


Podstawowe informacje:

- Rada Miasta w dniu 21 czerwca 2016r. podjęła
Uchwałę Nr XX/164/16 w sprawie przeprowadzenia
na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu miasta na 2017r.

- Głównym celem wprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego jest: zwiększenie wpływu
mieszkańców Bielska Podlaskiego na realizowane
w mieście wydatki ze środków publicznych.



Wielkość środków przeznaczonych na 
Budżet Obywatelski w 2017 r. łącznie 
wynosi 400.000 zł, z czego:

- 300.000 zł – przeznaczono na projekty 
(zadania) o charakterze majątkowym 
(inwestycje, zakupy inwestycyjne);

- 100.000 zł – przeznaczono na projekty 
(zadania) o charakterze bieżącym.



- W ramach budżetu mogą być zrealizowane zadania
majątkowe i bieżące zlokalizowane wyłącznie na
gruncie lub obiekcie stanowiącym własność Gminy
Miejskiej Bielsk Podlaski, z wyłączeniem
nieruchomości znajdujących się w trwałym
zarządzie jednostek oświatowych, po uzyskaniu
zgody Zarządzającego.

- Realizacja zadań powinna odbywać się w ciągu
jednego roku budżetowego.

- Każdy mieszkaniec Miasta mógł zgłosić dowolną
liczbę projektów. Wystarczyło wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.bielsk-podlaski.pl oraz w siedzibie Urzędu
Miasta.

http://www.bielsk-podlaski.pl/


- Pod każdym wnioskiem dotyczącym zadania musiało się
podpisać co najmniej 30 mieszkańców Bielska Podlaskiego.

- Do zgłoszenia wniosku niezbędne było wyrażenie zgody na
weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub
pomysłodawców projektu oraz osoby popierające, oraz zgody na
umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą projektu,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

- Propozycje projektów można było zgłaszać w terminie od 1
sierpnia do 31 sierpnia 2016r.

- Od 1 września do 16 września 2016r. projekty zostały
zweryfikowane przez Zespół Opiniodawczy ds. Budżetu
Obywatelskiego powołany Zarządzeniem Nr 256/16 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski z dnia 4 sierpnia 2016r.

- Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną
poddane pod głosowanie oraz projektów proponowanych do
odrzucenia na etapie weryfikacji formalno - merytorycznej
została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta.



Głosowanie nad projektami odbędzie się 
w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,     

sala nr 100, w dniach:

□ od 1 do 2 października 2016r.

w godz. od 8.00 do 20.00

□ od 3 do 4 października 2016r.

w godz. od 8.00 do 15.00

□ od 5 do 6 października 2016r.

w godz. od 13.00 do 20.00



- Prawo do głosowania mają mieszkańcy miasta Bielsk
Podlaski. W lokalu wyborczym głosujący winien okazać
komisji wyborczej dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość i potwierdzić odbiór karty do
głosowania czytelnym podpisem.

- Głosować można tylko jeden raz, poprzez wybór
maksymalnie 2 propozycji projektów o charakterze
majątkowym i maksymalnie 2 projektów z listy
zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze
bieżącym.

- W dniu 10 października 2016r. Komisja wyborcza
przekaże Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wyniki
głosowania i projekty, które uzyskają największą ilość
głosów zostaną ogłoszone na stronie internetowej
www.bielsk-podlaski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta.

http://www.bielsk-podlaski.pl/


- Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają
największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty
300.000 zł w przypadku projektów majątkowych
oraz kwoty 100.000 zł w przypadku projektów
(zadań) o charakterze bieżącym.

- Pojedynczy projekt (zadanie) nie mógł przekroczyć 
kwoty:

 250.000 zł – w przypadku projektów o charakterze 
majątkowym;

 30.000 zł – w przypadku projektów o charakterze 
bieżącym.



Lista projektów pozytywnie 
zaopiniowanych przez Zespół 

Opiniodawczy, które zostaną poddane 
pod głosowanie



L.p
.

Nazwa projektu Kwota

1 „Płyniemy po zdrowie – całą rodziną” 30 000,00

2
Festyn Mikołajkowy 2017 „Każdy może 
zostać Świętym Mikołajem”

10 000,00

3
Prolog. III Dni Piśmiennictwa 
Słowiańskiego

24 000,00

4
Zabawa piknikowa z organizacjami 
pozarządowymi

21 000,00

5
Budowa automatycznego systemu 
nawadniania boiska głównego stadionu 
miejskiego

30 000,00

6 Skatepark na miarę naszych czasów 97 000,00

7
Aktywny Bielsk Podlaski. Budowa placu 
zabaw z siłownią na świeżym powietrzu 

105 000,00

8
Wykonanie posągu Znachora siedzącego 
na ławeczce ustawionej na placu przy 
Ratuszu

80 000,00

9
Budowa nawierzchni jezdni, oświetlenia 
ulicznego i kanalizacji deszczowej w 
zaułku ul. Jagiellońskiej

180 000,00

projekty majątkowe (inwestycyjne, 
zakupy inwestycyjne)
projekty bieżące



Lista projektów o charakterze majątkowym
pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół
Opiniodawczy, które zostaną poddane pod
głosowanie



1. Budowa automatycznego systemu nawadniania  boiska głównego 
stadionu miejskiego

Wartość projektu: 30.000 zł

Projekt obejmuje montaż na boisku głównym stadionu miejskiego, na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, automatycznego systemu 
nawadniania. 



