Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2020r.odrzuconych na etapie weryfikacji formalno-prawnej
Projekty o charakterze majątkowym

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

1.

Życie i zdrowie mieszkańców Bielska Podlaskiego na pierwszym
miejscu - doposażenie
ambulansu medycznego

Dawid
Piotrowski

Lokalizacja

Uwagi zespołu opiniodawcze- Wartość projektu
go
w PLN
Zakład Pomocy
Zespół opiniodawczy uznał, że
9.000,00
Doraźnej
wniosek nie spełnia postanow Bielsku Podlaskim wień Załącznika nr 1 do
Uchwały Nr VIII/83/19 Rady
Miasta Bielsk Podlaski z dnia
28 maja 2019r. Rozdział 1 § 1
ust.4 pkt 1. projekt (zadanie) o
charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w
obiekcie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Bielsk
Podlaski, po uzyskaniu zgody
Zarządzającego, z wyłączeniem
nieruchomości znajdujących
się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

Projekty o charakterze bieżącym

2.

Z kulturą
pod samo okno

Mateusz
Sacharzewski

Place
bielskich osiedli

Zespół opiniodawczy uznał, że
przedmiotowy wniosek należy

30.000,00

uzupełnić pod względem wskazania konkretnych lokalizacji,
ponieważ zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do Uchwały Nr VIII/83/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski z
dnia 28 maja 2019r. Rozdział 1 §
1 ust.4 pkt 2. projekt (zadanie) o
charakterze bieżącym może być
realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym
własność Gminy Miejskiej Bielsk
Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu
zgody Zarządzającego – wnioskodawca nie uzupełnił wniosku.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych o charakterze majątkowym do Budżetu Obywatelskiego na 2020r.,
które zostaną poddane pod głosowanie
Projekty o charakterze majątkowym
Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Lokalizacja

Opis i zakres zadania

1.

Miejski tor sprawnościowy

Urszula Paszko

ul. Rejtana
dz. nr geod.4157

Miejski tor sprawnościowy, to
tor przeszkód do wykorzystania
na zewnątrz, zgodnie z normą
PN-EN 1776-1:2009.
Zestaw toru stanowią: drabinka
pionowa - 4szt., ścianka - 2szt.,
walec duży - 8szt., murek średni
- 3szt., ławka antywandal - 4szt.,
kosz Kacperek - 2szt. Miejski tor
sprawnościowy, to mini zestaw
dla najmłodszych mieszkańców z
tunelem, siatką wspinaczkową,
murkiem małym, małą ścianką.
Na placu znajdować się będzie
podium, co umożliwi organizację
zawodów o puchar Burmistrza
Miasta lub zawodów osiedlowych.

Wartość
projektu w PLN
180.754,65

2.

Budowa klatki treningowej wraz z kołem do
rzutu dyskiem i młotem

Jerzy Czykwin

3.

Wykonanie boiska do
koszykówki

Krzysztof
Grodzki

4.

Sportowy Bielsk

Krzysztof
Grygoruk

MOSiR

Zakres projektu obejmuje wykonanie koła do rzutu dyskiem
wraz z zainstalowaniem klatki do
rzutu młotem i dyskiem i wkładem redukcyjnym z włókna
szklanego dysk-młot. Ponadto
wykonany będzie kompletny system ochrony słupów przed uderzeniem wyrzucanym dyskiem i
młotem, co przedłuży żywotność
w/w. Projekt obejmie transport
oraz montaż i instalację sprzętu
sportowego.
MOSiR
Zadanie polega na ułożeniu nawierzchni z kolorowego tworzywa (plastiku), montaż nowych
koszy oraz ławek dla osób korzystających z boiska.
ul. Batorego
Projekt ma na celu wybudowadz. nr geod.3300/1, nie parku do uprawiania street
ul. Zamkowa
Workout-u (ćwiczenia fizyczne z
dz. nr geod.3294/1 obciążeniem własnego ciała).
Powierzchnia jaką będzie zajmował cały park wynosi około
140m2, gdzie jednocześnie może
ćwiczyć około 20 osób.

84.683,10

207.400,00

81.180,00

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych o charakterze bieżącym do Budżetu Obywatelskiego na 2020r.,
które zostaną poddane pod głosowanie
Projekty o charakterze bieżącym
Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Lokalizacja

Opis i zakres zadania

1.

