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2. Ogólna charakterystyka miasta
(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego)
Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, na Pogórzu
Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz
powiatu bielskiego, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego, diecezji
cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Euroregionu Beskidy. W układzie
funkcjonalno-przestrzennym województwa śląskiego miasto Bielsko-Biała stanowi centrum
gospodarczo-administracyjne, kulturalne, naukowe oraz handlowo-usługowe subregionu
południowego obejmującego powiaty: Bielsko-Biała, bielski, cieszyński i żywiecki. BielskoBiała jest stolicą subregionu południowego województwa śląskiego. Przez Miasto prowadzą
krajowe i międzynarodowe drogi do przejść granicznych z Czechami w Cieszynie i Słowacją
w Zwardoniu, co sprawia iż Bielsko-Biała jest ważnym węzłem drogowym na południu woj.
śląskiego.
Powierzchnia Bielska-Białej wynosi 124,51 km² i dzieli się ona formalnie na 30 osiedli
stanowiących jednostki pomocnicze gminy.
Demografia1
Liczba mieszkańców Bielska-Białej wg faktycznego miejsca zamieszkania, na koniec
2017 r. wynosiła 171 505 osób, przy gęstości zaludnienia 1 377 osób/km2. Bielszczanie
stanowią 3,77% ludności województwa śląskiego. Ponad 52,7% ogółu mieszkańców Miasta
stanowią kobiety, współczynnik feminizacji (kobiety na 100 mężczyzn) wynosi 112.
Wykres. Liczba ludności Bielska-Białej z podziałem na płeć – stan na koniec 2017 r.

Kobiety
90445
53%

Mężczyźni
81060
47%

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

1

Ze względu na brak danych za 2018 r. w bazie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
w części Raportu dotyczącej demografii przyjęto dane za rok 2017.
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Tabela. Liczba ludność Bielska-Białej w roku: 1997, 2007, 2017
1997 rok

2007 rok

2017 rok

Ogółem

179 835

175 690

171 505

W wieku przedprodukcyjnym:
14 lat i mniej; ogółem

34 067

24 082

24 977

W wieku produkcyjnym:
15-59 lat kobiety, 15-64 lata
mężczyźni; ogółem

121 348

121 209

104 785

W wieku poprodukcyjnym;
ogółem

24 420

30 399

41 743

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Analiza danych statystycznych dotyczących ludności Bielska-Białej na przestrzeni
ostatnich 10 lat, wskazuje na systematyczny spadek ogólnej liczby ludności, przy
jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz spadku liczby osób
w wieku produkcyjnym.
2

Mapa. Ludność na 1 km wg powiatów Województwa Śląskiego - stan na koniec 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach
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Tabela. Bielsko-Biała: migracje na pobyt stały (wg typu i kierunku) - stan na koniec 2017 r.
Wyszczególnienie

Liczba osób

Zameldowania ogółem, w tym:

1 304

z miast
ze wsi
z zagranicy

613
590
101

Wymeldowania ogółem, w tym:

1 672

do miast
na wieś
za granicę

551
1 063
58

Saldo migracji

-368

Saldo migracji na 1000 mieszkańców

-2,1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
Mapa. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w woj. śląskim
wg podregionów i powiatów w 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

Sytuację demograficzną Miasta można określić w pierwszej kolejności poprzez
przyrost naturalny oraz strukturę wieku mieszkańców (wskaźnik obciążenia
demograficznego). Przyrost naturalny (na 1000 ludności) w Bielsku-Białej w 2017 r. był
nieznacznie ujemny i wyniósł -0,7 (dla województwa śląskiego wskaźnik ten wyniósł -1,4).

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

9

Wykres. Przyrost naturalny na 1000 ludności wg powiatów Województwa Śląskiego -stan na koniec
2017 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Mapa. Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie śląskim wg podregionów i powiatów
w 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach
Tabela. Dane statystyczne dotyczące ludności w Bielsku-Białej wg płci – stan na koniec
2017 r.
Wyszczególnienie

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Urodzenia

1 801

862

939

Urodzenia na 1000 ludności

10,48

Zgony

1 913

991

912

Zgony na 1000 ludności

11,13

Przyrost naturalny

-112

129

17

Wyszczególnienie

Ilość par

Małżeństwa

803

Rozwody

406

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach
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Wskaźnik obciążenia demograficznego wyraża relację wielkości grupy
nieprodukcyjnej do wielkości grupy produkcyjnej. Dla Bielska-Białej wskaźnik ten w 2017 r.
wyniósł 71,0.
Tabela. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Bielska-Białej – stan na koniec 2017 r.
Wyszczególnienie

Wskaźnik

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

71
141,8
41,6

W 2017 r. mieszkańcy Miasta w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata,
kobiety w wieku 18-59 lat) stanowili 58,5% ogółu bielszczan, natomiast w wieku
nieprodukcyjnym: przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat) i poprodukcyjnym
(mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) stanowili 41,5%
populacji Miasta ogółem.
Wykres. Ludność Bielska-Białej wg ekonomicznych grup wieku oraz płci – stan na koniec 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

Analiza ludności Bielska-Białej według płci i grup wieku wykazuje nadwyżkę kobiet
w grupach wieku 45 lat i więcej – rozwarstwienie następuje progresywnie wraz ze wzrostem
grup wieku.
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Wykres. Piramida wieku mieszkańców Bielska-Białej – stan na koniec 2017 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Gospodarka
Pod koniec 2018 r. w Bielsku-Białej w rejestrze REGON zarejestrowanych było
26 041 podmiotów gospodarki narodowej. Zdecydowaną większość, 25 108 ogólnej liczby
podmiotów, skupiał sektor prywatny.
Wykres. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Bielsku-Białej w latach 2009-2018.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Tabela. Bielsko-Biała – podmioty gospodarcze wg przewidywanej liczby pracujących – stan na koniec
2018 r.
Liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwie

Liczba
przedsiębiorstw

0-9

24 784

10-49

989

50-249

224

250-999

40

ponad 1000

4

Łącznie

26 041

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
Tabela. Bielsko-Biała – struktura podmiotów gospodarki narodowej oraz nowo zarejestrowane
podmioty w rejestrze REGON w 2018 r.
2018 r.

Nowo
zarejestrowane
w 2018 r.

26 041

1994

Sektor publiczny - ogółem

570

1

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego

206

1

Sektor publiczny - spółki handlowe

27

-

Sektor publiczny - spółki handlowe
z udziałem kapitału zagranicznego

2

-

Sektor prywatny - ogółem

25 108

1 578

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

18 042

1 497

Sektor prywatny - spółki handlowe

3 402

9

Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego

532

0

Sektor prywatny - spółdzielnie

44

0

Sektor prywatny - fundacje

160

18

Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej
Podmioty gospodarki narodowej ogółem

Sektor prywatny - stowarzyszenia
460
i organizacje społeczne
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

11
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Wykres. Bielsko-Biała – Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON według sekcji
PKD 2007 – stan na koniec 2018 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów działających w mieście (24%) stanowi
branża handlowa. Widoczną część ogółu stanowią także podmioty prowadzące działalność
profesjonalną, naukową i techniczną (12%). Tuż za nimi znalazły się podmioty należące
do branży budowlanej (10%) oraz przetwórstwa przemysłowego (10%).
W celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia
nowych miejsc pracy – część terenów przemysłowych w Bielsku-Białej została objęta
jastrzębsko-żorską podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). W 2018 r.
w ramach KSSE w Bielsku-Białej na obszarze ok. 48 ha, działało 14 firm zatrudniających
ok. 4 tys. pracowników, a łączna kwota dokonanych inwestycji wyniosła ok. 1,7 mld zł.
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Tabela. Inwestorzy w podstrefie jastrzębsko-żorskiej KSSE w Bielsku-Białej w 2018 r.
Podmiot
Avio Polska

Branża
Lotnicza

Cooper Standard Polska

Motoryzacyjna

Cornaglia Poland Sp. z o.o.

Motoryzacyjna

Eaton Automotive Systems

Motoryzacyjna

Electropoli Poland Sp. z o.o.

Motoryzacyjna

FCA Services Polska Sp. z o.o.
Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko
Sp. z o.o.

Usługi księgowe
Motoryzacyjna

MDM NT Sp. z o.o.

Budowlana

Polmotors Sp. z o.o.

Metalowa

Szczęśniak Pojazdy Specjalne

Motoryzacyjna

SZCZĘśNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Motoryzacyjna

Takoni Sp. z o.o.

Tworzywa sztuczne

TI Poland Sp. z o.o.

Motoryzacyjna

TRW Steering Systems Poland

Motoryzacyjna

Źródło: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

Rynek pracy
Stopa bezrobocia na koniec 2018 r. w Bielsku-Białej wynosiła 1,9%. W 2018 r.
najniższa stopa bezrobocia w Bielsku-Białej była w miesiącu listopadzie i wyniosła 1,8%,
najwyższa stopa bezrobocia była w miesiącu marcu i wyniosła 2,4%.
Na przestrzeni lat 2013-2018 stopa bezrobocia dla Bielska-Białej nieprzerwanie
spada.
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Tabela. Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej na przestrzeni lat 2013-2018

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
Tabela. Stopa bezrobocia – stan na koniec 2018 r.
Woj.
Polska
Bielsko-Biała
Częstochowa
śląskie
5,8

4,3

1,9

3,7

Gliwice

Katowice

Rybnik

3,1

1,6

3,5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Bielsko-Biała cechuje się jedną z najniższych stóp bezrobocia, zarówno w skali
województwa śląskiego (4,3%), jak również w skali kraju (5,8). Na koniec 2018 r.
w województwie śląskim tylko Katowice (1,6%) miały niższą stopę bezrobocia niż BielskoBiała.
Tabela. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia i płci w Bielsku-Białej w 2018 r.
Liczba bezrobotnych

Ogółem

Jako %
bezrobotnych

Kobiety,
jako %
bezrobotnych

Mężczyźni, jako
%
bezrobotnych

wyższe

475

23

62

38

policealne i średnie
zawodowe

437

21,2

57

43

średnie
ogólnokształcące

216

10,5

71

29

Wykształcenie
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zasadnicze zawodowe

455

22,1

48

52

gimnazjalne i poniżej

477

23,2

50

50

2 058

100

56

44

Razem

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Największą grupę bezrobotnych w Bielsku-Białej w 2018 r. stanowiły osoby
z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (23,2% ogółu bezrobotnych) oraz osoby
z wykształceniem wyższym (23%). Dużą grupą osób pozostających bez pracy były także
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (22,1%).
W 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach koordynował badanie
pn. „Barometr zawodów 2019", które jest krótkookresowym, jednorocznym badaniem
jakościowym określającym zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr
zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.
Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności
ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże,
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie
kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby
osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt
zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze
względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy
i spełniających wymagania pracodawców.
Wyniki powyższego badania dla miasta Bielska-Białej przedstawiają się następująco:
1. Prognozuje się, iż w 2019 r. w Bielsku-Białej wśród zawodów deficytowych znajdą się
następujące zawody:
a) duży deficyt: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;
b) deficyt: agenci ubezpieczeniowi, betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze,
budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy
i elektromonterzy, fryzjerzy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów,
kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, listonosze
i kurierzy logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, mechanicy pojazdów
samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń,
murarze i tynkarze, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub
niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy
fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy
przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
pracownicy służb mundurowych, projektanci i administratorzy baz danych,
programiści, przedstawiciele handlowi, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani,
robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści ds. zarządzania zasobami
ludzkimi i rekrutacji, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, technicy
mechanicy, zaopatrzeniowcy i dostawcy.
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Prognozuje się, iż w 2019 r. w Bielsku-Białej wśród zawodów nadwyżkowych znajdą się
następujące zawody: architekci krajobrazu, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści
informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, filozofowie, historycy,
politolodzy i kulturoznawcy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków.
Pozostałe wyniki w zakresie prognozy zawodów zrównoważonych znajdują się na
stronie: www.barometrzawodów.pl
2.

