Bielsk Podlaski, 2014-10-23

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Fn. 3020.1.2014
Rada Miasta
Bielsk Podlaski
Wypełniając zapisy § 5 uchwały nr XLVII/307/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w
sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 r. informuję o podejmowanych
działaniach, mających na celu prawidłową jej realizację:
- dnia 22 sierpnia 2014 r. uruchomiłem na stronie internetowej Urzędu Miasta specjalną
zakładkę poświęconą przedmiotowej sprawie. Na stronie internetowej zamieszczane były na
bieżąco wszystkie informacje dotyczące podejmowanych działań związanych z budżetem
obywatelskim w naszym mieście. Znaczna część informacji zamieszczana była tez na tablicach
ogłoszeń w mieście;
- dnia 22 sierpnia 2014 r. podpisałem informację do mieszkańców przedstawiającą istotę , cele i
planowane działania dotyczące budżetu obywatelskiego w naszym mieście;
- dnia 25 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 2940
opublikowana została nasza uchwała;
- dnia 15 września 2014 r. podpisałem zarządzenie nr 554/14 w sprawie powołania składu
osobowego Zespołu Opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego. Ustaliłem 5 osobowy skład
zespołu i określiłem regulamin jego pracy;
- w dniach 10 września do 30 września 2014 r. w Urzędzie Miasta można było zgłaszać projekty
zadań do budżetu obywatelskiego. Zarejestrowano wpływ 23 projektów;
- w dniach 26 i 30 września, 1, 2 i 6 października 2014 r. odbyły się posiedzenia Zespołu
Opiniodawczego. Nawiązano kontakty z wnioskodawcami w sprawach dotyczących
sporządzenia korekt bądź uzupełnień w przedłożonych wnioskach. Ostatecznie 6 października
2014 r. Zespół przekazał Burmistrzowi Miasta wyniki weryfikacji, proponując ujęcie na karcie
do głosowania 17 niżej wymienionych projektów:

Lp.

1.

2.

Nazwa projektu
Budowa
nawierzchni ul.
Sosnowej na
odcinku od
Studziwodzkiej
do Leśnej
Budowa
nawierzchni ul.
Sosnowej na
odcinku od
Zimowej Drogi
do Bagnistej

Lokalizacja

ul. Sosnowa na
odcinku od ul.
Studziwodzkiej
do ul. Leśnej

ul. Sosnowa na
odcinku od ul.
Zimowa Droga
do ul. Bagnistej

Szacunkowy
koszt
projektu

Opis zadania

484 000,00

Projekt obejmuje budowę nawierzchni jezdni
na dł. 220 m, zjazdów indywidualnych,
jednostronnego chodnika i zieleńców w ul.
Sosnowej. Celem projektu jest wykonanie
utwardzenia istniejącej nawierzchni gruntowej.

484 000,00

Projekt obejmuje budowę nawierzchni jezdni
na dł. 220 m, zjazdów indywidualnych,
jednostronnego chodnika i zieleńców przy ul.
Sosnowej, na odcinku od Zimowej Drogi do ul.
Bagnistej. Celem projektu jest wykonanie
utwardzenia istniejącej nawierzchni gruntowej.
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Lokalizacja

Szacunkowy
koszt
projektu

Lp.

Nazwa projektu

3.

Budowa ul.
Gajowej dokumentacja
projektowa

ul. Gajowa - od
ul.
Studziwodzkiej w
kierunku do ul.
Dubiażyńskiej

20 000,00

4.

Budowa ul.
Szarych
Szeregów dokumentacja
projektowa

ul. Szarych
Szeregów

20 000,00

5.

Budowa siłowni
na świeżym
powietrzu w
Parku Królowej
Heleny

Park Królowej
Heleny, okolice II
LO z BJN im. Br.
Taraszkiewicza

120 000,00

6.

Park Królowej
Uliczny park
Heleny, okolice II
ćwiczeń
LO z BJN im. Br.
"STRONG BODY"
Taraszkiewicza

87 000,00

7.

Aktywny Bielsk
Podlaski.
Park Aleksandra
Budowa placu
Jagiellończyka
zabaw z siłownią
Króla Polski
na świeżym
powietrzu

125 000,00

8.

