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KARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ  
NA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
- BUDŻET OBYWATELSKI 2016 - 

Aby prawidłowo oddać głos należy: 
1) postawić znak „X” przy jednym wybranym projekcie ogólnomiejskim, któremu udziela się poparcia w odpowiednim polu w 

kolumnie „Twój głos”;  
2) wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL (ostatnia strona karty do głosowania);  
3) podpisać zamieszczone na karcie oświadczenie (ostatnia strona karty do głosowania); 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  
1) głos został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem Bielska-Białej lub przez osobę urodzoną po 13.11.1999r. (tj. poniżej 

16 roku życia); 
2) na karcie postawiono znak „X” więcej niż jeden raz lub nie postawiono znaku „X” przy żadnym z wyszczególnionych projektów; 
3) mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz na projekty ogólnomiejskie bez względu na formę głosowania (na karcie lub 

elektronicznie) - w takich przypadkach wszystkie oddane głosy zostają uznane za nieważne; 
4) na karcie nie wpisano imienia lub nazwiska lub adresu zamieszkania lub też numeru PESEL albo wpisano je nieczytelnie; 
5) na karcie podano błędny numer PESEL; 
6) nie złożono podpisu pod oświadczeniem; 
7) dokonano skreśleń i poprawek w kolumnie „Twój głos”; 
8) głos oddano na karcie innej  niż  określona przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
 

ID 

projektu 
Tytuł / Streszczenie Lokalizacja 

Koszt 

szacunkowy* 

Twój 

głos 

OBB001 

Doposażenie szkół w sprzęt sportowy. Projekt zakłada zakup dla szkół kompletu 
sprzętu sportowego. Każda szkoła otrzymałaby odpowiedni zestaw sprzętu, zależny 
od poziomu edukacyjnego uczniów. W skład zestawu weszłyby: piłki do gier 
zespołowych, sprzęt lekkoatletyczny, znaczniki. 

Bielskie szkoły 
50.000 

  

OBB002 

Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt w Bielsku-Białej. Projekt 
zakłada zapewnienie całodobowej, bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla 
poszkodowanych w wypadkach losowych i komunikacyjnych bezpańskich i 
wolnożyjących zwierząt. Całodobowa opieka weterynaryjna ma opierać się na 
ścisłej współpracy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z wybranym 
Zakładem Leczniczym dla Zwierząt. Zakład leczniczy dla zwierząt wykonuje 
czynności ratujące życie, dokonuje diagnostyki, wykonuje niezbędne zabiegi 
chirurgiczne w zależności od stanu pacjenta. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta, 
zaopatrzeniu w niezbędne leki, zwierzę przekazywane jest do Schroniska. 

Miejskie Schronisko 
dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. 
Reksia 48 oraz 
wybrany przez 
kierownika Schroniska 
Zakład Leczniczy dla 
Zwierząt będący 
przychodnią lub 
lecznicą wet. 

200.000  

OBB003 

„Smoki uczą Dzieci mądrze segregować śmieci” Interaktywne Praktyczne 
Szkolenie na temat Segregacji Odpadów na Suche i Mokre. Jest to szkolenie 
praktyczne w zakresie segregacji odpadów z podziałem na „suche” oraz „mokre”, 
podczas którego dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mają okazję osobiście i 
samodzielnie, poprzez zabawę, segregować spreparowaną stertę odpadów. 
Szkolenia mają przyczynić się do upowszechnienia prawidłowego sortowania 
odpadów. 

Budynki Przedszkoli 
Publicznych w Bielsku-
Białej. 

68.800  

OBB004 

„Posprzątaj Po Swoim Psie” - Spektakl Edukacyjny na temat, który wszystkich 
nas dotyka - skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych - 
publicznych, niepublicznych oraz prywatnych w Bielsku-Białej. Zadaniem 
spektaklu jest dotarcie do jak największej ilości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
Dowcipna i interaktywna forma spektaklu sprawia, że informacje na temat zagrożeń 
związanych z zanieczyszczeniem miasta psimi odchodami, pozostają na długo w 
pamięci widzów. Każdy widz otrzymuje specjalne biodegradowalne woreczki na psie 
odchody oraz pamiątkową odznakę. Spektakl z elementami teatru lalkowego w 
wykonaniu aktorów pracujących w Banialuce, doświadczonych w wielu akcjach 
edukacyjnych i proekologicznych. 