Rankingi
Tabela. Lista rankingów i pozycji jakie zajęło w nich miasto Bielsko-Biała w 2018 r.
Organizator rankingu

Kategoria

Pozycja w
rankingu

Ranking Samorządów
najdynamiczniej
zwiększających liczbę
osób pracujących w
latach 2003–2017

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

Miasta na
prawach powiatu

3

Ranking
Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek
Samorządu
Terytorialnego

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki
Regionalnej Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

Miasta na
prawach powiatu

8

Ranking Samorządów
2018

Rzeczpospolita

Miasta na
prawach powiatu

17

Sukces Kadencji 20142018

Wspólnota

Miasta na
prawach powiatu

3

Bogactwo Samorządów Ranking dochodów JST
2017

Wspólnota

Miasta na
prawach powiatu

12

Forbes

Miasta od 150 do
299 tys.
mieszkańców

8

ARCADIS

Klasyfikacja
ogólna

6

Ranking

Miasta Przyjazne dla
Biznesu

Ranking Polskich Miast
Zrównoważonych
Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Istotnymi wyzwaniami dla miasta Bielska-Białej w 2018 r. w sferze gospodarki, biorąc
pod uwagę powyższe dane statystyczne, były m.in. działania ukierunkowane na lokalny
rynek pracy. Utrzymujący się bardzo niski poziom bezrobocia, depopulacja, starzenie się
społeczeństwa, dynamiczny wzrost, emigracja oraz szybki rozwój sektora usług to czynniki,
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które wpływały na lokalny rynek pracy i wiązały się z ryzykiem wystąpienia niedoborów siły
roboczej w Bielsku-Białej.
W 2018 r. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego prowadził kolejną edycję
kampanii ,,Kariera w górach”, której celem było przekonanie absolwentów i studentów
wyższych uczelni technicznych, urodzonych w latach 1991-1997 do podjęcia pierwszej pracy
w Bielsku-Białej. Przekonanie młodych inżynierów do zamieszkania w Bielsku-Białej
i zatrudnienia się w tutejszych firmach stanowiło odpowiedź na potrzeby lokalnych
przedsiębiorców. W ramach kampanii trwającej od 1 marca do 30 listopada 2018 r.:
1. Promowano stronę www.karierawgorach.pl poprzez wykupienie płatnej reklamy
na Facebooku, która była wyświetlana studentom i absolwentom uczelni technicznych
z roczników 1991-1997.
2. Prowadzono blog na stronie oraz na profilu na Facebooku.
3. W październiku i listopadzie wykupiono kilka citylightów promujących kampanie na
terenie dworca PKS w Krakowie oraz 2 billboardy w Gliwicach w okolicach Politechniki
Śląskiej.
4. Utrzymywano kontakt z Biurami Karier na wyższych uczelniach technicznych.
Kampania miała na celu utrwalenie wizerunku Miasta jako miejsca, w którym na inżynierów
czeka bardzo wiele możliwości, zarówno pod względem rozwoju zawodowego, jak i szans na
aktywny wypoczynek o każdej porze roku.
W 2018 r. kontynuowano także współpracę z Akademią Techniczno-Humanistyczną
prowadząc wspólnie z uczelnią w Internecie bliźniaczą kampanię "Studia w górach".
W 2018 r. kampania trwała od 15 marca do 30 września 2018 roku. Celem kampanii była
promocja strony internetowej www.studiawgorach.pl na Facebooku, wśród następującej
grupy docelowej: osoby w wieku 17-20 lat, zamieszkujące na obszarze: miasta BielskaBiałej, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego, miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta Żory,
powiatu pszczyńskiego, powiatu mikołowskiego, miasta Tychy, powiatu bieruńskolędzińskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, powiatu suskiego oraz
powiatu żywieckiego.
W 2018 r. miasto Bielsko-Biała przystąpiło do projektu „Welcoming International
Talent” w ramach programu URBACT III, który ma na celu przeniesienie najlepszych praktyk
w zakresie kreowania przyjaznej polityki emigracyjnej, w ramach sieci miast, której liderem
jest miasto Groningen z Holandii. Z uwagi na rosnącą liczbę osób z zagranicy, które
przyjeżdżają do Bielska–Białej w poszukiwaniu pracy, lokalny samorząd przystępując
do przedmiotowego projektu, postanowił wyjść naprzeciw głównym problemom, z jakim
stykają się imigranci tj.: bariera językowa, kwestie związane z rynkiem mieszkaniowym,
dostępność usług publicznych czy integracja ze społecznością lokalną. W ramach projektu
przewidziano realizację działań związanych m.in. z utworzeniem punktu integracji dla
cudzoziemców oraz kurs języka polskiego dla cudzoziemców zamieszkujących miasto
Bielsko-Biała, którzy wykonują albo mają zamiar wykonywać w Bielsku-Białej jeden
z zawodów deficytowych.
Ponadto w 2019 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentu
strategicznego dla miasta Bielska-Białej skierowanego do ludzi młodych w kontekście
problemów związanych z depopulacją Miasta. Opracowanie dokumentu pozwoli na lepszą
koordynację działań zmierzających do zachęcenia młodych mieszkańców Miasta do
wiązania swojej przyszłości z Bielskiem-Białą, zachęcania do powrotu tych, którzy z BielskaBiałej wyjechali jak i zachęcenia innych osób do przyjazdu do Bielska-Białej i rozpoczęcia
tutaj swojej kariery zawodowej.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

20

3. Informacje finansowe
(Informacje przygotowane przez Wydział Budżetu)
Dochody ogółem wyniosły w 2018 r. 1 069,4 mln zł, tj. 98,18% wykonania planu
po zmianach, dla porównania w 2017 r. wykonanie wyniosło 1 019,8 mln zł, tj. 92,05% planu.
Wykonanie dochodów za 2018 r. jest zatem wyższe o 49,6 mln zł, w stosunku do ubiegłego
roku.
W 2018 r. dochody własne gminy i powiatu wyniosły 622,4 mln zł i stanowiły udział
58,20% dochodów ogółem. Dla porównania, w 2017 r. udział dochodów własnych
w dochodach ogółem kształtował się na poziomie 55,59%. Obserwuje się zatem wzrost
udziału dochodów własnych w dochodach ogółem o 2,61% rok do roku, co jest pozytywnym
symptomem, świadczącym o wzmocnieniu się samodzielności finansowej Miasta.
W 2018 r. budżet Miasta zasiliła również subwencja ogólna z budżetu państwa,
w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także na
uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie
233,1 mln zł, tj. 100,00% planu po zmianach.
Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa w 2018 r. była, podobnie jak
w poprzednich latach, zróżnicowana i wyniosła łącznie 174,7 mln zł, tj. 99,08% planu
po zmianach.
Niewielki procent (0,02%) w ogólnej kwocie dochodów Miasta stanowiły także dotacje
z funduszy celowych. W 2018 r. wpłynęło z tego tytułu 258,4 tys. zł.
Dla rozwoju Bielska-Białej bardzo istotnym źródłem dochodów pozostają od wielu lat
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 r. pozyskano środki unijne w łącznej
kwocie 38,9 mln zł, tj. 45,73% planu po zmianach.
W 2018 r. wydatkowano ogółem ponad 1 101,4 mln zł, co stanowiło prawie 90%
planu (dla porównania w 2017 r. wydatkowano ogółem ponad 970,4 mln zł, co stanowiło
83,5% planu, a w 2016 r. wydatkowano 894,9 mln zł, co stanowiło 89,5% planu), w tym:
1. na wydatki bieżące 905,8 mln zł, tj. 97% planu (847,7 mln zł, tj. 97,3% planu w 2017 r.
oraz 773,9 mln zł, tj. 95,1% planu w 2016 r.),
2. na wydatki majątkowe 195,6 mln zł, tj. 68% planu (122,7 mln zł, tj. 42,2% planu
w 2017 r. oraz 121 mln zł, tj. 64,7% planu w 2016 r.).
Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży
wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2018 r.
zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., BGK,
pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 27,9 mln zł.
Budżet roku 2018 został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego
deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek miał być
kredyt bankowy w wysokości 138 mln zł. Kredyt ten został uruchomiony końcem grudnia
2018 r., jednakże tylko w wysokości 35 mln zł. Ostatecznie bowiem rok budżetowy zakończył
się deficytem w wysokości prawie 32 mln zł. Nadal jednak, z uwagi na wysoki stopień
realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków
bieżących kolejny rok z rzędu wystąpiła nadwyżka operacyjna na poziomie 114,4 mln zł,
dla porównania 103 mln zł w 2017 r., w 2016 r. nadwyżka wynosiła 118,5 mln zł.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wysoki poziom nadwyżki operacyjnej oraz kredyt
uruchomiony w niższej kwocie przyczynił się również do niewielkiego wzrostu kwoty długu
Miasta, który na koniec 2018 r. wyniósł 102,2 mln zł, co stanowiło 9,57% zrealizowanych
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dochodów budżetowych. Dla porównania w 2017 r. wynosił 94 mln zł, w 2016 r. wyniósł
119 mln zł.
Tabela. Wykonanie dochodów oraz wydatków w latach 2016-2018.
Wykonanie
2016 r.

Wykonanie
2017 r.

Plan 2018 r.

Wykonanie
2018 r.

DOCHODY
OGÓŁEM, z tego:

914 529 528,88

1 019 825 030,08

1 089 232 868,90

1 069 387 434,14

Dochody bieżące, w
tym:

892 374 747,26

950 469 267,58

996 480 400,66

1 020 135 329,25

240 573 777,00

258 304 165,00

278 583 496,00

296 287 073,00

22 670 509,05

24 585 702,70

31 000 000,00

32 331 052,79

podatek od
nieruchomości

144 503 073,70

145 920 066,58

146 500 000,00

146 886 273,29

Dochody
majątkowe, w tym:

22 154 781,62

69 355 762,50

92 752 468,24

49 252 104,89

I.2.1.

ze sprzedaży
majątku

7 098 269,93

7 786 603,69

8 503 929,72

10 364 806,83

I.2.2

z tytułu dotacji oraz
środków
przeznaczonych na
inwestycje

14 597 951,58

60 281 419,64

83 348 538,52

37 717 681,75

WYDATKI
OGÓŁEM, z tego:

894 917 608,64

970 404 986,97

1 224 633 416,07

1 101 367 415,21

II.1.

Wydatki bieżące

773 921 899,58

847 725 803,08

936 825 199,77

905 779 090,09

II.2.

Wydatki majątkowe

120 995 709,06

122 679 183,89

287 808 216,30

195 588 325,12

III.

Wynik
(nadwyżka/deficyt)
budżetu (I.-II.)

19 611 920,24

49 420 043,11

-135 400 547,17

-31 979 981,07

IV.

Wynik
(nadwyżka/deficyt)
operacyjny (I.1-II.1)

118 452 847,68

102 743 464,50

59 655 200,89

114 356 239,16

V.

Wolne środki

32 442 357,89

17 096 399,64

42 068 751,66

42 068 751,66

P.

Wyszczególnienie

I.

I.1.

I.1.1.

I.1.2.

I.1.3.

I.2.

II.

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych
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VI.

Zadłużenie ogółem

118 561 883,00

94 122 361,76

187 256 147,50

102 289 741,36

VII.

Wydatki na obsługę
zadłużenia

3 736 222,99

2 825 544,62

3 938 253,85

2 282 766,54

VIII.

Dochody własne
(bieżące i
majątkowe)

544 852 202,49

566 929 422,84

594 367 278,69

622 349 477,79

59,58%

55,59%

54,57%

58,20%

13,52%

12,64%

23,50%

17,76%

28 706 134,90

14 270 855,02

38 130 497,81

39 785 985,12

107,19%*

107,37%

110,25%*

114,70%

102,31%**

100,98%

101,74%**

100,66%

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Udział dochodów
własnych w
dochodach ogółem
Udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem
Poziom wolnych
środków po
odliczeniu
wydatków na
obsługę zadłużenia
Dynamika PIT
(dochodów z tyt.
udziału we
wpływach z podatku
dochod. od osób
fizycznych)
Dynamika podatku
od nieruchomości

* dynamika PIT została wyliczona za 2016 r. w stosunku do wykonania za 2015 r., tj. 224 426 309,00 zł,
natomiast dynamika planu za 2018 r. w stosunku do planu 2017 r., tj. 252 677 119,00 zł
** dynamika podatku od nieruchomości została wyliczona za 2016 r. w stosunku do wykonania za 2015 r., tj.
141 236 172,57 zł, natomiast dynamika planu za 2018 r. w stosunku do planu 2017 r., tj. 144 000 000,00 zł
Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Podsumowując należy stwierdzić, iż utrzymująca się bardzo dobra sytuacja
w gospodarce krajowej, znalazła swoje odzwierciedlenie również w lepszych wynikach
finansowych osiągniętych przez sektor lokalny, w tym również miasto Bielsko-Biała.
Powyższe widoczne jest przede wszystkim w dobrym wykonaniu dochodów budżetowych.
Większość głównych źródeł dochodów (za wyjątkiem środków z budżetu Unii Europejskiej)
została zrealizowana w 2018 r. zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach pozyskano
wyższe wpływy.
Wykonanie dochodów za 2018 r. należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane wpływy
udało się zrealizować w 98,18%. Dochody w roku ubiegłym wyniosły o 49,6 mln zł więcej
w porównaniu z 2017 r. Wzrósł ponadto udział dochodów własnych w ogólnej kwocie
dochodów o 2,61%. Trzeba podkreślić, że ponad połowa kwoty dochodów stanowi środki
własne, wypracowane przez Miasto (58,20%), co potwierdza jego samodzielność finansową
w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania i jest jednym z czynników świadczących
o dobrej kondycji budżetu Miasta.
Miniony rok zakończył się również nominalnym wzrostem wykonanych wydatków
zarówno bieżących jak i majątkowych w stosunku do lat poprzednich. Ponadto pierwszy raz
w historii Miasta wykonanie wydatków wyniosło ponad miliard złotych.
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W dalszym ciągu jednak konieczne będzie bieżące monitorowanie dochodów
i wydatków oraz podejmowanie działań, aby nadwyżka operacyjna oraz indywidualny
wskaźnik zadłużenia utrzymywały się na tak dobrym jak obecnie poziomie. Istotne jest
bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza że
w latach 2019-2020 planuje się realizować wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego
Miasta inwestycji, które wymagać będą znacznego zaangażowania środków z budżetu
Miasta. Ważne jest także, aby Miasto postrzegane było, jak dotychczas, jako prężnie
rozwijające się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców, a także jak w poprzednich latach,
wysoko oceniane w rankingach.
Wykres. Struktura dochodów budżetu miasta Bielska-Białej w 2018 r.

