
Lp. Nazwa projektu Lokalizacja
Szacunkowy koszt 

projektu
Opis zadania

1.

Budowa nawierzchni jezdni, 

oświetlenia ulicznego i 

kanalizacji deszczowej w 

zaułku ul. Jagiellońskiej (nr 

geod. 3021/4, 3021/8)

zaułek ul. Jagiellońskiej 180 000,00
Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 

200 m oraz nawierzchni jezdni o długości 86 i szer. 5 m

2.

Aktywny Bielsk Podlaski - 

budowa placu  zabaw z 

siłownią na świeżym 

powietrzu

Park 125 000,00

Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw 

dla dzieci w różnym wieku oraz siłowni na świeżym 

powietrzu.

3.

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej  nr 2 im. kpt. 

W. Wysockiego w Bielsku 

Podlaskim - dokumentacja 

projektowa i roboty 

budowlane

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. 

W. Wysockiego
239 808,00

Zadanie obejmuje dwie fazy. I faza: boisko do piłki nożnej i 

ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy,  II faza: boisko do 

piłki koszykowej i piłki sitkowej o nawierzchni 

poliuretynowej, bieżni 2 torowej dookoła boiska o 

nawierzchni poliuretynowej, skocznia do skou w dal z 

robiegiem o nawierzchni poliuretynowej, bieżni 4 torowej o 

długości 60 m o nawierzchni poliuretanowej. W 2016r. 

planowana jest realizacja pierwszej fazy zadania.

4.

Budowa nawierzchni wraz z 

infarstrukturą  w ul. Szarych 

Szeregów - dokumentacja 

projektowa

ul. Szarych Szeregów 25 000,00

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na 

budowę nawierzchni ul. Szarych Szeregów wraz 

towarzysząca jej z infrastrukturą.

Lista projektów pozytywnie zaopiniowanych, które zostaną poddane pod głosowanie



5.

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego prz Szkole 

Podstawowej nr 5 im. 

Szarych Szeregów w Bielsku 

Podlaskim

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Szarych Szeregów
205 800,00

Zadanie dotyczy budowy boiska szkolnego. Projekt 

obejmuje swym zakresem budowe boiska wielofunkcyjnego 

o w wymiarach 20x35 m o nawierzchni poliuretynowej, 

wyposażenie boiska, wykonanie dokumentacji 

projektowych, odwodnienie nawierzchni.

6.

Bez progów i barier - 

biblioteka dostępna dla 

niepełnosprawnych

Biblioteka Publiczna 30 000,00

Zadanie obejmuje dostosowanie biblioteki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zainstalowanie: przenośnych lup 

elektronicznych, specjalistyczny sprzęt komputerowy dla 

niewidomych, dyktafony ultradźwiękowe, tabliczki na drzwi, 

system informacyjno-przywołujący.

7.

Budowa nawierzchni wraz z 

infrastrukturą w ul. 

Brzozowej na długości 430 m - 

dokumentacja projektowa

ul. Brzozowa 30 000,00
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na 

budowę nawierzchni ul. Brzozowej na długości 430 m.

8. Wiecznie Młodzi Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 30 000,00
Projekt obejmuje organizację bezpłatnych zajęć sportowych 

dla wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego.

9.

III Mistrzostwa Polski w 

Kettlebell Hardstyle 

Challenge 2016

- 23 000,00
Projekt obejmuje organizację Mistrzostw Polski w Kettlebell 

Hardstyle

10.
Budowa placu zabaw 

"Skarbek"
ul. Mickiewicza 29A - 31A 45 000,00

Zakres projektu obejmuje budowę placu zabaw między 

blokami komunalnymi przy ul. Mickiewicza 29A - 31A

11.
Aktywnie i zdrowo Bielsk na 

sportowo!
- 30 000,00

Projekt obejmuje swym zakresem organizację działań o 

charakterze sportowo-rekreacyjnym przez cały 2016r. np.: 

Noworoczny Bieg Tura - 01.01.16r. - dystans 10 km, Tur de 

Bielsk - rowerowa impreza - 06.16r., Bielski Mini Triathlon - 

08.16r., Półmaraton Bielski (biegi na 21 km, 10 km, biegi dla 

dzieci - 09.16r., Niedzielne rowerowe popołudnia - 04-

09.16r.



12. Projekt filmowy "Znachor 2" - 30 000,00

Wyprodukowanie krótkometrażowego filmu (do 30 min.), 

który stanie się towarem eksportowym Miasta Bielsk 

Podlaski.

13.

Festyn Mikołajkowy 2016 

"Każdy może zostać Świętym 

Mikołajem"

Ratusz Miejski 10 000,00

Organizacja corocznej imprezy integracyjnej (w 2016r. już 

po raz XV) o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. przy 

Ratuszu Miejskim

14.

Park aktyności fizycznej  

Street 

Workout/Parkour/Siłownia

ul. Jagiellońska 169 982,00

Stworzenie kompleksu urządzeń do ćwiczeń o charakterze 

zmierzającym do zwiększenia aktywności fizycznej. Budowa 

Street Workout Parku powiązanego na jednym placu z 

Parkourem oraz zewnętrzną siłownią. Dodatkowo 

infrastruktura typu: ławki, kosze na śmieci, ewentualnie 

monitoring.

Razem: 1 173 590,00