2. Skatepark na miarę naszych czasów

Wartość projektu: 97.000 zł

Projekt obejmuje zakup nowych elementów do skateparku oraz wymianę
nawierzchni istniejącej na nową - betonową. Będzie realizowany na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Modernizacja skateparku będzie miała wpływ na rozwój aktywności
fizycznej młodzieży, poprawę atrakcyjności tej formy spędzania wolnego
czasu oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających.



3. Aktywny Bielsk Podlaski - budowa placu  zabaw z siłownią na 
świeżym powietrzu

Wartość projektu: 105.000 zł

Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci
w różnym wieku oraz siłowni na świeżym powietrzu, wraz z
umieszczeniem tablicy z dokładną informacją, jak korzystać z
urządzeń.

Będzie realizowany na terenie należącym do Miasta Bielsk Podlaski –
park w okolicy II LO z BJN (róg ul. Kopernika i ogrodzenia II LO z
BJN)

Budowa siłowni na świeżym powietrzu będzie miała wpływ
na rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych, poprawę
kondycji fizycznej mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.



4. Wykonanie posągu Znachora siedzącego na ławeczce ustawionej na 
placu przy Ratuszu

Wartość projektu: 80.000 zł

Projekt polega na ustawieniu ławeczki z siedzącą na niej postacią głównego
bohatera filmu "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ławeczka ta ma
być podobna do ławeczki Hanki Bielickiej w Łomży lub innych tego typu
figur w innych miastach. Proponowanym miejscem na jej ustawienie jest
plac przy Ratuszu vis-a-vis sklepu "Znachor" lub przy studni.



5. Budowa nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego i kanalizacji 
deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej

Wartość projektu: 180.000 zł

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 200 m, budowę nawierzchni 
jezdni o długości 86 m i szerokości 5 m, oświetlenie uliczne. Będzie realizowany na gruncie 
należącym do Miasta Bielsk Podlaski – nr geod. 3021/4 i 3021/8.



Lista projektów o charakterze bieżącym pozytywnie
zaopiniowanych przez Zespół Opiniodawczy, które
zostaną poddane pod głosowanie



1. Płyniemy po zdrowie – całą rodziną

Wartość projektu: 30.000 zł

Projekt realizowany będzie w Pływalni Miejskiej „WODNIK” oraz basenie 
MOSIR w Bielsku Podlaskim

Zadanie będzie realizowane poprzez organizację cyklicznych zajęć
rodzinnych na terenie pływalni miejskiej, zabaw sportowych dla rodzin,
cyklicznych zawodó i sprawdzianów dla mieszkańców Bielska
Podlaskiego.

Projekt dotyczy upowszechniania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i
osób dorosłych, nabycia podstawowych umiejętności pływania,
profilaktyki przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobiegania
zjawiskom patologii społecznych, poprzez organizację zajęć pływackich i
zawodów rodzinnych, wyrównywania szans dostępu do infrastruktury
sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności osób nie
posiadających dostatecznych środków na opłatę za zajęcia pływackie.



2. Festyn Mikołajkowy 2017 "Każdy może zostać Świętym Mikołajem"

Wartość projektu: 10.000 zł

Lokalizacja: plenerowa impreza wokół Ratusza Miejskiego

Projekt polega na zorganizowaniu cyklicznej imprezy integracyjnej (w
2017r. już po raz XVI) o charakterze kulturalno-rekreacyjnym przy
Ratuszu Miejskim. W trakcie festynu Mikołajkowego przewidziane są
między innymi:
o prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych;
o prezentacje artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych;
o gry i zabawy ze Świętym Mikołajem;
o drobne upominki i słodycze od Świętego Mikołaja;
o barwne makijaże oraz zabawa z zespołem muzycznym;
o przejażdżka Quadem i pokaz sztucznych ogni.

Festyn Mikołajkowy to doskonała okazja do zintegrowania osób 
niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, prezentacja umiejętności osób 

niepełnosprawnym mieszkańcom miasta i przedstawienie ich jako 
pełnoprawnych członków tej społeczności.



3. Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego

Wartość projektu: 24.000 zł

Projekt obejmuje:
- organizację koncertów plenerowych z udziałem wykonawców z Polski, Białorusi, 

Rosji, Serbii i innych krajów;
- jarmark książki;
- pokazy dawnej sztuki drukarskiej;
- wystawy;
- warsztaty śpiewu bizantyjskiego i staroruskiego;
- organizację konferencji naukowej.

Projekt jest skierowany do wszystkich osób, zainteresowanych kulturą słowa, 
sztuką drukarską, muzyką dawną. 
Celem projektu jest propagowanie wiedzy o wiekowych tradycjach piśmiennictwa i 
muzyki Bielska oraz ukazanie roli miasta w kulturze europejskiej.

Zadanie będzie realizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Bielskim Domu 
Kultury, na Placu Ratuszowym i przy ul. Sosnowej.



4. Zabawa piknikowa z organizacjami pozarządowymi

Wartość projektu: 21.000 zł

Założeniem projektu jest zorganizowanie spotkania mieszkańców Bielska 
Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie 
oraz wydanie folderu „ABC organizacji pozarządowych Bielska 
Podlaskiego”.

Spotkanie zostanie zorganizowane w formie całodziennej zabawy 
piknikowej z licznymi atrakcjami, np.: dmuchańce, zawody, mecze, 
konkursy, darmowe masaże ciała, występy artystyczne, pokazy 
motocyklowe i rowerowe, prezentacja dokonań organizacji działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

W trakcie pikniku zostanie także zaprezentowany folder „ABC organizacji 
pozarządowych Bielska Podlaskiego”, w którym każdej organizacji będzie 
poświęcone ok. 1-2 stron.



Dziękujemy za uwagę.

Zapraszamy do udziału 
w głosowaniu w dniach

1- 6 października 2016r.