Budynki Szkół 
Podstawowych: 
publicznych, 
niepublicznych i 
prywatnych na terenie 
miasta Bielsko-Biała. 89.100  

OBB005 

Budowa Skateparku na osiedlu Rosta. Projekt budowy "Skateparku Rosta" jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie miłośników deskorolek, rolek, rowerów BMX z 
północnej i wschodniej części Bielska-Białej. Więcej szczegółów znajduje na stronie 
www.skateparkrosta.pl. 

Park Rosta, Os. Biała 
Północ. Realizacja na 
dz. 2035/45, obr. 
Komorowice Kr. 

492.000  
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OBB009 

Mobilny punkt poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością. Projekt kierowany 
jest do osób z niepełnosprawnością tak, aby udostępnić bezpłatnie poradnictwo z 
zakresu: psychologii, prawa, rehabilitacji, seksuologa, pracownika socjalnego, 
pielęgniarki; zapewnić opiekę w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej i 
przerwy regeneracyjnej dla osób zależnych. Mobilny punkt poradnictwa ma 
przełamywać stereotypy i bariery na temat osób z niepełnosprawnością. 
Zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz 
poziomu wsparcia środowiskowego na drodze do rozwoju i podejmowania 
aktywności. 

ul. Sempołowskiej 13, 
Bielsko-Biała 

204.800  

OBB010 

Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ul. Babiogórskiej, 
Goleszowskiej, Sterniczej. Projekt obejmuje budowę ok. 60 miejsc postojowych w 
rejonie ulic Babiogórskiej, Goleszowskiej, Sterniczej k/ ZSO im. Armii Krajowej oraz 
Przedszkola nr 55. Dojazd od ul. Babiogórskiej, Goleszowskiej, otoczony pasami 
zieleni. 

Dz. nr 847/111 przy ul. 
Babiogórskiej w 
rejonie ul. 
Goleszowskiej i 
Sterniczej. 

500.000  

OBB012 

Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń 
siłowni plenerowej oraz elementów parku typu Street Workout. Projekt 
odzwierciedla potrzebę stworzenia publicznej przestrzeni dla młodzieży, która swoją 
aktywność fizyczną opiera o trening z masą swojego ciała. Projekt zakłada 
stworzenie przestrzeni wyposażonej w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz 
elementy Street Workout Park.  

Teren zielony 
miejskiego parku przy 
ul. Braci Gierymskich, 
w większości 
zadrzewiony z 
niewielką polaną na 
skraju działki o nr 
713/2. 

120.500  

OBB013 

"Windą do nieba". Zakup wyciągarki szybowcowej do szkolenia lotniczego 
młodzieży. Projekt dotyczy zakupu nowoczesnej wyciągarki szybowcowej, zwanej 
w żargonie lotniczym "windą", aby umożliwić tańsze i przez to bardziej dostępne 
szkolenie szerszemu gronu mieszkańców miasta Bielska-Białej, a w szczególności 
młodzieży.  

Teren lotniska 
"Aeroklub Bielsko-
Bialski" ul. Cieszyńska 
321, Bielsko-Biała 

221.400  

OBB014 

Smart City – Miasto dla Ludzi. Zintegrowany System Zarządzania Przestrzenią 
Publiczną. Projekt, który za pomocą interaktywnego portalu internetowego oraz 
aplikacji na urządzenia mobilne, umożliwi monitorowanie stanu miejskiej 
infrastruktury w zakresie jej dostępności. Projekt dedykowany jest przede wszystkim 
dla osób niepełnosprawnych jak również dla osób starszych, rodziców z dziećmi w 
wózkach oraz osób czasowo niesprawnych. Zakłada on budowę funkcjonalnego 
narzędzia informatycznego, które będzie umożliwiało ewidencję utrudnień 
komunikacyjnych Bielska-Białej. 

Bielsko-Biała 

200.000  

OBB015 

Lekcja dziejów - Średniowieczny Jarmark. Słowiańskie spotkanie ma na celu 
zaprezentowanie odwiedzającym: obozowiska, życia ludności i tradycji 
średniowiecza. Jest to projekt edukacyjny podnoszący wiedzę o początkach życia w 
średniowieczu oraz wiedzę na temat ginących zawodów. 