Budowa
nawierzchni
drogi
odcinek drogi
odchodzącej od
odchodzącej od
ul. Białowieskiej
ul. Białowieskiej
na dł. 170 mb dokumentacja
projektowa

20 000,00

Opis zadania
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę ul. Gajowej na długości
240 mb, w tym kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników i
zjazdów na odcinku od ul. Studziwodzkiej w
kierunku do ul. Dubiażyńskiej.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę nawierzchni jezdni na
długości 419 mb, kanalizacji deszczowej o
długości 410 mb oraz chodników w ul. Szarych
Szeregów.
Zadanie dotyczy budowy urządzeń
ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu
w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim.
Zakres projektu obejmuje: 15 urządzeń do
ćwiczeń, 6 ławeczek, 3 kosze na śmieci oraz
oświetlenie.
Budowa siłowni na świeżym powietrzu będzie
miała wpływ na rozwój aktywności fizycznej
młodzieży i dorosłych, poprawę kondycji
fizycznej mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.
Zadanie obejmuje budowę parku do uprawiania
street workout-u (ćwiczenia fizyczne z
obciążeniem własnego ciała). Powierzchnia
parku wyniesie ok. 140 m2, co umożliwi
jednoczesne ćwiczenie około 20 osób.
Projekt umożliwi poprawę sprawności fizycznej
obywateli miasta oraz zmotywuje młodzież do
aktywnego wypoczynku.
Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego
placu zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz
siłowni na świeżym powietrzu.
Plac zabaw wraz z siłownią stanowiłaby
atrakcyjną ofertę dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Projekt zachęca do czynnego
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
oraz integracji korzystających z niego
Bielszczan. Plac zabaw oraz siłownia będą
służyć poprawie kondycji fizycznej
mieszkańców, promowaniu zdrowego trybu
życia oraz zachęceniu do aktywnego spędzania
wolnego czasu mieszkańców.
Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę nawierzchni w drodze
odchodzącej od ul. Białowieskiej stanowiącej
dojazd do domów jednorodzinnych i
wielorodzinnych.
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Lp.

9.

10.

Nazwa projektu
Budowa
nawierzchni
wraz z
infrastrukturą ul.
Brzozowej na
długości 430 mb
- dokumentacja
projektowa
Budowa
nawierzchni w
ul. Hołowieskiej
wraz z
infrastrukturą na
odcinku od
Białowieskiej na
dł. 170m

Lokalizacja

ul. Brzozowa

ul. Hołowieskaodcinek od ul.
Białowieskiej

11.

Budowa boiska
szkolnego przy
Zespole Szkół z
DNJB przy ul.
Poniatowskiego

Zespół Szkół z
DNJB im. J.
Kostycewicza
przy ul.
Poniatowskiego działka nr geod.
3211/1

12.

Budowa
nawierzchni,
kanalizacji
deszczowej w
zaułku ul.
Jagiellońskiej dokumentacja
projektowa

ul. Jagiellońska zaułek na
działkach ozn.nr
geod. 3021/4,
3021/8

działka nr geod.
1720/30 między
blokami
komunalnymi
przy ul.
Mickiewicza 29A31A

13.

Budowa placu
zabaw
"Skarbek"

14.

Budowa placu
zabaw dla dzieci ul. Mickiewicza na działkach
w okolicach
ozn.nr geod.
bloku nr 118
2596/12, 2597/1

Szacunkowy
koszt
projektu

Opis zadania

30 000,00

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę nawierzchni jezdni (na
dł. 430 m) wraz z pozostałą infrastrukturą tj.
siecią kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociągu oraz linii oświetlenia
ulicznego.

480 000,00

Zakres projektu obejmuje wykonanie
nawierzchni ul. Hołowieskiej na długości 170
mb od ul. Białowieskiej wraz z infrastrukturą
techniczną i drogą wewnętrzną do Dworu
Smulskich.

500 000,00

Projekt obejmuje swym zakresem: wymianę
nawierzchni boiska z trawy naturalnej na
sztuczną; wykonanie boiska do gry w piłkę
siatkową i koszykową; wykonanie bieżni
lekkoatletycznej dookoła boiska; wykonanie
rzutni do pchnięcia kulą; wykonanie skoczni do
skoku w dal; wykonanie ogrodzenia i ogólne
zagospodarowanie terenu.

15 000,00

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej budowy nawierzchni,
kanalizacji deszczowej w zaułku ul.
Jagiellońskiej. Celem projektu jest wykonanie
utwardzenia istniejącej nawierzchni gruntowej.

40 000,00

Projekt polega na budowie placu zabaw między
blokami komunalnymi przy ul. Mickiewicza 29A
- 31A. Zakresem swoim obejmuje: wykonanie
dokumentacji projektowej oraz wybudowanie
placu zabaw.
Budowa nowego placu zabaw pozwoli dzieciom
z bloków komunalnych bawić się na
nowoczesnych urządzeniach, rozwijać swoje
zdolności i umiejętności ruchowe i społeczne w
godnych warunkach.

26 000,00

Projekt dotyczy uzupełnienia obecnego placu
zabaw o nowe elementy w postaci zjeżdżalni
dla dzieci połączonej z domkiem i drabinkami
oraz bujaka sprężynowego.
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Lp.