Struktura dochodów budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 roku
Udziały
w podatku
dochodowym
328.618.125,79

Subwencje
233.130.215,00

Dotacje i środki na cele
bieżące 187.745.937,52

Podatki i opłaty lokalne
221.897.266,42

Dotacje i środki na cele
inwestycyjne
33.640.781,75

Pozostałe dochody
64.355.107,66

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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Tabela. Struktura dochodów budżetu
Struktura dochodów budżetu

Wykonanie

Pozostałe dochody

64 355 107,66

Podatki i opłaty lokalne

221 897 266,42

Udziały w podatku dochodowym

328 618 125,79

Subwencje

233 130 215,00

Dotacje i środki na cele bieżące

187 745 937,52

Dotacje i środki na cele inwestycyjne

33 640 781,75

Suma

1 069 387 434,14

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Wykres. Struktura wydatków majątkowych miasta Bielska-Białej w 2018 r.

Struktura wydatków majątkowych Miasta Bielska-Białej w 2018

Sport, turystyka i
rekreacja
5.105.060,26

Mieszkalnictwo i
gospodarka gruntami
5.218.191,17

Działalność usługowa
1.117.558,09
Administracja publiczna,
w tym promocja
2.370.977,69
Policja, Straż Pożarna,
Straż Miejska i
Zarządzanie Kryzysowe
1.981.825,81

Oświata i opieka
wychowawcza
33.701.989,95

Opieka zdrowotna
11.819.783,42

Drogi i transport
publiczny
126.715.591,04

Pomoc społeczna
394.922,31
Działalność kulturalna
4.449.883,93

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
2.712.541,45

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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Tabela. Struktura wydatków majątkowych miasta Bielska-Białej w 2018 r.
Obszar funkcjonowania gminy

Wykonanie

Drogi i transport publiczny

126 715 591,04

Sport, turystyka i rekreacja

5 105 060,26

Mieszkalnictwo i gospodarka gruntami

5 218 191,17

Działalność usługowa w tym planowanie przestrzenne, geodezja i
kartografia oraz cmentarze

1 117 558,09

Administracja publiczna, w tym promocja

2 370 977,69

Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe

1 981 825,81

Oświata i opieka wychowawcza

33 701 989,95

Opieka zdrowotna

11 819 783,42

Pomoc społeczna

394 922,31

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 712 541,45

Działalność kulturalna

4 449 883,93

Suma

195 588 325,12

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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Tabela. Struktura wydatków bieżących miasta Bielska-Białej w 2018 r.

Struktura wydatków bieżących Miasta Bielska-Białej w 2018 roku
Pozostałe zadania
polityki społecznej, w
tym urząd pracy
8.013.858,83

Działalność kulturalna
30.007.630,70

Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Świadczenia dla
rodzin, w tym Program 60.706.177,95

Drogi i transport
publiczny
67.256.085,59

Gospodarka rolna i
leśna 1.595.692,19

Sport, turystyka i
rekreacja
30.215.589,57
Mieszkalnictwo i
gospodarka gruntami
10.870.822,97
Działalność usługowa
3.466.575,54

500+ 152.138.047,58
Pomoc społeczna i
nieodpłatna pomoc
prawna
55.131.964,16

Administracja
publiczna, w tym
promocja
64.705.797,65
Wybory samorządowe
i rejestr wyborców
935.653,66

Opieka zdrowotna
10.445.244,11

Oświata i opieka
wychowawcza
371.322.040,92

Wpłata do budżetu
państwa i rezerwy, w
tym budżet
obywatelski
10.445.244,11

Policja, Straż Pożarna,
Straż Miejska i
Zarządzanie Kryzysowe
25.842.427,21
Koszt obsługi długu
publicznego
2.205.057,46

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Tabela. Struktura wydatków bieżących miasta Bielska-Białej w 2018 r.
Obszar funkcjonowania gminy

Wykonanie

Gospodarka rolna i leśna

1 595 692,19

Drogi i transport publiczny

67 256 085,59

Sport, turystyka i rekreacja

30 251 589,57

Mieszkalnictwo i gospodarka gruntami

10 870 822,97

Działalność usługowa w tym planowanie przestrzenne, geodezja i kartografia
oraz cmentarze

3 466 575,54

Administracja publiczna, w tym promocja

64 705 797,65

Wybory samorządowe i rejestr wyborców

935 653,66

Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe

25 842 427,21
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Koszt obsługi długu publicznego

2 205 057,46

Wpłata do budżetu państwa i rezerwy, w tym budżet obywatelski

10 884 424,00

Oświata i opieka wychowawcza

371 322 040,92

Opieka zdrowotna

10 445 244,11

Pomoc społeczna i nieodpłatna pomoc prawna

55 131 964,16

Pozostałe zadania polityki społecznej, w tym urząd pracy

8 013 858,83

Świadczenia dla rodzin w tym Program 500+

152 138 047,58

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 706 177,95

Działalność kulturalna

30 007 630,70

Suma

905 779 090,09

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Wykres. Prognoza nadwyżki operacyjnej miasta Bielska-Białej na najbliższe lata.
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Nadwyżka operacyjna budżetu to środki pieniężne jakie Miasto może przeznaczyć na
wydatki inwestycyjne lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wykres. Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse Miasta.
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Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bielska-Białej, została sporządzona do
2030 r. Przedsięwzięcia inwestycyjne, zostały zaplanowane w Załączniku Nr 2 Wykaz
przedsięwzięć wieloletnich, do 2024 r. Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych w 2018 r.
wyniosło 174,1 mln zł.
Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w Załączniku Nr 2, w Wieloletniej
Prognozie Finansowej ujmuje się również nowe wydatki inwestycyjne, które w 2018 r. zostały
wykonane w wysokości prawie 24 mln zł.
W związku z dobrą sytuacją finansową Miasta, należy zaznaczyć, że po okresie na
który zaplanowana jest realizacja przedsięwzięć tj. po 2024 r. nadal jest możliwość
finansowania nowych wydatków inwestycyjnych, aż do 2030 r. Wydatki te, w tych latach,
kształtują się na poziomie 80 mln zł-114 mln zł.
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Wykres. Prognoza limitu zadłużenia miasta Bielska-Białej na najbliższe lata.
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Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzgl. ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu
o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który obowiązuje od 2014 r. oznacza,
że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego
realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku
budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od
kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych
dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
W praktyce konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie
obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu.
Prognozowane dochody budżetu na lata następne planowane są w sposób ostrożny
i realistyczny. Wydatki budżetu z roku na rok wykazują wzrost. Wypracowana nadwyżka
operacyjna i budżetowa w kolejnych latach zapewnia stabilność indywidualnego wskaźnika
zadłużenia, który stanowi podstawę umożliwiającą podejmowanie uchwał budżetowych
w latach następnych. W 2018 r. wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań długoterminowych, czyli
kredytów i pożyczek wyniósł 2,82%. Wielkość bazową, do której należy odnieść wyżej
wymieniony wskaźnik, czyli dopuszczalna wielkość spłaty zobowiązań wyniosła 12,08%.
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W latach następnych indywidualny wskaźnik zadłużenia w zakresie wartości dopuszczalnej
jest coraz większy natomiast wielkości zaplanowanych spłat wynikających z obsługi długu
publicznego jest coraz niższa. Zatem bufor bezpieczeństwa obsługi zadłużenia z roku na rok
rośnie.

