie wierszowano-opisowej książeczki dla
dzieci przedstawiającej przygody Rodzynka, który przybył
na Ziemię z Kosmosu. Książeczka będzie zawierała ilustracje
wykonane przez dzieci z bielskich szkół. Autorem tekstów jest
poeta, bielszczanin Andrzej Salnikow. Książeczka ma charakter
dydaktyczny, szerzy ideały prozdrowotne i ekologiczne wśród
dzieci. Zostanie ona rozprowadzona w bielskich przedszkolach,
szkołach podstawowych, przekazana Urzędowi Miasta Bielsk
Podlaski w celach promocyjnych i na nagrody w konkursach,
a także Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Projekt obejmuje zorganizowanie cyklicznej imprezy
integracyjnej (w 2018 r. już po raz XVII) o charakterze
kulturalno - rekreacyjnym z okazji Dnia Świętego Mikołaja,
w którą zostaje zaangażowanych wiele środowisk - szkoły,
placówki kulturalno - oświatowe, samorządy lokalne,
organizacje pozarządowe, osoby niepełnosprawne (dzieci,
młodzież i osoby dorosłe), w tym uczestnicy ŚDS oraz
społeczność lokalna. Impreza zostanie zorganizowana z myślą
o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta.
W trakcie FESTYNU MIKOŁAJKOWEGO przewidziane są:
prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych, prezentacje
artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych, gry
i zabawy ze Świętym Mikołajem oraz jego Świtą, drobne
upominki i słodycze od Świętego Mikołaja dzieciom, zabawa

6.000,00

6.690,00

10.000,00

z zespołem muzycznym, atrakcje dla odważnych, degustacje,
pokaz sztucznych ogni i inne atrakcje.

7

Koncert Arki
Noego w Bielsku
Podlaskim

Iwona Kołos

Koncert w
ramach
XXXIX Dni
Bielsk
Podlaskiego,
scena przy
Urzędzie
Miasta ul.
Kopernika 1

8

Klub zdrowia

Joanna Malisz

Miejska
Biblioteka
Publiczna

9

Rajd
samochodowy w
bielskim
klimacie

Emil Falkowski

Plac Ratuszowy,
ulice Miasta

Zadanie obejmuje organizację koncertu Arki Noego w ramach
kolejnych Dni Bielska Podlaskiego. Koncert skierowany jest
do najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Arka Noego
to ciekawe przedsięwzięcie artystyczne, tym bardziej,
że symbolizuje też przekaz pewnych wartości.
W ramach zadania odbędzie się min. 10 spotkań o charakterze
prozdrowotnym. Spotkania mają charakter otwarty, skierowane
są do mieszkańców miasta. Podczas warsztatów uczestnicy
nauczą się m.in. jak przygotować zdrowe posiłki i jadłospis
na cały dzień, czym zastąpić cukier w diecie. Odbędą się również
kulinarne pokazy i degustacje oraz zajęcia ruchowe. Klub
Zdrowia umożliwi zaopatrzenie się w publikacje propagujące
zdrowy styl życia. Uczestnicy poszerza swoją świadomość
zdrowotną i nabędą wiedzę, która wykorzystywana w praktyce,
zapewni: wzrost pozytywnego nastroju i dobrego samopoczucia,
zwiększy odporność organizmu, sprawność fizyczną
i intelektualną, precyzję w myśleniu i działaniu, ogólną poprawę
stanu zdrowia i jakości życia.
Projekt zakłada zorganizowanie w 2018 r. rajdu samochodowego
na wyłączonych z ruchu ulicach i placach Bielska Podlaskiego.
Rajd polega na przejeździe prób sportowych w jak najkrótszym
czasie. W imprezie może wziąć udział każdy, kto posiada prawo
jazdy i sprawny technicznie samochód. Nie potrzeba mieć
licencji zawodniczej oraz specjalnie przygotowanego auta.
Impreza oprócz walorów widowiska sportowego, prezentacji
wyczynowych aut i ich możliwości, miałaby na celu szereg
działań z dziedziny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)
oraz odpowiednich postaw na drodze. Dodatkowo przewiduje się

27.000,00

6.000,00

25.000,00

10

Sterylizacja i
kastracja
zwierząt
właścicieli

Iwona BieleckaWłodzimirow

Miasto Bielsk
Podlaski

atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z dziedziny
motoryzacji, ze szczególnym naciskiem na BRD.
Projekt zakłada sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji
psów i kotów właścicielskich. Skierowany jest do właścicieli
zwierząt zamieszkałych na terenie Bielska Podlaskiego. Akcję
sterylizacji poprzedzać będzie akcja edukacyjno-informacyjna
mająca na celu uświadomienie mieszkańcom czym jest
sterylizacja, jakie niesie korzyści. Celem akcji jest popularyzacja
sterylizacji i kastracji jako najbardziej skutecznej i humanitarnej
metody kontrolowania nadpopulacji zwierząt domowych.

30.000,00