15.

16.

17.

Nazwa projektu

Szacunkowy
koszt
projektu

Lokalizacja

Boisko
wielofunkcyjne
przy Zespole
Szkół im. A
Mickiewicza
Budowa
automatycznego
systemu
nawadniania
boiska głównego
stadionu MOSiR
Budowa
nawierzchni w
ul. Na Lubce
wraz z
niezbędną
infrastrukturą
techniczną dokumentacja
projektowa

Zespół Szkół im.
A. Mickiewicza
ul. Mickiewicza
126

150 000,00

Stadion MOSiR
ul. Orzeszkowej
19

30 000,00

ul. Na Lubce

Razem:

25 000,00

Opis zadania
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie
dokumentacji projektowej oraz budowę boiska
o wymiarach około 20 m x 40 m do uprawiania
piłki siatkowej, piłki ręcznej i piłki koszykowej
oraz innych gier i zabaw ruchowych.
Projekt polega na montażu systemu
automatycznego nawodnienia płyty głównej
boiska MOSiR w celu utrzymania murawy
boiska na odpowiednim poziomie w okresie
letnim i ograniczenia znacznego jej niszczenia i
wysychania ze względu na częste użytkowanie.

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę nawierzchni w ul. Na
Lubce wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną. Celem projektu jest wykonanie
utwardzenia istniejącej nawierzchni gruntowej.

2 656 000,00

Przedstawione 17 ww. projektów zostały umieszczone na karcie do głosowania. Zespół
zaproponował nieujęcie na karcie do głosowania 6 zgłoszonych projektów wg. poniższego
zestawienia z zamieszczoną argumentacją:

Lp.

Nazwa
projektu

Siłownia na
1. świeżym
powietrzu

Budowa
chodnika
2.
wzdłuż ulicy
Hołowieska

Lokalizacja
Park Królowej
Heleny, okolice
II LO z BJN

ul. Hołowieska
na odc. od
szkoły do ul.
Kleszczelowskiej

Szacunkowy
koszt
projektu

Uwagi zespołu opiniującego

55 000,00

- propozycja projektu dotyczyła innego złożonego już
wniosku, uwzględniając przy tym szerszy zakres i tą
samą lokalizację.

317 604,45

-projekt został uznany za nieuzasadniony technicznie
- powyższych robót nie można wykonać przed
budową nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej;
- niemożliwa jest również korekta wniosku
uwzględniająca budowę nawierzchni jezdni z
kanalizacją deszczową i chodnika - po wstępnym
szacunku koszt zadania wynosi ok. 3 mln zł przewyższa to znacznie wartość kwoty przeznaczonej
na Budżet Obywatelski;
- formularz zgłoszeniowy nie został podpisany przez
pomysłodawcę zadania.
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Lp.

Nazwa
projektu

Modernizacja
boiska do gry
w koszykówkę
poprzez
3.
utwardzenie
jego podłoża
masą
bitumiczną

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt
projektu

dz. nr geod.
3468/108 przy
ul. Białowieskiej
- w okolicach
bloku nr 111 C

65 000,00

Dostosowanie
pomieszczenia
w Gimnazjum budynek
4.
Nr 1 na
Gimnazjum nr 1
potrzeby
seniorów

29 000,00

Budowa
parkingu
5. wzdłuż bloku
ul. 3-go Maja
5

okolice bloku
przy ul. 3-go
Maja 5

Uwagi zespołu opiniującego
-projekt w proponowanym kształcie jest niemożliwy
do realizacji, na terenie wskazanym przez
wnioskodawcę tj. na działce ozn. nr geod. 3468/12,
dla której obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Teren ten
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub
do sprzedaży przez gminę miejską w drodze
przetargu nieograniczonego bądź pod budowę
budownictwa komunalnego z infrastrukturą
towarzyszącą dla tego budownictwa;
-w tej chwili wyłączenie części działki na inny cel jest
gospodarczo nieuzasadnione, jako że wnioskowana
inwestycja służyłaby terenowi zagospodarowanemu
przez odrębny od miasta podmiot, tj. lokalną
spółdzielnię mieszkaniową, w chwili obecnej
proponowana do zainwestowania część
przedmiotowej działki nie stanowi przestrzeni
publicznej;
- formularz nie został wypełniony na właściwym
druku.
- projekt został uznany za niezgodny z zasadami
Uchwały Nr XLVII/307/014 Rady Miasta Bielsk
Podlaski;
- proponowany zakres projektu, tj. remont
pomieszczeń i łazienek, zakup mebli, komputerów,
drukarki i telefonów dotyczy wydatków bieżących,
natomiast Budżet Obywatelski zakłada tylko i
wyłącznie wydatki inwestycyjne.