Tysiące

Wykres: Poziom zadłużenia miasta Bielska-Białej.
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Źródło: Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Kwota długu na koniec 2018 r. wyniosła 102,2 mln zł i stanowi 9,57% zrealizowanych
dochodów budżetu. Spłata wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi w 2029 r.
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4. Mienie gminne
Gospodarka nieruchomościami
(Informacje przygotowane przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa)
Miasto Bielsko-Biała realizuje szereg zadań własnych obejmujących m.in. sprawy
z zakresu gospodarki nieruchomościami. Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa realizuje
zadania polegające na zbywaniu i nabywaniu mienia, prowadzeniu postępowań związanych
z nieruchomościami, w tym również gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi,
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz prowadzeniu spraw
z zakresu rolnictwa.
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa realizuje swoje zadania w oparciu
o następujące przepisy:
1. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653
ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496
ze zm.).
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
2204 ze zm.).
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych KŚT (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) łącznie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1864).
6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.
z 2019 r. poz. 270), oraz akty wykonawcze, akta prawa miejscowego (Uchwały Rady
Miejskiej).
W katalogu zadań realizowanych przez Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa
znajdują się m.in. sprawy związane ze zbywaniem mienia. W ramach omawianej działalności
tut. Wydział prowadził w roku 2018 sprawy dotyczące sprzedaży i oddawania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej.
W trybie przetargowym (przetarg nieograniczony i ograniczony) Wydział Mienia
Gminnego i Rolnictwa realizował zadania dotyczące zbycia nieruchomości gruntowych
o łącznej pow. 19 007 m2:
1. Niezabudowane oznaczone jako dz. 480/25, 1599/38, 1599/40, 482/9, 482/10, obręb:
Międzyrzecze Górne, przy ul. Świt o pow. 13 255 m2.
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Zabudowana oznaczona jako dz. 1073, 1175/1, obręb: Żywieckie Przedmieście,
przy ul. Młyńskiej 4 o pow. 159 m2.
3. Zabudowana oznaczona jako dz. 1413, obręb: Żywieckie Przedmieście,
przy ul. Robotniczej 5a o pow. 94 m2.
4. Zabudowana oznaczona jako dz. 5290/1, obręb: Lipnik, przy ul. Stefanii Sempołowskiej
o pow. 30 m2.
5. Zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała wraz z oddaniem gruntu
w użytkowanie wieczyste dz. 236/1, 620, 621/2o pow. 5 469 m2 przy ul. Olszówka 49,
49a, obręb: Olszówka Dolna. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami
mieszkalnymi.
Dodatkowo w trybie przetargowym tut. Wydział prowadził działania zakończone sprzedażą:
1. Lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Marii Konopnickiej 16 stanowiącego własność Gminy
Bielsko-Biała wraz z oddaniem udziału 1233/10000 w gruncie w użytkowanie wieczyste
– dz. 664/24, obręb: Aleksandrowice.
2. Lokalu mieszkalnego przy ul. Cieszyńskiej 252 stanowiącego własność Gminy BielskoBiała wraz z własnością gruntu w udziale 480/95034 – dz. 259/44, 259/46, obręb:
Aleksandrowice.
3. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Bielsko-Biała przy ul. Teodora Sixta 23.
W trybie bezprzetargowym zbyte zostały nieruchomości o łącznej pow. 5 115 m2:
1. Niezabudowana oznaczona jako dz. 2374/15 o pow. 407 m2, obręb: Komorowice
Krakowskie, przy ul. Komorowickiej.
2. Niezabudowana oznaczona jako dz. 759/55 o pow. 133 m2, obręb: Stare Bielsko,
przy al. gen. Władysława Andersa.
3. Na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako
dz. 204/119 o pow. 429 m2, obręb: Lipnik, przy ul. Żywieckiej.
4. Niezabudowana oznaczona jako dz. 1645/150 o pow. 113 m2, obręb: Komorowice
Krakowskie, przy ul. Kirasjerów/Dragonów.
5. Niezabudowana oznaczona jako dz. 3246 o pow. 106 m2, obręb: Kamienica,
przy ul. Skarpowej.
6. Oddanie w użytkowanie wieczyste na uzupełnienie, dz. 11/3 o pow. 686 m2, obręb:
Dolne Przedmieście, przy ul. Michała Grażyńskiego.
7. Oddanie w użytkowanie wieczyste na uzupełnienie, dz. 610/98 o pow. 203 m 2, obręb:
Kamienica, przy al. Armii Krajowej.
8. Niezabudowana oznaczona jako dz. 844/28 o pow. 23 m2, obręb: Kamienica,
przy ul. Partyzantów.
9. Niezabudowana oznaczona jako dz. 2674/1 o pow. 35 m2, obręb: Kamienica,
przy ul. Oświęcimskiej/Kamienickiej.
10. Niezabudowana oznaczona jako dz. 5327/47, o pow. 240 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Jeździeckiej.
11. Niezabudowana oznaczona jako dz. 5233/4 o pow. 7 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Lipnickiej.
12. Niezabudowana oznaczona jako dz. 821/282 o pow. 52 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Brackiej.
13. Niezabudowana oznaczona jako dz. 342/19 o pow. 661 m2, obręb: Olszówka Dolna,
przy ul. Laskowej.
14. Niezabudowana oznaczona jako dz. 584/13 o pow. 38 m2, obręb: Kamienica,
przy ul. Zygmunta Drobniewicza.
2.
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15. Niezabudowana oznaczona jako dz. 124/13 o pow. 42 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Żywieckiej.
16. Niezabudowana oznaczona jako dz. 843/7, 844/29 pow. 55 m2, obręb: Kamienica,
przy ul. Partyzantów.
17. Na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako
dz. 1300/357 o pow. 428 m2, obręb: Lipnik, przy ul. Wielkopolskiej/Małopolskiej.
18. Niezabudowana oznaczona jako dz. 3321/7 pow. 511 m2, obręb: Stare Bielsko,
przy ul. Francuskiej.
19. Niezabudowana oznaczona jako dz. 3321/8 pow. 442 m2, obręb: Stare Bielsko,
przy ul. Francuskiej.
20. Niezabudowana oznaczona jako dz. 3936/14 o pow. 137 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Południowej.
21. Niezabudowana oznaczona jako dz. 1022/15 pow. 86 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Skowronków.
22. Niezabudowana oznaczona jako dz. 628/314 pow. 76 m2, obręb: Lipnik,
przy ul. Mierniczej.
23. Niezabudowana oznaczona jako dz. 3/1 pow. 114 m2, obręb: Dolne Przedmieście,
przy ul. Czechowickiej.
24. Niezabudowana oznaczona jako dz. 942/3, 289/3, 1331/1 o łącznej pow. 91 m2, obręb:
Żywieckie Przedmieście, przy ul. Parkowej.
W 2018 r. z zakresu zbycia nieruchomości Wydział prowadził 218 spraw, w tym
36 spraw dotyczyło oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Ponadto w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.), Wydział
prowadził sprawy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. W roku 2018 prowadzono 23 sprawy i przekształcono prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym o łącznej pow. 32 335 m2:
1. Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
nieruchomości o łącznej pow. 30 035 m2, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych
wraz z osobami fizycznymi.
2. Wydano 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości o łącznej powierzchni 2 300 m2 na rzecz osób fizycznych.
Od roku 2019 Wydział realizuje także ustawę z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r. poz. 270).
W 2018 r. Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa uczestniczył również
w postępowaniach dotyczących zwrotów nieruchomości. W wyniku decyzji organu,
orzeczono o zwrocie nieruchomości, o łącznej pow. 3 656,80 m2:
1. Dz. 695/60 i 695/62 o łącznej pow. 37 m2, obręb: Aleksandrowice, zwrotu dokonano na
rzecz osób fizycznych.
2. Udziału ½ części dz. 1366/9, 1366/10, 1366/11, 1366/20 o łącznej pow. 3 437 m2 obręb:
Kamienica, zwrotu dokonano na rzecz osób fizycznych.
3. Udziału dz. 257/6, oraz 1/5 udziału w działce 257/46 o pow. 91,40 m2 obręb: Kamienica,
zwrotu dokonano na rzecz osób fizycznych.
4. Zwrotu udziału dz. 257/4, oraz 1/5 udziału w działce 257/46 o pow. 91,40 m2 obręb:
Kamienica, zwrotu dokonano na rzecz osób fizycznych.
Ponadto Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa prowadził sprawy dotyczące zbycia
i oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art. 209a Ustawy o gospodarce
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nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) o łącznej pow. 5 085 m2, oraz sprawy
nabycia nieruchomości do zasobu poprzez zamianę nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała o łącznej pow.
496 m 2 .
Kolejnym realizowanym przez Wydział zadaniem jest nabywanie mienia. Jego celem
jest pozyskiwanie określonych i niezbędnych nieruchomości dla realizacji zadań własnych
Gminy, oraz terminowe przyznawanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy
prawa. W ramach omawianej działalności Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa w 2018 r.
prowadził 151 spraw dotyczących wykupu i zamiany nieruchomości, a także przyjęcia
darowizny. W ramach tego zadania w roku 2018, na inne cele statutowe, wykupiono grunty
o łącznej pow. 3 270 m2:
1. Dz. 210/95 o pow. 1 822 m2 obręb: Wapienica, nabyta została na cel strategiczny
"Priorytet B „mobilność” Cm1 Strategia rozwoju Gminy Bielsko-Biała do 2020r.”.
2. 1/3 udziału w dz. 6763/1, 6764/1, 6762/1 o pow. łącznej 409 m2, udział 27/36 części
w dz. 4315/4 o pow. łącznej 1 039 m2, obręb: Lipnik, nabyte zostały na cel strategiczny
„Priorytet B „mobilność” Cm1 - parking wielopoziomowy ul. Lwowska”, natomiast
w wyniku zamiany z osobami fizycznymi Gmina pozyskała nieruchomości gruntowe
o łącznej pow. 366 m2.
W zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa Wydział prowadził 70 spraw.
Z mocy prawa oraz na wniosek, skomunalizowano grunty o łącznej pow. 58 816 m2, w tym
grunty zajęte po drogi w łącznej pow. 40 432 m2, oraz pozostałe grunty o łącznej pow.
18 384 m2.
Ponadto Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa prowadził sprawy dotyczące:
1. Przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych na mocy decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowych, o łącznej pow. 46 778 m2.
2. Działek nabytych w trybie art. 73 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998 nr 133 poz.
872) o łącznej pow. 2 437 m2.
3. Działek nabytych w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2204, ze zm.) o łącznej pow. 3 516 m2.
4. Stwierdzenia nabycia spadku - nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 589/7
przy ul. Pasterskiej o pow. 35 m2.
5. Nieodpłatnego
przejęcia
na
rzecz
Gminy
Bielsko-Biała
nieruchomości
o pow. 1 276 m2, obręb: Lipnik oraz udział 3/56 części w nieruchomości oznaczonej jako
działka 489/225, obręb: Mikuszowice Śląskie.
W ramach istniejących zadań, Wydział prowadził 23 sprawy z zakresu pierwokupów
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
2204 ze zm.), z tytułu wykonywania egzekucji komorniczych, zasiedzenia oraz wypłat
odszkodowań z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) - 2 sprawy, z art. 73 – przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r.
- 2 sprawy, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1496
ze zm.) - 97 spraw.
Poza wymienionymi zadaniami Wydział na bieżąco prowadzi działania związane
z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym w przedmiocie ich wydzierżawiania,
użyczania, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (odpłatnych służebności
drogowych i przesyłu), a także działania związane z regulacją stanu prawnego, w tym
również w zakresie postępowań sądowych.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

35

Kolejnym realizowanym przez Wydział kierunkiem działania jest inne dysponowanie
mieniem. Jego celem jest racjonalne gospodarowanie nieruchomościami, czerpanie
pożytków z nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, ustanawianie
ograniczonych praw do nieruchomości, w tym odpłatnych służebności drogowych i przesyłu.
W ramach omawianej działalności Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa prowadził 450
spraw o oddanie nieruchomości w dzierżawę. W 2018 r. łączna powierzchnia gruntów
rolnych i gruntów przeznaczonych m.in. na tereny rekreacyjne, tereny zielone, parkingi,
wynosiła ok. 475 421 m2. Przedmiotem dzierżawy gruntów są tereny wykorzystywane pod
uprawy ogrodnicze, tereny rekreacyjne, ogródki przydomowe, łąki i pastwiska, dojazdy
i dojścia do budynków mieszkalnych oraz tereny zajęte między innymi pod tymczasowe
obiekty gastronomiczne, parkingi, garaże, kioski handlowe, ogródki letnie przy lokalach
gastronomicznych, czy też magazynowanie i składowanie materiałów budowlanych.
Wysokość stawek czynszu dzierżawnego na dany rok ustalana jest Zarządzeniem
Prezydenta Miasta.
Od listopada 2018 r. prowadzone są postępowania dotyczące zmiany stawek
czynszu dzierżawnego, w tym zawiadomienie dzierżawców o zmianie stawek z dniem
01.01.2019 r. (ok. 533 spraw).
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa prowadził również 74 postępowania z zakresu
oddawania nieruchomości w trwały zarząd. W 2018 r. łączna powierzchnia gruntów
oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek oświatowych wynosiła 3 412 m 2, natomiast
łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek
organizacyjnych wynosiła 7 225 m2. Dodatkowo wygaszono trwały zarząd ustanowiony
w części na rzecz gminnych jednostek oświatowych w łącznej pow. 1487 m2 gruntu.
W ramach istniejących procedur, Wydział realizował wnioski związane z obciążaniem
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebność). Celem tej działalności jest
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Służebności ustanawiane są
odpłatne. W roku 2018 Wydział prowadził 126 spraw z zakresu ustanowienia służebności
gruntowych oraz 69 z zakresu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci.
Dodatkowo prowadzono 395 spraw w sprawie wydania zezwolenia na czasowe zajęcie
nieruchomości na czas trwania inwestycji.
Wydział podejmuje również działania związane z postępowaniami w zakresie:
1. Zniesienia współwłasności nieruchomości - w roku 2018 do zasobu nabyto udział 28/42
o pow. 2 147 m2. w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnymi
i budynkiem gospodarczym przy ul. Sikornik 1.
2. Aktualizacji stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego –
prowadzono 430 spraw.
3. Ustalania opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – pozyskiwanie
środków finansowych w związku z dokonywaniem przez właściciela podziałem
nieruchomości, w wyniku którego wzrosła wartość nieruchomości – Wydział prowadził
170 spraw z tego zakresu.
4. Wydawania zaświadczeń o spłacie należności zabezpieczonych hipotecznie związanych
z nabywaniem nieruchomości.
5. Ewidencjonowania mienia – prowadzono ok. 203 sprawy,
6. Sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego.
W ramach realizacji zadań własnych z zakresu rolnictwa Wydział prowadził
postępowania dotyczące potwierdzenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
pracy w gospodarstwie rolnym oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących
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w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy lub uprawnionego do prawa pierwokupu.
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa prowadzi również rozliczenie dotyczące zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Tabela. Wartość mienia komunalnego ogółem (Gmina Bielsko-Biała i Miasto na prawach powiatu
łącznie) w roku 2018.
Grupa
wg KRŚT

Nazwa

Właściciel

31.12.2017r.

31.12.2018 r.