Stacje rowerów
miejskich w Bielsku
Podlaskim

Urszula Paszko

Park Królowej Heleny,
MOSiR,
ul. Rejtana

2.

„Pod opieką Bogurodzicy” – Festiwal

Ks. Jerzy
Bogacewicz

Bielski Dom
Kultury

Projekt zakłada instalację 3 stacji
samodzielnej naprawy roweru
wraz ze stojakiem na 4 rowery.
Stacja zawierać będzie: stojak na
rowery, na którym można powiesić rower, włożyć rower z
przodu lub z tyłu, pompkę przymocowaną stalową linką do stojaka, zestaw kluczy przymocowanych stalową linką (klucze
nimbusowe 2/4/6/8 mm, 1 klucz
francuski, 1 klucz płaski, 1 klucz
łańcuchowy, 1 klucz do pedałów,
1 śrubokręt krzyżakowy, ławkę z
siedziskiem drewnianym.
Festiwal jest przedsięwzięciem
muzycznym związanym z Bogurodzicą. Utwory wykonywane

Wartość
projektu w PLN
12.800,00

30.000,00

3.

Zespół
Golec uOrkiestra
na inauguracji Domu
Seniora i Gabinetu
bezpłatnej rehabilitacji w dworku Smulskich

Ks. Zbigniew
Karolak

Bielski Dom Kultury
lub
Muszla Koncertowa

4.

Dydaktyczny Ogród
Meteorologiczny

Eugenia Kruk

Teren przy szkołach :
Szkoła Podst. nr 4
im. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 126
Szkoła Podst. nr 2
im. Kpt. Władysława
Wysockiego
Ul. Wysockiego 6

przez uczestniczące w nim chóry
będą tylko Jej poświęcone. W
festiwalu udział wezmą chóry z
Polski i zagranicy prezentujące
wysoki poziom artystyczny.
Zaplanowany występ Zespołu
Golec uOrkiestra w Bielsku Podlaskim wpisuje się w szereg innych działań Stowarzyszenia Ojcowizna Ziemi Bielskiej w dziedzinie kultury dla społeczeństwa.
Koncert zespołu byłby bezpłatny,
dostępny dla ogółu mieszkańców, połączony z prezentacją
szeregu innych talentów muzykujących rodzin.
Projekt jest adresowany do
uczniów szkół podstawowych.
Zakłada uatrakcyjnienie zajęć o
tematyce geograficzno-fizycznej
i wzrost zainteresowania meteorologią. W dydaktycznym ogródku meteorologicznym przez cały
rok mogą być prowadzone obserwacje, dokonywane pomiary,
odczytywanie wskazania urzą-

30.000,00

14.700,00

5.

V Noworoczny
Bieg Tura

Jerzy Czykwin

ulice miasta
Bielsk Podlaski

dzeń pomiarowych. Pierwszym
etapem będzie wyznaczenie i
przygotowanie terenu pod ogródek. Zostanie zakupiona i zamontowana klatka meteorologiczna, osadzona na stalowym
stojaku wraz z zestawem instrumentów pomiarowych, tj.: barometr, termometr, higrometr,
termometr ekstremalny oraz
termometr globalny, kombi tester do pomiaru wilgotności i ph
gleby, jak również warunków
oświetleniowych oraz dwa deszczomierze. W ogródku zostanie
umieszczony także wiatromierz
jako instrument uzupełniający
pomiar, tj. prędkość wiatru. Podłoże będzie stanowić obszar pokryty trawą. Zainteresowani
mieszkańcy Bielska Podlaskiego
również będą mogli skorzystać
ze
wskazań
dydaktycznych
ogródków meteorologicznych.
Projekt obejmuje zakup medali,
nagród rzeczowych, pucharów

15.000,00

dla startujących zawodników w
biegu głównym na dystansie 10
km i w biegu towarzyszącym na
5 km. Z pozyskanych środków
pokryte będą koszty wynajęcia
basenu miejskiego „Wodnik”
oraz koszty związane z wynajęciem firmy mierzącej czasy zawodnikom. Dla wszystkich biegaczy przewidziano pakiety startowe składające się z napojów i
batonów energetycznych oraz
drobnego gadżetu sportowego, a
po biegu posiłku regeneracyjnego. Mieszkańcy miasta nie ponoszą opłaty startowej.