- poprawić nazwę zadania;
- wniosek powinien zostać podpisany przez
pomysłodawcę projektu;
- dokładnie sprecyzować lokalizację inwestycji tj.
podać nr geod. działki, ilość miejsc parkingowych,
zakres robót budowlanych;
- wypełnić pkt. 5 formularza szacunkowy kosztorys
brak danych inwestycji;
-po wskazaniu przez wnioskodawcę dokładnej
lokalizacji parkingu tj. na działce o nr geod. 1720/3
ustalono, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, § 19 - niemożliwe jest
jego wybudowanie we wskazanym miejscu.
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Lp.

Nazwa
projektu

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt
projektu

Adaptacja sali
na potrzeby
sala budynku
6. prowadzenia
Gimnazjum Nr 1
zajęć
baletowych

23 200,00

Razem:

489 804,45

Uwagi zespołu opiniującego
- projekt został uznany za niezgodny z zasadami
Uchwały Nr XLVII/307/014 Rady Miasta Bielsk
Podlaski;
- proponowany zakres projektu, tj. remont
pomieszczenia, wyposażenie w lustra i drążki oraz
zakup pianina cyfrowego, dotyczy wydatków
bieżących, natomiast Budżet Obywatelski zakłada
tylko i wyłącznie wydatki inwestycyjne

- dnia 3 października 2014 r. zarządzeniem nr 561/14 powołałem 20 osobową Komisję
wyborczą ds. Budżetu Obywatelskiego oraz określiłem zakres jej działania;
- dnia 8 października 2014 r. w Bielskim Domu Kultury odbyła się prezentacja zgłoszonych
projektów. W spotkaniu wzięło udział 48 osób. Przedstawiana w czasie spotkania
multimedialna wersja prezentacji została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Miasta;
- w dniach 13-19 października 2014 r. odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta głosowanie.
Zgodnie z protokołem końcowym uprawnionych do głosowania było 21.922 mieszkańców
Bielska Podlaskiego. Wzięło udział w głosowaniu 2.616 osób, tj. 11,93 % uprawnionych. Na
17 projektów oddano łącznie 4.613 głosy, wg zasady, iż każdy głosujący mógł oddać głos na
maksymalnie 3 projekty. Komisja dnia 21 października 2014 r. ustaliła ostateczne wyniki
głosowania. Na poszczególne projekty oddano następujące ilości głosów:
1. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB przy ul. Poniatowskiego – 989
głosów,
2. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A Mickiewicza – 965 głosów,
3. Aktywny Bielsk Podlaski. Budowa placu zabaw z siłownią na świeżym powietrzu – 506
głosów,
4. Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Parku Królowej Heleny – 463 glosy,
5. Uliczny park ćwiczeń "STRONG BODY" – 261 głosów,
6. Budowa placu zabaw "Skarbek" – 227 głosów,
7. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu MOSiR – 152
głosy,
8. Budowa nawierzchni w ul. Hołowieskiej wraz z infrastrukturą na odcinku od Białowieskiej
na dł. 170m – 129 głosów,
9. Budowa ul. Gajowej - dokumentacja projektowa – 122 głosy,
10. Budowa ul. Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa – 121 głosów,
11. Budowa nawierzchni drogi odchodzącej od ul. Białowieskiej na dł. 170 mb dokumentacja projektowa – 116 głosów,
12. Budowa placu zabaw dla dzieci na działkach ozn.nr geod. 2596/12, 2597/1 – 115 głosów,
13. Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą ul. Brzozowej na długości 430 mb dokumentacja projektowa – 112 głosów,
14. Budowa nawierzchni ul. Sosnowej na odcinku od Studziwodzkiej do Leśnej- 98 głosów,
15. Budowa nawierzchni w ul. Na Lubce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dokumentacja projektowa – 89 głosów,
16. Budowa nawierzchni ul. Sosnowej na odcinku od Zimowej Drogi do Bagnistej – 84 głosy,
17. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej - dokumentacja
projektowa – 64 głosy.
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Protokół końcowy z głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego został
zamieszczony dnia 21 października 2014 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Uwzględniając wyniki głosowania zamierzam ująć do realizacji w projekcie budżetu
miasta na 2015 r. projekt pn. „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB przy ul.
Poniatowskiego”, który uzyskał największą ilość oddanych głosów.
W związku z niewielką różnicą głosów pomiędzy projektem, który uzyskał
największą ilość głosów oraz drugim pod względem poparcia, rozważę wprowadzenie do
projektu budżetu na 2015 rok projekt pn. „Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. A
Mickiewicza” .
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jarosław Borowski