Grupa 1

Budynki i lokale, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego oraz spółdzielcze
prawo do lokalu
niemieszkalnego

Ogółem
Gmina
Powiat

763 864 326,35 zł
658 629 815,98 zł
105 234 510,37 zł

853 943 651,17 zł
746 419 590,93 zł
107 524 060,24 zł

Grupa 2

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

Ogółem
Gmina
Powiat

1 355 786 039,79 zł
1 351 180 246,96 zł
4 605 792,83 zł

1 443 468 607,40 zł
1 436 581 153,25 zł
6 887 454,15 zł

Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

Ogółem
Gmina
Powiat

4 042 777,51 zł
3 611 315,64 zł
431 461,87 zł

4 715 664,26 zł
4 224 764,39 zł
490 899,87 zł

Grupa 4

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego
zastosowania

Ogółem
Gmina
Powiat

37 288 134,17 zł
35 434 226,93 zł
1 853 907,24 zł

44 879 060,82 zł
43 157 788,25 zł
1 721 272,57 zł

Grupa 5

Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty

Ogółem
Gmina
Powiat

3 974 218,75 zł
3 829 992,73 zł
144 226,02 zł

4 127 637,76 zł
3 983 411,74 zł
144 226,02 zł

Grupa 6

Urządzenia techniczne

Grupa 7

Środki transportu

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie

Ogółem
Gmina
Powiat
Ogółem
Gmina
Powiat
Ogółem
Gmina
Powiat

54 529 504,02 zł
51 300 113,85 zł
3 229 390,17 zł
120 551 481,23 zł
120 173 384,67 zł
378 096,56 zł
52 751 925,18 zł
29 144 502,46 zł
23 607 422,72 zł

67 966 813,59 zł
64 645 782,95 zł
3 321 030,64 zł
118 728 485,56 zł
118 344 301,75 zł
384 183,81 zł
55 266 926,16 zł
31 860 867,69 zł
23 406 058,47 zł

Ogółem
Gmina
Powiat

2 392 788 407,00 zł
2 253 303 599,22 zł
139 484 807,78 zł

2 593 096 846,72 zł
2 449 217 660,95 zł
143 879 185,77 zł

Razem:

Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu
Bielsko-Biała wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
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Spółki prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy
(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego)
Według stanu na 31.12.2018 r. Gmina Bielsko-Biała była wspólnikiem/akcjonariuszem
12 spółek prawa handlowego, w tym:
- 4 spółek ze 100% udziałem w kapitale zakładowym,
- 5 spółek powyżej 50% udziału w kapitale zakładowym,
- 3 spółek poniżej 50% udziału w kapitale zakładowym.
Zieleń Miejska Sp. z o.o.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 1.984.000,00 zł i dzielił się na 3 968 udziałów,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 100% udziałów. Spółka prowadzi działalność
w zakresie: usług związanych z pielęgnacją, projektowaniem i budowaniem terenów
zielonych, produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego, administracji lasem komunalnym
oraz zarządzania cmentarzem komunalnym.
Misją Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy będących przedmiotem
działalności Spółki, zgodnie z Aktem Założycielskim.
Spółka realizuje projekt inwestycyjny polegający na uruchomieniu spopielarni zwłok.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce - Zieleń Miejska Sp. z o.o.
2017 r.

2018 r.

Aktywa ogółem

3 856 992,92 zł

4 615 159,99 zł

Przychody ogółem (wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi)

5 079 768,98 zł

7 100 879,93 zł

36 619,63 zł

655 417,26 zł

41

42

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 15 115 600,00 zł i dzielił się na 151 156
akcji, z czego Gmina posiadała 100% akcji. Podstawowym celem działalności Spółki jest
wykonywanie zadań własnych Gminy Bielsko-Biała dotyczących zaspakajania potrzeb
mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Przedmiotem działalności
Spółki jest odzysk, zagospodarowanie oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych.
Do zakładu dostarczane są odpady pochodzące z terenu Gminy Bielsko-Biała, a także
okolicznych gmin, z którymi Gmina Bielsko-Biała podpisała porozumienia tj. Gminy:
Bestwina, Jaworze, Jasienica, Kozy ,Szczyrk, Porąbka, Buczkowice, Wilkowice.
Misją Spółki jest sortowanie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów, zgodnie
ze standardami Unii Europejskiej i przepisami prawa polskiego.
Spółka w 2018 r. rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji
sortowniczej i kompostowni w nowe maszyny i urządzenia.” Realizację tej inwestycji
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umożliwiło podjęcie Uchwały przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wyrażenie zgody w sprawie częściowego
warunkowego umorzenia pożyczki. Wartość inwestycji wynosi 6 967 916,00 zł.
W ramach pozostałych inwestycji, ze środków własnych dokonano modernizacji parku
maszynowego, technologii, oprogramowania na kwotę 1 164 000,00 zł.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
2017 r.

2018 r.

Aktywa ogółem

81 633 644,28 zł

79 564 715,03 zł

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi
przychodami operacyjnymi i finansowymi)

27 925 778,38 zł

32 484 886,22 zł

52 659,33 zł

639 922,92 zł

135

134

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 31 294 800 zł i dzielił się na 312 948 akcji,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 100% akcji. Spółka prowadzi działalność w zakresie
organizacji targów, wystaw i konferencji, hotelarstwa (Hotel „Dębowiec”), przewozów koleją
gondolową (KL „Szyndzielnia”), koleją kanapową (BBORN „Dębowiec”), organizacji
specjalistycznych kursów i seminariów, informatyki, wynajmu pomieszczeń pod biura
i magazyny oraz dzierżawy parkingów.
Misją Spółki jest profesjonalne zaspokajanie potrzeb klientów targowych, hotelowych,
a także w zakresie usług szkoleniowych, turystycznych oraz wynajmu pomieszczeń
i parkingów.
Spółka realizuje projekt związany z przygotowaniem targów ENERGETAB 2019 oraz
realizacją i rozwojem oferty szkoleniowej, hotelowej, wynajmu pomieszczeń i parkingów,
a także z zakresu usług turystycznych.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – ZIAD Bielsko-Biała S.A.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

55 138 099,51 zł

56 080 159,00 zł

Przychody ogółem (wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi)

19 968 419,60 zł

20 289 989,00 zł

Wynik finansowy netto

1 765 292,05 zł

2 072 286,00 zł

84

82

Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
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Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 12 625 500,00 zł i dzielił się na 25 251
udziałów, z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 100% udziałów. Przedmiotem działalności
Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka
zarządza nieruchomościami stanowiącymi zasób własny, obejmujący 296 mieszkań, 6 lokali
usługowych, 163 garaże, a także wspólnot mieszkaniowych.
Misją Spółki jest zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb mieszkańców Bielska-Białej
poprzez realizację miejskiej polityki mieszkaniowej.
W 2018 r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 117 tys. zł.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

40 449 299,45 zł

39 948 151,00 zł

Przychody ogółem (wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi

3 687 701,59 zł

3 624 167,00 zł

22 225,99 zł

44 916,00 zł

6

6

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. o.o.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 27 256 000,00 zł i dzielił się na 54 512
udziałów, z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 53 372 udziały, co stanowiło 97,91%
udziału w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności Spółki jest zakup, przesył
i dystrybucja oraz sprzedaż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej
wody użytkowej w nośniku wodnym oraz produkcja ciepła we własnych źródłach ciepła.
Misją Spółki jest zapewnienie ciągłości dostawy bezpiecznego ciepła przy
zachowaniu wysokiego komfortu.
P.K. „Therma” Sp. z o.o. zrealizowała w 2018 r. inwestycje o wartości 16 123 tys. zł,
z czego 2 472 tys. zł z funduszy unijnych oraz 181 tys. zł ze środków WFOŚiGW.
Gmina Bielsko-Biała otrzymała w 2018 r. z podziału zysku za rok obrotowy 2017
dywidendę w kwocie 978 774,51 zł.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

157 257 353,76 zł

162 166 911,55 zł

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi
przychodami operacyjnymi i finansowymi)

133 109 225,90 zł

126 586 605,50 zł

2 740 777,48 zł

1 672 903,17 zł

155

153

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Wspólników.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
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Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 5 029 500 zł i dzielił się na 50 295 akcji,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 36 898 akcji, co stanowiło 73,36% udziału w kapitale
zakładowym. Spółka prowadzi działalność, która ma na celu stymulowanie i kreowanie
postaw przedsiębiorczych poprzez działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz promocję regionu i jego potencjału gospodarczego.
Misją Spółki jest aktywizacja potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie
dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
w szczególności z Unii Europejskiej.
Spółka realizuje projekty krajowe i międzynarodowe.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

21 936 959,68 zł

26 131 265,10 zł

Przychody ogółem (wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi)

5 318 954,47 zł

5 685 079,26 zł

809 569,06 zł

420 517,77 zł

18

19

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

TS Podbeskidzie S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 6 576 900,00 zł i dzielił się na 65 769 akcji,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 42 750 akcji, co stanowiło 65% udziału w kapitale
zakładowym. Spółka prowadzi działalność w sferze sportu, w szczególności poprzez
wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, w tym piłki nożnej jako
dyscypliny sportu.
W sezonie 2017/2018 TS Podbeskidzie S.A. zajęła 9 pozycję w rozgrywkach Nice
I liga.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – TS Podbeskidzie S.A.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

1 233 095,59 zł

1 165 267,00 zł

Przychody ogółem ( wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi)

8 969 305,79 zł

8 653 335,00 zł

- 1 697 288,71 zł

- 2 011 911,00 zł

44

24

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
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Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 6 170 000,00 zł i dzielił się na 6 170 akcji,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 3 999 akcji, co stanowiło 64,81% udziału w kapitale
zakładowym. Podstawowa działalność Spółki polega na wynajmie nieruchomości
i pomieszczeń magazynowo-handlowych na prowadzenie hurtowego handlu artykułami
rolno-spożywczymi a także targowiska.
Spółka w latach 2016-2018 wybudowała dwie hale magazynowe o łącznej
powierzchni użytkowej ok. 7 tys. m2 przeznaczone na wynajem podmiotom gospodarczym.
W 2018 r. nakłady inwestycyjne Spółki wyniosły ok. 5,7 mln zł.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
2017 r.

2018 r.

Aktywa ogółem

16 141 434,24 zł

19 057 097,00 zł

Przychody ogółem (wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi)

4 434 494,03 zł

4 787 561 zł

972 120,34 zł

724 414 zł

11

11

Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

AQUA S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 207 791 936,00 zł i dzielił się na 12 986 996
akcji, z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 6 636 607 akcji, co stanowiło 51,1% udziału
w kapitale zakładowym. Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na
terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin. AQUA S.A. dostarcza rocznie ok. 14 mln m³ wody
oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m³ ścieków. Z usług oferowanych przez Spółkę
korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz
zakłady przemysłowe i usługowe.
Misją Spółki jest harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia jej klientów,
akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności na środowisko
naturalne.
Spółka w 2018 r. realizowała projekt inwestycyjny pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej
i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta
Bielsko-Biała", którego zakończenie planowane jest na 31.12.2021 r. Wartość Projektu
wynosi 35 241 887,56 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności: 17 305 226,49 zł.
W 2018 r. na realizację projektu wydatki wyniosły 7 482 730,96 zł, a dofinansowanie
Funduszu wyniosło: 4 441 732,00 zł.
Gmina Bielsko-Biała otrzymała w 2018 r. z podziału zysku za rok obrotowy 2017
dywidendę w kwocie 4 645 624,90 zł.
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Tabela. Wybrane informacje o Spółce – AQUA S.A.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

474 412 523,14 zł

483 026 000,00 zł

Przychody ogółem (wraz z przychodami
operacyjnymi i finansowymi)

155 271 649,93 zł

162 429 000,00 zł

Wynik finansowy netto

10 007 279,91 zł

11 020 000,00 zł

431

436

Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

SUEZ Bielsko-Biała S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 12 726 400,00 zł. i dzielił się na 127 264
akcje, z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 49 609 akcji, co stanowiło 38,98% udziału
w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności Spółki jest zbiórka odpadów
komunalnych, prowadzona w systemie pojemnikowym i workowym, usługi w zakresie
wywozu nieczystości, czyszczenia, zamiatania i odśnieżania chodników, dróg i ciągów
komunikacyjnych, konserwacji zieleni, usług transportowych i innych.
Misją Spółki jest uzyskanie satysfakcji klientów ze współpracy z SUEZ Bielsko-Biała
S.A. - zawsze, bodaj o krok, wyprzedzając konkurencję.
Spółka w 2018 r. zainwestowała kwotę 976 306,00 zł w tabor samochodowy, ponadto
zakupiła pojemniki na nowe frakcje odpadów na kwotę 1 993 665,00 zł.
Gmina Bielsko-Biała otrzymała w 2018 r. z podziału zysku za rok obrotowy 2017
dywidendę w kwocie 386 983,95 zł.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – SUEZ Bielsko-Biała S.A.
2017 r.

