Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. odrzuconych na etapie weryfikacji formalnoprawnej
Projekty o charakterze majątkowym
L.p.

1

Tytuł projektu

Aktywny Bielsk
Podlaski –
rozbudowa
placu zabaw dla
dzieci

Wnioskodawca

Małgorzata
Bazyluk

Lokalizacja

Uwagi zespołu opiniodawczego

Wartość projektu
w PLN

Park Królowej
Heleny, teren
przed II LO
z BJN

Wniosek został odrzucony ze względu na następujące uwagi:
- nieuzgodniony szacunkowy kosztorys w zakresie
sporządzenia dokumentacji projektowej, nawierzchni oraz
ilości urządzeń z Referatem Inwestycji i Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
- nieuzgodnioną nazwę zadania
- wnioskodawca nie wystąpił do Zarządzającego o zgodę (t.j.
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski) - zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2.
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLV/368/18 Rady Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r.

100 000,00

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych o charakterze majątkowym do Budżetu Obywatelskiego
na 2019, które zostaną poddane pod głosowanie

L.p.

Tytuł projektu

1

Budowa ciągu
pieszo-rowerowego
na działce o nr
geod. 4324/1 od ul.
Reymonta do ul.
Prusa w Bielsku
Podlaskim

2

Ławeczka Znachora
przy Ratuszu w
Iwona Kołos
Bielsku Podlaskim

3

Plac zabaw dla
dzieci z elementami
siłowni i boisko do
siatkówki plażowej
w parku przy ulicy
Rejtana w Bielsku
Podlaskim

Wnioskodawca

Nina Zduniuk

Jerzy
Czeczuga

Lokalizacja

Opis i zakres zadania

Zadanie dotyczy wykonania ciągu pieszo-rowerowego od
ul. Reymonta do ul. Prusa. Zakłada się wykonanie 87 m
ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej, wykonanie
Działka nr geod.
krawężników betonowych w miejscu braku fundamentów
4324/1
ogrodzenia, wykonanie kratek ściekowych i podłączenie
do istniejącego kanału deszczowego w ul. Prusa, wymianę
lamp oświetleniowych.
Przy Ratuszu w
Bielsku
Podlaskim – Pas Zadanie polega na ustawieniu żeliwnej ławeczki z siedzącą
drogowy ul.
na niej postacią głównego bohatera filmu „Znachor”
Sienkiewicza
reżyserii Jerzego Hoffmana.
działka nr geod.
1599
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 wykonanie nawierzchni, ławek, ogrodzenia,
Działka nr geod.
montaż następujących urządzeń: huśtawki wagowej
4157
podwójnej, zestawu wieżowego z piaskownicą, zestawu
ul. Rejtana
sprawnościowego z mostkiem ruchomym, bujaków,
domku z zestawem linowymi rampą, urządzenia siłowni.
Ponadto wykonane zostanie boisko do siatkówki. Dobór
nawierzchni i urządzeń nastąpi na etapie sporządzania
dokumentacji projektowej.

Wartość
projektu w PLN

78 000,00

100 000,00

250 000,00

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych o charakterze bieżącym do Budżetu Obywatelskiego na
2019, które zostaną poddane pod głosowanie
L.p.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Lokalizacja

1

„Pod opieką
Bogurodzicy” –
Festiwal

Ks. Jerzy
Bogacewicz

Sala gimnastyczna
przy Szkole
Podstawowej Nr 3
z DNJB im.
J. Kostycewicza w
Bielsku Podlaskim

2

Rajd
samochodowy
w bielskim
klimacie

Emil Falkowski

Plac Ratuszowy,
ulice Miasta

3

IV Noworoczny
Bieg Tura, VII
Tur de Bielsk, V
Półmaraton

Marek Troc

Stadion MOSiR w
Bielsku Podlaskim

Opis i zakres zadania

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.
Projekt zakłada zorganizowanie w 2019 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 atrakcje dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych z dziedziny motoryzacji, ze szczególnym
naciskiem na BRD.
W ramach projektu przez cały 2019 rok w przestrzeni
miejskiej realizowane będą działania o charakterze sportoworekreacyjnym skierowane do mieszkańców Bielska

Wartość
projektu w PLN

30 000,00

25 000,00

30 000,00

Bielski

4

Aktywny Bielsk
Podlaski –
treningi
kettlebell

Urszula Paszko

Park Królowej
Heleny, Muszla
Koncertowa

5

Pamięć i Duma Powstanie
Warszawskie 75
lat po

Artur Maciej
Żukowski

Bielski Dom
Kultury, ul.
Kopernika 3

6

Otwarty Festiwal
Tańca
Towarzyskiego
i Nowoczesnego

Małgorzata
Karczewska

Sala gimnastyczna
przy
Szkole
Podstawowej Nr 3
z
DNJB
im.