Teren BBOSIR 
"Błonia", Rynek 
Starego Miasta 35.000  

OBB016 

Organizacja szkoleń, wykładów i warsztatów w ramach konferencji dla 
rodziców i wychowawców z cyklu "Wychowywać i uczyć" - wychowanie to 
zadanie. Celem priorytetowym jest podkreślenie roli rodziców jako pierwszych 
wychowawców swoich dzieci oraz zwiększenie aktywnej współpracy pomiędzy 
rodzinami i placówkami edukacyjnymi w procesie wychowania i kształcenia. 

Bielsko-Biała 

26.000  

OBB018 

Jem zdrowo - Będę zdrowy! Interaktywny spektakl edukacyjny dla dzieci 
propagujący zdrowe odżywianie. Spektakl zostałby zrealizowany środkami teatru 
lalkowego przez doświadczonych aktorów we współpracy z pedagogiem i 
specjalistami do spraw żywienia, dostosowany do wieku odbiorców i 
uświadamiający wagę problemów związanych z niezdrowymi nawykami 
żywieniowymi. 

Przedszkola Publiczne 
w Bielsku-Białej, 
Szkoły Publiczne w 
Bielsku-Białej w 
klasach 1 do 3. 

 
155.100 

 

 

 

 

OBB019 

 

Remont dróg dojazdowych oraz chodników przy ul. Księcia Przemysława oraz 
ul. Piastów Śląskich. Zadanie obejmowałoby remont nawierzchni ul. Ks. 
Przemysława oraz Piastów Śląskich od budynku nr 16 w stronę ul. Sobieskiego. 

Teren zlokalizowany 
na Os. Piastowskim.  

 
500.000 

 
 

OBB020 

 

Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na Błoniach. Modernizacja dotyczy 
jedynego w Bielsku-Białej obiektu służącego do celów dydaktycznych związanych z 
bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym.  

Dz. nr 424/20, KW 
58043, Mikuszowice 
Śląskie (Błonia). 

181.000  

OBB022 

 

Lotniczy plac zabaw na terenie lotniska w Aleksandrowicach. Celem projektu 
jest budowa placu zabaw dla dzieci. Plac ma przybrać formę edukacyjną oraz 
promować miasto oryginalnym placem zabaw umiejscowionym na jednym z 
najpiękniej położonych lotnisk w Polsce. 

Teren Aeroklubu przy 
ul. Cieszyńskiej 321 w 
Bielsku-Białej, działka 
o wym. 22 x 27 m 
przylegająca do 
budynku Aeroklubu  

146.700  
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OBB023 

Obserwacje dalekie i bliskie. Celem projektu jest zakup 2 kamer stacjonarnych i 1 
szybkoobrotowej, które zostaną zamontowane na wieży kontroli lotów budynku 
aeroklubu Bielsko - Bialskiego na lotnisku w Aleksandrowicach.  

Maszt dachu wieży 
kontroli lotów budynku 
Aeroklubu przy ul. 
Cieszyńskiej 321 w 
Bielsku-Białej 

35.800  

OBB027 

 

Bielsko-Biała - Moja Mała Ojczyzna. Projekt powstał, aby krzewić postawy 
patriotyczne wśród mieszkańców miasta Bielska-Białej z akcentem położonym na 
dzieci i młodzież. Celem projektu jest budzenie zainteresowania przeszłością, 
integracja poprzez edukację, kształtowanie dumy z możliwości życia w kraju o 
bohaterskiej historii. Główny rdzeń projektu stanowi "Piknik Obywatelski". 

Plac Ratuszowy - 
uroczystości z okazji 
święta Konstytucji 3 
Maja, przejazd wozu 
"Half Track", Katedra 
św. Mikołaja - "Piknik 
Obywatelski" 

74.500 
  

OBB028 

 

Mały Kucharz - warsztaty kulinarne dla dzieci. Warsztaty kulinarne adresowane 
są do dzieci z bielskich przedszkoli oraz szkół podstawowych z klas 1-3. Celem 
projektu jest propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie 
prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci. 

Centrum Batory 
Bielsko-Biała, ul. 
Partyzantów 44 

47.500 
 
 

 

 

OBB029 

Kompoinwazja. Program dopłat dla mieszkańców, który ma na celu zwiększenie 
liczby gospodarstw, w których kompostuje się odpady zielone z ogrodu. Dzięki 
przydomowym kompostownikom zmniejszy się problem odbioru trawy. 