2018 r.*

Aktywa ogółem

32 854 370,00 zł

29 869 444,00 zł

Przychody ogółem (wraz z pozostałymi
przychodami operacyjnymi i finansowymi)

29 137 134,00 zł

36 825 792,00 zł

Wynik finansowy netto

1 079 072,00 zł

4 315 577,00 zł

207

227

Liczba zatrudnionych (etaty)

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 175 000,00 zł i dzielił się na 1 750 akcji,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiada 18 akcji, co stanowiło 1,03% udziału w kapitale
zakładowym. Przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju i popularyzacja
kultury fizycznej i sportu, w tym również promocja piłki siatkowej jako dyscypliny sportu,
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rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo
w zawodach sportowych.
W sezonie 2017/2018 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A. zajęła 15 pozycję
w rozgrywkach Ekstraklasy Mężczyzn i spadła do I Ligi.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A.
1.VII.2016 r. –
1.VII.2017 r. –
30.VI.2017 r.
30.VI.2018 r.
Aktywa ogółem
Przychody ogółem (wraz z pozostałymi
przychodami operacyjnymi i finansowymi)
Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

770 102,92 zł

688 106,39 zł

2 305 871,34 zł

2 198 145,33

345 269,70

- 99 415,15 zł

4

5

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Bialski Klub Sportowy S.A.
Spółka, której kapitał zakładowy wynosił 2 738 000,00 zł i dzielił się na 27 380 akcje,
z czego Gmina Bielsko-Biała posiadała 10 akcji, co stanowiło 0,04% udziału w kapitale
zakładowym. Przedmiotem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju i popularyzacja kultury
fizycznej i sportu, w tym również promocja piłki siatkowej jako dyscypliny sportu, rozwój
profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo w zawodach
sportowych.
W sezonie 2017/2018 Bialski Klub Sportowy S.A. zajęła 7 pozycję w rozgrywkach Ligi
Siatkówki Kobiet.
Tabela. Wybrane informacje o Spółce – Bialski Klub Sportowy S.A.
Rok
Aktywa ogółem
Przychody ogółem (wraz z pozostałymi
przychodami operacyjnymi i finansowymi)
Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (etaty)

2017 r.

2018 r.*

185 130,67 zł

137 816,57 zł

2 315 796,62 zł

1 838 203,74 zł

- 1 898 865,10 zł

- 1 180 264,54 zł

6

8

* na podstawie wstępnych danych, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie.
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
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5. Strategie, polityki oraz programy
Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku
(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego)
Uchwałą Nr XX/496/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. została przyjęta aktualizacja
„Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”.
Strategia rozwoju w powiązaniu z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest ważnym instrumentem działania władz samorządowych. Jako dokument
kierunkowy strategia pełni funkcję drogowskazu w realizacji przedsięwzięć podmiotów
lokalnych. Ustawa o samorządzie gminnym nie określa charakteru ani zakresu programu
gospodarczego gmin. Strategia rozwoju lokalnego nie ma również charakteru wiążącego,
natomiast ma charakter prognoz i powinna być koordynowana z budżetem gminy oraz ze
studium uwarunkowań i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
„Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku” jest najważniejszym dokumentem
wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, priorytety, cele,
kierunki oraz przedsięwzięcia strategiczne rozwoju Miasta. W Strategii wyznaczono cztery
filary rozwoju Miasta, które utożsamiono następnie z priorytetowymi dziedzinami rozwoju
miasta Bielska-Białej w horyzoncie do roku 2020 tj.: Efektywność, Mobilność, Zdrowotność,
Kreatywność.
W ramach każdej z powyższych dziedzin priorytetowych została dokonana diagnoza
strategiczna, jak również sformułowane zostały rekomendacje strategiczne w postaci: misji,
celów strategicznych, strategicznych kierunków rozwoju oraz przedsięwzięć strategicznych.
W ramach priorytetu „Efektywność” określono następującą misję: „Uzyskanie przewagi
konkurencyjnej poprzez kosztową efektywność powiększania i użytkowania zasobowych
potencjałów rozwoju miasta” oraz przyjęto następujące cele strategiczne:
1. CE-1: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory
krajobrazowe, systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną;
2. CE-2: Bielsko-Biała miastem skutecznie odtwarzanego i powiększanego potencjału
lokalizacyjnego, osiągającym wysoką atrakcyjność inwestycyjną;
3. CE-3: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie
infrastruktury komunalnej;
4. CE-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania
czasu wolnego.
W ramach priorytetu „Mobilność” określono następującą misję: „Wzrost
wielowymiarowej aktywności ludności i poziomu jej uczestnictwa w procesach globalnych
poprzez poprawę infrastrukturalnej spójności miasta i jego integracji z otoczeniem” oraz
przyjęto następujące cele strategiczne:
1. CM-1: Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego
systemu transportowego;
2. CM-2: Bielsko-Biała miastem rozbudowanej infrastruktury informacyjno –
komunikacyjnej;
3. CM-3: Bielsko-Biała miastem społeczeństwa sieciowego;
4. CM-4: Bielsko-Biała miastem ludzi szybko adaptujących się do zmian na rynku pracy.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

45

W ramach priorytetu „Zdrowotność” określono następującą misję: „Poprawa jakości
i powiększanie swobody wyboru usług publicznych poprzez wdrażanie innowacji
technologicznych i produktowych” oraz przyjęto następujące cele strategiczne:
1. CZ-1: Bielsko-Biała miastem oferującym wielość opcji wyboru publicznych usług
zdrowotnych;
2. CZ-2: Bielsko-Biała miastem o wysokim poziomie odporności na zagrożenia
ekologiczne;
3. CZ-3: Bielsko-Biała miastem stale rozwijającym swój kapitał społeczny;
4. CZ-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne możliwości pracy.
W ramach priorytetu „Kreatywność” określono następującą misję: „Osiągnięcie
wysokiej krajowej i międzynarodowej pozycji miasta w świecie edukacji, nauki i sztuki
poprzez współpracę biznesu, instytucji publicznych i społeczności lokalnej” oraz przyjęto
następujące cele strategiczne:
1. CK-1: Bielsko-Biała miastem elastycznego systemu edukacyjnego gwarantującego
wysoki poziom wykształcenia oraz kompetencji i umiejętności zawodowych;
2. CK-2: Bielsko-Biała miastem rozwiniętej sfery badań naukowych, innowacji i transferu
technologii;
3. CK-3: Bielsko-Biała miastem silnych środowisk twórczych znaczącego uczestnictwa
mieszkańców w kulturze wysokiej;
4. CK-4: Bielsko-Biała miastem skutecznie wykorzystującym endogeniczny potencjał
kultury i kreatywności dla rozwoju unikalnych dziedzin przedsiębiorczości.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.3336.2018.RG Prezydenta Miasta BielskaBiałej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad tworzenia i przyjmowania czteroletnich
planów inwestycyjnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów i kierunków
strategicznych ujętych w „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku” oraz usprawnienia
procesu podejmowania decyzji w sprawach przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie
rzeczowym i finansowym w długiej perspektywie czasowej – sporządzane są czteroletnie
plany inwestycyjne.
System monitorowania „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku” zakłada,
że co dwa lata będzie opracowywany Raport o stanie miasta, jak również Raport
z monitoringu strategii. W ramach przyjętego systemu monitoringu strategii rozwoju w 2018 r.
zostały opracowane i opublikowane następujące dwa dokumenty: „Raport o stanie miasta
Bielska-Białej za rok 2017” oraz Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej
do 2020 roku” za lata 2016-2017.
5.

„Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2017”
Dokument ten stanowi zbiór danych (statystyczno-opisowych) obrazujących
najważniejsze dziedziny życia w mieście w 2017 r., takich jak: gospodarka, rynek pracy,
administracja publiczna, majątek i budżet Miasta, zagospodarowanie przestrzenne, transport
i komunikacja, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, budownictwo i mieszkalnictwo,
bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i pomoc społeczna, oświata i edukacja, kultura i sztuka,
turystyka i sport, promocja oraz współpraca zagraniczna, komunikacja społeczna.
Raport opracowany został na podstawie danych źródłowych przekazanych przez
wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Posłużono się również sprawozdaniami z działalności jednostek i spółek miejskich. Raport
zawiera dane z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie – Bank Danych Lokalnych,
Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zakres niniejszego „Raportu o stanie miasta BielskaBiałej za 2018”, którego obowiązek opracowania został wprowadzony ustawą o samorządzie
gminnym w art. 28 aa, odbiega w znaczący sposób od raportu opisanego powyżej. Wymusza
to w przyszłości zmianę nazwy dokumentu w celu uniknięcia dublowania się nazw.
Raport z monitoringu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku” za lata 20162017
Dokument ten stanowi zestawienie najistotniejszych zadań tj. projektów, programów,
inicjatyw, które wpisują się w poszczególne przedsięwzięcia strategiczne ujęte w „Strategii
Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”, których realizatorami w latach 2016-2017 były
w szczególności wydziały oraz jednostki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, spółki miejskie,
Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie „Region Beskidy” oraz szkoły wyższe z terenu
Bielska-Białej. Celem dokumentu było przedstawienie działań, które zostały podjęte
w zakresie realizacji przyjętych decyzji strategicznych oraz wskaźników ewaluacji przyjętych
w strategii dla poszczególnych priorytetów rozwoju.
Oba ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.um.bielsko.pl >> Gospodarka >>Programowanie strategiczne.
Na potrzeby niniejszego „Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za 2018”, poza
przyjętym w strategii systemem monitorowania, zostało opracowane zestawienie dotyczące
realizacji strategii rozwoju w 2018 r. Podsumowanie tego zestawienia wg poszczególnych
priorytetów przedstawia się następująco:
1.

Priorytet Efektywność

Tabela. Realizacja przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu Efektywność w 2018 r.
Nazwa
Ilość zadań Koszty poniesione
Nr
przedsięwzięcia strategicznego
w roku 2018
w roku 2018
Miejski system infrastruktury zwiększającej
PE-1
dostępność do obiektów i terenów
2
563 010,00 zł
o wysokich walorach przyrodniczych
Budowa infrastruktury innowacyjnej gospodarki
PE-2
bazującej na wiedzy i kreatywności oraz jej
2
182 089,73 zł
integracja z przestrzenią publiczną
Rozszerzanie zastosowań odnawialnych źródeł
PE-3
8
15 941 798,00 zł
energii w przestrzeni miejskiej
Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej
PE-4
14
13 784 230,78 zł
nowoczesnych rozwiązań proekologicznych
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów
PE-5
zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu
15
8 288 855,17 zł
wolnego oraz rekreacji i sportu
Dalsza rewitalizacja zabytkowej zabudowy centrum
PE-6
7
7 288 393,36 zł
miasta
SUMA
48
46 048 377,64 zł
Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

W roku 2018 w ramach priorytetu „Efektywność” realizowano 48 zadań wpisujących się
w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań wyniosła
46 048 377,64 zł. Największe środki przeznaczono na realizację zadań w ramach
przedsięwzięcia PE-3 „Rozszerzanie zastosowań odnawialnych źródeł energii w przestrzeni
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miejskiej” tj. 15 941 798,00 zł obejmujących m.in. zadanie dotyczące „Kompleksowego
programu ograniczenia niskiej emisji 2018” (koszt 2 067 874,74 zł) oraz zadania dotyczące
termomodernizacji bielskich placówek oświatowych na łączną kwotę 11 782 168,00 zł.
Najwięcej zadań realizowano w dwóch przedsięwzięć strategicznych tj. PE-4 „Stałe
wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań proekologicznych” (14 zadań
na łączną kwotę 13 784 230,78 zł), w tym m.in. znaczący udział działań realizowanych przez
spółki miejskie AQUA S.A. oraz P.K. „Therma” Sp. z o.o. oraz PE-5 „Rewitalizacja
przestrzeni publicznych i terenów zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego
oraz rekreacji i sportu” (15 zadań na łączną kwotę 8 288 855,17 zł), w tym zadania
obejmujące budowę nowych i modernizację istniejących ścieżek rowerowych (ścieżka
rowerowa wzdłuż rzeki Wapienica) oraz modernizację boisk sportowych zlokalizowanych
przy placówkach oświatowych. Wśród zadań dotyczących PE-6 „Dalsza rewitalizacja
zabytkowej zabudowy centrum miasta” ważnymi zadaniami była rewitalizacja willi Teodora
Sixta (koszt 2 754 011,79 zł) oraz utworzenie Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych
przy ul. Wzgórze 14 (koszt 2 540 927,41 zł).
2.