Podlaskiego uprawiających sport i rekreację o charakterze
indywidualnym. Zadanie obejmuje zorganizowanie IV
Noworocznego Biegu Tura – bieg na dystansie 5 i 10 km, VII
Tur de Bielsk – rowerowa impreza sportowo-rekreacyjna, V
Półmaraton Bielski – impreza biegowa (biegi na 21 km, 10
km, biegi towarzyszące dla dzieci).
Projekt zakłada realizację bezpłatnych treningów od
01.08.2019 r. – 31.08.2019 r. W ramach projektu można
będzie uczestniczyć w następujących treningach: zajęcia z
ciężarem własnego ciała, zajęcia z odważnikami kettlebell,
trening funkcjonalny, zajęcia gimnastyczne dla dzieci.
Zajęcia są skierowane do poszczególnych grup wiekowych.
Powstaną 3 grupy: damska, męska i dziecięca. Zapisy na
zajęcia odbywać się będą za pomocą poczty e-mail. Projekt
zakłada zorganizowanie minimum 72 jednostek zajęć
sportowych. Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu w
wymiarze pełnej godziny. Na zakończenie projektu
zorganizowane zostaną zawody na najbardziej aktywnego
mieszkańca Bielska Podlaskiego z nagrodami w każdej
grupie wiekowej.
W skład projektu wchodzi wystawa „Pamięć i Duma” oraz
koncert „Historia Polski wg. TZN Xenna”. Wystawa „Pamięć
i Duma” prezentuje prace Krzysztofa Zygzaka Chojnackiego.
Grafiki, zdjęcia i dioramy odtwarzające epizody z Powstania
Warszawskiego są wyrazem hołdu, który autor chciałby
złożyć powstańcom warszawskim. Na wernisażu wystąpi
zespół muzyczny TZN Xenna w programie „Historia Polski
wg. TZN Xenna”. Koncert będzie złożony z utworów
skomponowanych przez TZN Xenna od lat 80-tych do
czasów współczesnych.
Głównym celem projektu jest promowanie dziecięcej i
młodzieżowej twórczości tanecznej, rozwijanie talentów
estradowych. Uczestnikami Festiwalu będą zaproszone
dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne oraz pary taneczne

6 000,00

10 890,00

30 000,00

J. Kostycewicza w w wieku 4-25 lat z Polski i z zagranicy. Uczestnicy powalczą
Bielsku Podlaskim o Grand Prix festiwalu oraz o złotą, Srebrną i Brązową

o Grand Prix
Burmistrza
Miasta Bielsk
Podlaski

7

„KOPERTA
ŻYCIA” dla
seniora

8

Letnie
potańcówki w
Bielsku
Podlaskim

Danuta
Karniewicz

Iwona Kołos

Mieszkańcy
Bielska
Podlaskiego w
wieku 60+

Muszla
koncertowa

Nagrodę w kategoriach: taniec nowoczesny towarzyski.
Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody (dyplomy, medale,
puchary). Do jury zostanie zaproszona wykwalifikowana
komisja sędziowska – przedstawicieli różnych stylów
tanecznych o znaczącym dorobku artystycznym i
pedagogicznym. Części konkursowej towarzyszyć będą
zajęcia warsztatowe i integracyjne z instruktorami z Polski.
W ramach Festiwalu zaprezentowane zostaną pokazy
Mistrzów Tańca nowoczesnego i towarzyskiego.
Projekt skierowany jest do seniorów, osób samotnych i
chorych. Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym i
ratowniczym udzielenie pomocy pacjentowi. Zadanie polega
na umieszczeniu w miejscu powszechnie dostępnym koperty,
która będzie zawierała informacje dotyczące stanu zdrowia
pacjenta (historia choroby, lista używanych leków, kontakt do
lekarza rodzinnego i najbliższych członków rodziny).
Miejscem przechowywania koperty będzie lodówka
oznakowana specjalnym magnesem. Dystrybutorami „Kopert
życia” będzie MOPS w Bielsku Podlaskim i organizacje
pozarządowe: Związek Emerytów i Rencistów Oddział w
Bielsku Podlaskim, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Szansa” i inne. Koordynatorem
przy rozprowadzaniu „Kopert Życia” będzie Miejska Rada
Seniorów. Do włączenia się do akcji zostaną zaproszone
placówki służby zdrowia działające na terenie miasta. Do
akcji informacyjnej zostaną zaproszeni: Policja, Straż
Pożarna, Kościoły (strona internetowa, plakaty i informacje).
Projekt zakłada organizację letnich potańcówek jako formy
integracji oraz rozrywki dla mieszkańców w okresie
wakacyjnym lipiec-sierpień (6 spotkań w godz. 19-22).
Miejscem spotkań tanecznych będzie muszla koncertowa.

6 250,00

30 000,00

9

10

Zakup dwóch
kurtyn/bram
wodnych

Zmiana
organizacji ruchu
transportu
miejskiego wg
zapotrzebowania
mieszkańców
Bielska
Podlaskiego na
okres 2 tygodni

Andrzej
Zdanowicz

Agnieszka
Borowska

Tereny zielone,
chodniki, place
miejskie (Plac
Ratuszowy, Skwer
Izabeli Branickiej,
okolice Amfiteatru
miejskiego i placu
zabaw z siłownią w
parku Królowej
Heleny)

Przedmiotem projektu jest zakup dwóch kurtyn/bram
wodnych, które byłyby ustawiane na chodnikach, placach i
parkach miejskich. Mają one służyć mieszkańcom do
ochładzania się w upalne dni i wyglądają estetyczniej niż
kurtyny robione z węży strażackich. Kurtyny/bramy wodne
mają przenośną konstrukcję, bez problemu można zmieniać
ich lokalizację i rozstawiać podczas imprez plenerowych.

10 000,00

Miasto Bielsk
Podlaski

Projekt zakłada zmianę organizacji ruchu transportu
miejskiego wg zapotrzebowania mieszkańców Bielska
Podlaskiego. Zostaną wytyczone nowe trasy linii
autobusowych, dostosowane do dojazdów dzieci i młodzieży
do szkoły, a ludności miejskiej do pracy. Wśród osób
korzystających
z
transportu
miejskiego
zostaną
przeprowadzone ankiety czy wprowadzone zmiany są
potrzebne i zadawalające. Zmiany w przejazdach linii
autobusowych zostaną wprowadzone na okres co najmniej 2
tygodni. Po tym okresie zostanie przeanalizowana potrzeba
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu transportu
miejskiego w przyszłości na stałe.

23 000,00