Miasto Bielsko-Biała 
  

 

500.000 

 
 

OBB030 

Bezpiecznie z miasta w góry. Ogólnomiejski program zajęć z pierwszej pomocy i 
bezpieczeństwa w górach, zakłada przeszkolenie uczniów bielskich szkół. 
Bezpłatny, mały wyciąg narciarski na Dębowcu dla wszystkich mieszkańców 
Bielska-Białej - szkolenia z bezpiecznej jazdy na nartach prowadzone przez 
ratowników górskich - instruktorów. Zakup pięciu defibrylatorów do miejsc 
publicznych. Nabycie przez pracowników Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego i 
stacji PKP umiejętności ratowania życia ludzkiego przy użyciu defibrylatora. Każdy 
uczestnik wszystkich szkoleń dostanie aplikację "Ratunek", z której zostanie 
przeszkolony. 

Szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły 
średnie, stok narciarski 
na Dębowcu w 
Bielsku-Białej. 
 

 

193.900 

 

OBB031 

Remont chodnika przy ulicy Katowickiej na odcinku od ulicy Botanicznej do 
ulicy Królewskiej. Projekt dot. remontu chodnika z kostki brukowej wraz z 
krawężnikami i odwodnieniem. 

ul. Katowicka, od ul. 
Botanicznej do ul. 
Królewskiej  

500.000  

OBB032 

 

Sport inwestycją w przyszłość, czyli modernizacja boiska przy ul. Ks. 
Stanisława Brzóski. Projekt dotyczy modernizacji obecnego boiska trawiastego 
poprzez utworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego, wielofunkcyjnego boiska do 
gier zespołowych. Powstałe boisko stanowić będzie część Terenu Rekreacyjno-
Sportowego „Pod Gaikami”.  

Obszar obok 
planowanej inwestycji 
budowy Terenu 
Rekreacyjno-
Sportowego „Pod 
Gaikami” przy ul. Ks. 
Brzóski.  

475.000 
  

OBB033 

Wmurowanie tablicy upamiętniającej pomnik Gabriela Narutowicza. Projekt 
przewiduje wmurowanie tablicy pamiątkowej przypominającej istnienie w latach II 
RP pomnika pierwszego prezydenta RP - Gabriela Narutowicza w miejscu 
obecnego pomnika Adama Mickiewicza. 

Plac Mickiewicza 

12.000  

OBB034 

Wystawienie pomnika "Podhalańczyka" na Pl. Zwycięstwa. Postawienie 
pomnika żołnierza w tradycyjnym umundurowaniu wojsk górskich celem 
upamiętnienia żołnierzy, którzy w czasach II RP pełnili służbę wojskową w 3 Pułku 
Strzelców Podhalańskich i stacjonowali w pobliskich koszarach. 

Skwer pomiędzy ul. 
Sobieskiego i 
Konopnickiej 250.000  

OBB036 

Budowa skateparku jako części przyszłego Parku Rekreacyjno - 
Wypoczynkowego pomiędzy Osiedlem Wojska Polskiego a Osiedlem 
Kopernika. Projekt ma zaspokoić oczekiwania zwiększającej się liczby amatorów 
sportów ekstremalnych w tym miłośników rolek, deskorolek, BMX-ów. 

Teren pomiędzy ul: 
Stawową i Wodną; ul. 
Spółdzielców i 
Cieszyńską 

500.000  

OBB037 

Ogród Spotkań Bielskich. Celem projektu jest powstanie innowacyjnego ogrodu 
edukacyjnego, będącego przestrzenią obserwacji i edukacji. W ramach projektu 
powstanie m.in: permakulturowy ogród leśny, ogród bagienny z napowietrzną 
ścieżką edukacyjną, szklarnia wraz z systemem pozyskiwania energii słonecznej, 
wewnętrzny ogród wertykalny. Powstała przestrzeń edukacyjna umożliwi 
przeprowadzenie wspólnych zajęć wzmacniających integrację międzyszkolną. 

ul. Pocztowa 22, 
Waldorfska Szkoła 
Podstawowa 

106.000  

OBB038 

Winda dla czytelników w Książnicy Beskidzkiej. Projekt ma za zadanie 
ułatwienie dostępu do zbiorów i usług Książnicy Beskidzkiej, poprzez budowę 
zewnętrznej windy w głównym budynku Książnicy. 