Priorytet Mobilność

Tabela. Realizacja przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu Mobilność w 2018 r.
Ilość
Nazwa
Koszty poniesione
Nr
zadań w
przedsięwzięcia strategicznego
w roku 2018
roku 2018
Rozwój i integracja miejskiego systemu
PM-1
11
84 917 336,40 zł
infrastruktury transportowej
System inteligentnego zarządzania ruchem
PM-2
1
12 022 194,64 zł
drogowym
Rozbudowa miejskiego systemu informacji
PM-3
5
315 528,13 zł
elektronicznej i publicznych usług elektronicznych
Sieciowanie współpracy transgranicznej i
PM-4
9
449 311,97 zł
międzyregionalnej
Budowa platformy wspólnot lokalnych w obszarze
PM-5
4
538 159,33 zł
funkcjonalnym Podbeskidzie
Rozwój systemu przekwalifikowań zawodowych, ze
PM-6 szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania
10
10 144 290,18 zł
wykluczeniu ze społeczeństwa informacyjnego
SUMA

40

108 386 820,65 zł

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

W roku 2018 w ramach priorytetu „Mobilność” zrealizowano 40 zadań wpisujących się
w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań wyniosła
108 386 820,65 zł. Największa ilość zadań znalazła się ramach przedsięwzięcia PM-1
„Rozwój i integracja miejskiego systemu infrastruktury transportowej” (łączna wartość:
84 917 336,40 zł). W ramach PM-1 do najważniejszych zadań należały następujące
inwestycje drogowe: rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego,
Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej,
rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej i ul. Złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik, rozbudowa ul. Szerokiej i ul. Czołgistów, rozbudowa
ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec, rozbudowa ul. Międzyrzeczkiej. Istotnym zadaniem była
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również budowa systemu inteligentnego zarządzania ruchem drogowym (w ramach PM-2),
którego koszt wyniósł 12 022 194,64 zł. W ramach PM-4 „Sieciowanie współpracy
transgranicznej i międzyregionalnej” Stowarzyszenie Region Beskidy było realizatorem
7 projektów współfinansowanych ze środków UE, które dotyczyły współpracy transgranicznej
z Czechami i Słowacją. W ramach PM-6 „Rozwój systemu przekwalifikowań zawodowych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
przeciwdziałania
wykluczeniu
ze
społeczeństwa
informacyjnego” realizowano 10 zadań na łączną kwotę 10 144 290,18 zł, obejmowany one
szereg działań oraz projektów realizowanych m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy.
3.

Priorytet Zdrowotność

Tabela. Realizacja przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu Zdrowotność w 2018 r.
Ilość
Koszty
Nazwa
zadań
Nr
poniesione
przedsięwzięcia strategicznego
w roku
w roku 2018
2018
PZ-1

Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej

13

8 995 067,93 zł

PZ-2

Restrukturyzacja miejskiego systemu usług medycznych

5

12 041 518,50 zł

2

19 811,29 zł

4

1 315 458,91 zł

2

b.d.

26

22 371 859,63 zł

PZ-3
PZ-4
PZ-5

Stworzenie aktywnego systemu rozpoznawania
zagrożeń środowiskowych opartego
na technologiach cyfrowych
Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji
miasta
Budowa sieci kooperacji w lokalnym środowisku
przedsiębiorczości
SUMA

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

W roku 2018 w ramach priorytetu „Zdrowotność” realizowano 26 zadań wpisujących
się w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań wyniosła
22 371 859,63 zł. Największą ilość zadań realizowano w ramach przedsięwzięcia PZ-1
„Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej” i obejmowały one zadanie
realizowane m.in. przez MOPS. W ramach PZ-2 „Restrukturyzacja miejskiego systemu usług
medycznych” najistotniejszym zadaniem było przekazanie dotacji w wysokości
10 029 084,00 zł dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej
z przeznaczeniem na zakup aparatury oraz sprzętu medycznego, jak również przebudowa
i rozbudowa pawilonu IV szpitala przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 (koszt 1 680 370,00
zł).
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Priorytet Kreatywność

Tabela. Realizacja przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu Kreatywność w 2018 r.
Nazwa
Ilość zadań
Koszty poniesione
Nr
przedsięwzięcia strategicznego
w roku 2018
w roku 2018
Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w
PK-1
dostosowaniu do aspiracji społeczności lokalnej i
26
12 134 827,49 zł
wymagań rynku pracy
Rozbudowa infrastruktury instytucji transferu
PK-2
2
1 086 078,87 zł
technologii
PK-3

Rozwój szkolnictwa wyższego

2

22 920,45 zł

PK-4

Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury
wysokiej

4

13 296 016,28 zł

PK-5

Budowa przemysłowego klastra doskonałości

2

107 807,00 zł

SUMA

36

26 647 650,09 zł

Źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

W roku 2018 w ramach priorytetu „Kreatywność” realizowano 36 zadań wpisujących
się w poszczególne przedsięwzięcia priorytetowe. Łączna wartość zadań wyniosła
26 647 650,09 zł. Największą ilość zadań realizowano w ramach przedsięwzięcia PK-1
„Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności
lokalnej i wymagań rynku pracy”, w tym m.in. aż 22 z nich dotyczyło projektów
współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych w poszczególnych bielskich
placówkach oświatowych. Ponadto w ramach PK-1 istotnym zadaniem była modernizacja
bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej (koszt: 9 064 609,00 zł).
Ważnym zadaniem w ramach PK-2 „Rozbudowa infrastruktury instytucji transferu
technologii” była działalność Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, funkcjonującego
w ramach struktury organizacyjnej ARR S.A. (koszt 1 002 657,11 zł) W ramach
przedsięwzięcia PK-4 „Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury wysokiej” istotnym
zadaniem była rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury, której koszt wyniósł 12 353 533,08 zł.
W związku ze zbliżającym się końcem perspektywy obowiązywania „Strategii
Rozwoju Bielska-Białej do roku 2020” w 2019 r. planuje się wyłonić Wykonawcę nowej
strategii, tak aby 2020 r. przeznaczyć na wypracowanie nowego dokumentu.
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Planowanie przestrzenne
(Informacje przygotowane przez Biuro Rozwoju Miasta)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1945,
z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta ma obowiązek sporządzania opracowań
z zakresu planowania przestrzennego, w ramach zadań własnych gminy, stosownie do art.
7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2019 r., poz. 506)). Tymi opracowaniami są: miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, zmiany ww. dokumentów.
Jednostką, która w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej sporządza
ww. dokumenty jest Biuro Rozwoju Miasta, miejska jednostka budżetowa. Dokumenty
te są sporządzane na podstawie polecenia Prezydenta Miasta i uchwały Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego).
Podstawowym celem planowania przestrzennego jest określenie przeznaczenia
terenu, stosownie do art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Następuje ono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym
w ramach procedury określonej w ww. ustawie.
W 2018 r. zostały uchwalone przez Radę Miejską i ogłoszone przez Wojewodę
Śląskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego następujące dokumenty
z zakresu planowania przestrzennego:
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące akty prawa
miejscowego:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części
Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej
(uchwała Nr XLI/820/2018 z 22.05.2018 r.),
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania z ulicą Dożynkową (uchwała
Nr XLIII/868/2018 z 28.08.2018 r.).
2. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy
w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej
i Rajskiej (uchwała Nr XXXVII/725/2018 z 23.01.2018 r.),
b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej
i Podleśnej (uchwała Nr XLV/896/2010 z 25.10.2018 r.),
c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny
północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami
Górską, Wczasową, prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
(uchwała Nr XLVI/905/2018 z 14.11.2018 r.).
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W 2018 r. Biuro Rozwoju Miasta, oprócz ww. dokumentów, sporządzało 24 miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego oraz 3 projekty zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Niezwykle ważnym dokumentem sporządzanym przez Biuro Rozwoju Miasta jest
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej,
sporządzana na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium –
Nr X/165/2015 z dnia 25.08.2015 r. W chwili obecnej procedura sporządzania projektu
Studium jest na etapie po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu i zbieraniu uwag do
projektu (pierwsze wyłożenie miało miejsce od 7.01.2019 r. do 28.01.2019 r., drugie
wyłożenie – od 15.02.2019 r. do 7.03.2019 r.).
Opracowaniem sporządzanym przez Biuro Rozwoju Miasta w imieniu Prezydenta Miasta
jest również, sporządzana przynajmniej raz w ciągu kadencji samorządu, ocena aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – ostatnia ocena została przyjęta
przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwałą Nr XXXII/614/2017 z dnia 29.08.2017 r.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. pokrycie Bielska-Białej obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wyniosło 5 043,20 ha,
co stanowi 40,5% powierzchni Miasta.
W ciągu bieżącego, 2019 r., stan pokrycia powierzchni miasta Bielska-Białej
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ulegnie
zwiększeniu, z uwagi na możliwość uchwalenia nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

52

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata
2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)
(Informacje przygotowane przez Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich)
„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020
(Kontynuacja PROM 2007-2013)”, został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym oraz Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Od 2015 r. rewitalizacja stała się zadaniem
własnym gminy.
„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020
(Kontynuacja PROM 2007-2013)” uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego i został zamieszczony w „Wykazie programów dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów programów”. Jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środku UE
na działania rewitalizacyjne zarówno przez gminę jak i podmioty prywatne.
Program jest realizowany z uwzględnieniem zasad partnerstwa i partycypacji
społecznej. Poszczególne grupy interesariuszy są równoprawnymi uczestnikami procesu
rewitalizacji na etapie jego planowania, wdrażania i monitorowania.
Program jest wdrażany poprzez realizację projektów przez dwa typy podmiotów:
1. Podmioty wykonawcze – interesariusze/projektodawcy, m. in: jednostki sektora
publicznego jak i prywatnego, zgłaszające projekty do PROM i realizujące je w zakresie
przygotowania, finansowania, rozliczenia, raportowania.
2. Podmiot zarządzający – Prezydent Miasta Bielska-Białej, w imieniu którego, działa
Operator Programu.
Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji to część miasta, która znajduje się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i na którym występuje
co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych,
technicznych lub funkcjonalno-przestrzennych. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż
20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
W wyniku przeprowadzonej delimitacji obszar rewitalizacji miasta Bielska-Białej obejmuje
3,06% powierzchni i jest zamieszkały przez 28,89% ludności. Został podzielony na dwie
strefy. W skład obszaru wchodzą następujące osiedla:
1. Strefa I:
a) Biała Śródmieście,
b) Biała Wschód,
c) Dolne Przedmieście,
d) Górne Przedmieście,
e) Śródmieście Bielsko.
2. Strefa II:
a) Beskidzkie,
b) Wojska Polskiego,
c) Złote Łany
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Zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne wskazały, jakie działania powinny zostać
zaplanowane w Programie, tj. które kierunki działań powinny być preferowane przy
opracowaniu projektów/działań rewitalizacyjnych.
Relację pomiędzy zdiagnozowanymi zjawiskami kryzysowymi a celami PROM
2014-2020 przedstawia poniższa tabela.
Tabela. Lista celów Programu rewitalizacji wraz z kierunkami działań.
Cel
A - Rozwój
infrastrukturalno –
przestrzenny z
zachowaniem
dziedzictwa
kulturowego
B - Aktywizacja
gospodarcza
obszarów
rewitalizowanych

C - Zapobieganie
problemom
społecznym i
patologiom na
obszarach objętych
rewitalizacją

Zjawisko
kryzysowe

Kierunki działań

Niezadowolenie
z warunków
życia

Poprawa
warunków
mieszkaniowych

Poprawa jakości
przestrzeni
publicznych

Podaż różnorodnej oferty
kulturalnej i sportowo rekreacyjnej w obiektach o
dobrym standardzie

Niska aktywność
ekonomiczna
ludności

Obniżenie
bezrobocia

Zwiększenie
szans na
zatrudnienie

Zwiększenie mobilność
ludności i ułatwienie
poruszania się po mieście

Niekorzystna
struktura
demograficzna

Wyhamowanie
depopulacji
zahamowanie
odpływu
mieszkańców i
przyciągnięcie
nowych

Wykluczenie
i marginalizacja

Wyrównywanie
szans osób
niepełnosprawnyc
h, dorosłych i
dzieci

Dezintegracja
i zachowania
aspołeczne

Ograniczenie
występowania
uzależnień

Szerszy dostęp
do zajęć
aktywizujących i
specjalistycznej
pomocy
społecznej dla
osób sędziwych
Szerszy dostęp
do zajęć dla
grup
zagrożonych
wykluczeniem
lub
marginalizacją
Ograniczenie
przestępczości i
popełniania
wykroczeń

Dostęp do specjalistycznej
pomocy społecznej dla
rodzin wielopokoleniowych i
opiekunów osób sędziwych