Książnica Beskidzka, 
ul. Słowackiego 17a 307.500  

OBB039 

Rewitalizacja terenu przy ulicy Żywieckie Przedmieście połączona z budową 
ścieżki dla pieszych, miejsc parkingowych i skweru rekreacyjnego. 
Rewitalizacja skweru ma obejmować budowę zorganizowanych miejsc 
parkingowych, alejek dla pieszych łączących przeciwległe ulice, nasadzenia drzew i 
krzewów ozdobnych oraz zamontowanie oświetlenia zewnętrznego. Na całości 
terenu znajdować się będą ławeczki. 

Obszar między ul.: 
Żywieckie 
Przedmieście, 
Karpacką i 
Partyzantów 

500.000  
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OBB040 

Skate Park „Hawk”. Celem projektu jest stworzenie skateparku - miejsca, gdzie 
mieszkańcy dzielnicy Biała Wschód, jak i zarówno mieszkańcy całej miejscowości 
Bielsko - Biała, będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wolny. To miejsce 
do jazdy na deskorolkach, rolkach i rowerach BMX . 

Ogródek Jordanowski, 
ul. Wyzwolenia, 
Bielsko-Biała 500.000  

OBB042 

Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy. Proponuje się stworzenie miejsca 
aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli. Ideą wybiegu dla psów 
jest stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca, 
korzystając z pełni swojej swobody, a jednocześnie według zasad regulaminu. 
Wybieg to ogrodzony teren o nawierzchni gruntowej, pokryty darnią - z 
zachowaniem naturalnych walorów parku. W ramach przedsięwzięcia 
zorganizowany tam zostanie niewielki tor agility oraz urządzenia przeznaczone do 
psich spotów. Na terenie wybiegu ustawiona ustawione będą również wiata 
stanowiąca schronienie w porze deszczowej oraz ławki dla opiekunów psów. 

Park Włókniarzy, przy 
ul. Partyzantów, 
pomiędzy kortami 
tenisowymi przy ul. 
Partyzantów 52 a 
budynkiem dawnej 
przychodni przy ul. 
Parkowej 1. Dz. 
289/10. 

85.000  

OBB044 

Górskie Rekreacyjne Ścieżki Rowerowe - II etap. Projekt przedstawia kolejny 
etap prac prowadzących do stworzenia nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury 
rowerowej w górach otaczających Bielsko-Białą. Głównym celem etapu 
realizowanego w roku 2016 jest połączenie Koziej Góry z Szyndzielnią oraz 
zwiększenie ilości dostępnych ścieżek rowerowych. 

Las komunalny na 
Koziej Górze i Lasy 
Państwowe (obszar 
pom. Szyndzielnią a 
Kozią Górą) 

500.000  

OBB045 

Budowa ogólnodostępnego parkingu Komorowice-Obszary.  Celem zadania 
jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla użytkowników powstającego placu 
zabaw oraz poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Krausa. 

Dz.nr 2035/45, obręb 
Komorowice 
Krakowskie 

113.000  

OBB049 

Skansen polskich fortyfikacji - renowacja schronu z 1939 roku. Celem projektu 
jest renowacja jednego z 21 żelbetowych schronów bojowych, wybudowanych w 
1939 roku przez Wojsko Polskie. Obiekt stanowi pamiątkę wysiłku, jaki włożyli 
obrońcy Ojczyzny. Zabytkowy schron zostałby oczyszczony i zabezpieczony, jego 
wnętrze i wyposażenie odrestaurowane, a otoczenie odpowiednio zaaranżowane 
pod względem historyczno-edukacyjnym, jak również przystosowane do zwiedzania. 

Stare Bielsko, w 
pobliżu ul. Zawiłej 

8.400  

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………............................................................................…………………………...............……………. 

IMIĘ i NAZWISKO osoby głosującej (czytelnie) 
 

………….……………………………………………………................................................................................................……………………………...……………………… 

ADRES ZAMIESZKANIA (czytelnie) 

 

Nr PESEL osoby głosującej (czytelnie)   
 

Oświadczenie 
Oświadczam, że  mam ukończone 16 lat (najpóźniej na dzień 13.11.2015r.) oraz że jestem mieszkańcem/mieszkanką Bielska-

Białej, a podane dane są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, 

które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest 

Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1. 

 

Data: …...........… listopada 2015 r.   Podpis: ....................................................................................................................... 