Szerszy dostęp do
specjalistycznej pomocy
społecznej

Podaż różnorodnych usług
społecznych – aktywizacja
lokalnych społeczności

Źródło: Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe zdiagnozowane w obszarze rewitalizacji
do Programu interesariusze/projektodawcy zgłosili 65 projektów, które zostały wpisane
do Programu na „Listę projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisem”.
34 projekty zostały zgłoszone przez sektor publiczny (wydziały i jednostki organizacyjne
gminy Bielsko-Biała) na kwotę około 95 mln zł. 31 projektów zgłosił sektor prywatny na kwotę
około 310 mln zł.
Zamieszczenie projektu na „Liście planowanych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wraz z ich opisem” w PROM nie jest równoznaczne z uzyskaniem
dofinansowania ze środków UE. O środki finansowe na realizację konkretnego projektu
każdy projektodawca ubiega się indywidualnie z dostępnych źródeł finansowania, w tym
RPO WSL na lata 2014-2020.
Aby umożliwić interesariuszom realizację (w tym możliwość uzyskania
dofinansowania z UE) nowych projektów, które nie znajdują się na wyżej wymienionej liście
projektów, do Programu zostały wpisane pożądane kierunki działań wpisujące się w wizję

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

54

wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego bez konieczności aktualizacji
PROM 2014-2020. Powyższe zostało zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
Realizacja programu w 2018 r.
Monitorowanie stanu realizacji Programu (oddziaływania PROM) odbywało się
z wykorzystaniem dwóch metod: analizy jakościowej i ilościowej.
1. Metoda analizy jakościowej:
a) w 2018 r. przez okres jednego miesiąca przeprowadzono badanie ankietowe
(zarówno on-line jak i w wersji papierowej). Ankietowani wskazali na:
 problem związany ze starzeniem się populacji przy równoczesnej emigracji
młodych ludzi;
 potrzebę podjęcia wszelkich działań na rzecz ochrony powietrza (likwidacja pieców
węglowych, eliminacja przemysłu ze śródmieścia i zmniejszenia hałasu
(ograniczenie ruchu aut prywatnych),
 potrzebę podniesienia estetyki budynków,
 potrzebę powiększenia terenów zielonych (tzw. „parki kieszonkowe”,
zagospodarowanie podwórek),
 potrzebę aktywizacji osób starszych i stworzenie oferty rekreacyjnej dla rodzin
z dziećmi,
 potrzebę prowadzenia akcji informacyjnej poprzez tablice ogłoszeń przy blokach
oraz potrzebę zaktywizowania działalności Rad Osiedli,
b) w 2018 r. wykonano monitorowanie zmian w fizjonomii obszaru rewitalizacji
w oparciu o technikę fotograficznej dokumentacji stanu zagospodarowania terenu,
zachowań społeczności lokalnej, stanu obiektów i zjawisk w obszarze rewitalizacji.
Zebrany materiał potwierdza poprawę jakości przestrzeni publicznych, powstanie
nowych obiektów oraz działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury
technicznej.
2. Metoda analizy ilościowej:
Za rok 2018 sporządzono sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w PROM 20142020 (na podstawie kart otrzymanych od projektodawców).
Tabela. Realizacja projektów w roku 2018.
Realizacja
Typ projektu
rzeczowa ilościowa

Rzeczowa
realizacja procentowa

Realizacja
finansowa kwotowa

Realizacja
finansowa procentowa

Projekty zakończone

6

9,23%

352 748,94

0,09%

Projekty w trakcie realizacji

17

26,15%

25 976 653,51

6,42%

SUMA

23

35,38%

26 329 402,45

6,51%

Źródło: Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich

a) projekty zakończone w 2018 r.:
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zrealizował:
- Krasińskiego 20 C (Projekt nr 10): Finansowanie: Budżet gminy. Całkowity
koszt realizacji projektu: 1 886 569,71 zł. Wykonano remont dachu i elewacji,
wymieniono stolarkę zewnętrzną budynku. Wykonano instalacje wod.-kan., co.,
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gazową, elektryczną i teletechniczną oraz wzmocnienie stropów budynku.
Wydzielono 14 lokali mieszkalnych, które zostały wyremontowane.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany zrealizowała następujące projekty:
- Reklamowy Raj (Projekt nr 45): Finansowanie: Środki własne. Całkowity koszt
realizacji projektu: 124 529,20 zł. Zakończono proces uporządkowania
przestrzeni reklamowej na elewacjach pawilonów handlowych zlokalizowanych
na terenie osiedla Złote Łany,
- „Renowacja zabytkowej kapliczki - os. Langiewicza” (projekt nr 46):
Finansowanie: Środki inwestora prywatnego (w zamian za użyczenia terenu).
Planowany koszt realizacji projektu: 160 000 zł. Remont zabytkowej Kapliczki
oraz uporządkowanie przestrzeni wokół Kapliczki zlokalizowanej na terenie
osiedla Złote Łany,
- „Poprawa dostępności działalności SP.-K. KLUBU BEST (winda)” (projekt
nr 48): Finansowanie: Środki własne. Całkowity koszt realizacji projektu: 434
171,00 zł Wykonano infrastrukturę umożliwiającą dostęp do obiektu w którym
znajduje się Klub BEST osobom niepełnosprawnym,
- „Modelowy plac zabaw ul. Złotych Kłosów z instruktarzem” (projekt
nr 49): Finansowanie: Środki własne. Całkowity koszt realizacji projektu: 247
870,46 zł. Wybudowano ogólnodostępny plac zabaw z urządzeniami
zabawowymi oraz siłownią zewnętrzną dla dorosłych.
 Bart Sp. z o.o. z Sosnowca zakończył realizacje projektu pn.:
- „Willa Stefania” (projekt nr 8): Finansowanie: Środki prywatne. Całkowity koszt
realizacji projektu: 1 659 135,07 zł. Wykonano remont zabytkowego budynku
przy ul. 1 Maja 15 w Bielsku-Białej.
b) projekty w trakcie realizacji w 2018 r.:
 Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej realizuje projekty:
- „MCUS - Wzgórze 14” (projekt nr 4): Finansowanie: Budżet gminy, budżet
państwa, środki UE. Całkowity koszt realizacji projektu: 2 633 435,10 zł (w tym
w roku 2018: 2 540 927,41 zł). Wykonano dach i elewację budynku oraz
częściowo roboty remontowo-budowlane wnętrza budynku,
- „Rynek 16/Słowackiego 1B” (projekt nr 8): Finansowanie: Budżet gminy.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 637 847,92 zł (w tym w roku 2018: 399
540,06 zł). Wykonano roboty demontażowe i wyburzeniowe, montaż nowych
nadproży, instalacje c.o. w istniejącym lokalu użytkowym. Przystąpiono do robót
remontowych w lokalach mieszkalnych,
- „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Rynek 25 i pl. św.
Mikołaja 12” (projekt nr 18): Finansowanie: Budżet gminy. Całkowity koszt
realizacji projektu: 122 461,34 zł (w tym w roku 2018: 122 461,34 zł).
Rozpoczęte zostały roboty remontowo budowlane. Wykonano roboty
demontażowe i wyburzeniowe, montaż nowych nadproży, odkrywki
fundamentów.
 Straż Miejska w Bielsku-Białej realizuje kolejny etap projektu pn.:
- „Monitoring CCTV” (projekt nr 12): Finansowanie: Budżet gminy. Całkowity
koszt realizacji projektu: 1 801 537,51 zł (w tym w roku 2018: 471 384,38 zł).
Rozbudowano system monitoringu CCTV o 6 kamer. Doposażono stanowisko
kierowania SM w videorejestrator oraz zabudowano w 3 punktach dostępowych
sieci szerokopasmowej 3 przełączniki sieciowe.
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 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Żywieckiej 15 w BielskuBiałej realizuje projekt pn.:
- „Aktywny Senior - rozbudowa jadalni wraz z nadbudową w DPS” (projekt nr 21):
Finansowanie: Budżet gminy. Całkowity koszt realizacji projektu: 79 950,00 zł
(w tym w roku 2018: 79 950,00 zł). Wykonano dokumentację projektową.
 Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej realizuje projekt pn.:
- „Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę: BCK” (projekt
nr 22): Finansowanie: Budżet gminy, środki UE. Całkowity koszt realizacji
projektu: 13 516 644,08 zł (w tym w roku 2018: 13 105 749,08 zł). Wykonano
roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, zbrojarskie, betonowanie.
Przebudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną, wykonano
nowe instalacje wewnętrzne. Oddano do użytkowania balkon obejmujący 117
miejsc.
 Galeria Bielska BWA realizuje projekt pn.:
- „Willa Sixta: GB BWA” (projekt nr 23): Finansowanie: Budżet gminy, środki UE.
Całkowity koszt realizacji projektu: 2 727 011,79 zł (w tym w roku 2018: 2 727
011,79 zł). Wykonano węzeł cieplny. Częściowo wykonano roboty remontowo –
budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej realizuje projekt
pn.:
- „Twoja Firma -Twój Sukces” (projekt nr 24): Finansowanie: Budżet gminy,
środki UE. Całkowity koszt realizacji projektu: 674 904,41 zł (w tym w roku
2018: 674 904,41 zł). Przeprowadzono proces rekrutacji do projektu. Wpłynęło
37 formularzy rekrutacyjnych. Zorganizowano szkolenia dla 20 osób, oraz
udzielono uczestnikom wsparcia doradczego. Przekazano 19 osobom
pozostającym bez pracy wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości.
Udzielono uczestnikom wsparcia pomostowego.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej realizuje projekt pn.:
- „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (projekt nr 25):
Finansowanie: Budżet gminy, środki UE. Całkowity koszt realizacji projektu:
1 123 419,32 zł (w tym w roku 2018: 997 162,41 zł). Rozpoczęto realizację
9 Punktów Aktywności Lokalnej (PAL) na obszarach objętych PROM. 231 osób
podpisało umowy przystąpienia do PAL. Udzielono im wsparcia w formie
doradztwa socjalnego, psychologicznego, podpisano kontrakty socjalne. Osoby
niepełnosprawne objęto asystenturą, zorganizowano warsztaty zajęciowe dla
zainteresowanych.
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej realizuje projekt pn.:
- „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” (projekt nr
27): Finansowanie: Budżet gminy, środki UE. Całkowity koszt realizacji projektu:
1 658 267,87 zł (w tym w roku 2018: 978 703,82 zł). Wyremontowano 2 lokale
mieszkalne przy ul. Przechód 1/4 i ul. Komorowicka 16/4. Wykonano: instalacje
wewnętrzne, wykonano remont dachu, częściowo została wymieniona stolarka
okienna. Wykonano dokumentację projektową dla następujących lokalizacji:
ul. Cieszyńska 31a, 11 Listopada 65a, Zdrojowa 4/2-2a, Pocztowa 26/3, Piotra
Bardowskiego 4/5 i Michała Grażyńskiego 31/1.
 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” realizuje następujące
projekty:
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- „Centrum Kultury i Nauki Leonardo” (projekt nr 35): Finansowanie: Środki
prywatne, środki UE. Całkowity koszt realizacji projektu: 240 000,00 zł (w tym
w roku 2018: 120 000,00 zł). Wykonano prace remontowe na zewnątrz
budynku, wykonano dach, prace zabezpieczające. Zakończono remont parteru
z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej,
- „Inkubator przedsiębiorczości społecznej, rehabilitacji i profilaktyki” (projekt nr
36):Finansowanie: Środki prywatne, środki UE, dotacje inne niż UE, wolontariat.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 680 000,00 zł (w tym w roku 2018:
840 000,00 zł). Zostało kompleksowo wyremontowane 3 piętro o pow. ok. 700
m2. Wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano część elewacji. Oddano do
użytkowania 14 nowych pomieszczeń.
 Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej realizuje projekt pn.:
- „Termomodernizacja budynków - zasób KSM, jedn. A1, B1 i Giewont” (projekt
nr 43): Finansowanie: Środki prywatne, WFOŚ i GW, premia
termomodernizacyjna. Całkowity koszt realizacji projektu: 8 594 132,27 zł
(w tym w roku 2018: 1 999 458,81 zł). Wykonano docieplenie ścian 2 budynków
wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni zlokalizowanych przy
ul. Pięciu Stawów 5 i 7.
 Gemini Park Sp. z o.o. realizuje kolejny etap projektu pn.:
- „Miasteczko innowacji w Gemini Park” (projekt nr 58): Finansowanie: Środki
prywatne. Całkowity koszt realizacji projektu: 6 250 000,00 zł (w tym w roku
2018: 500 000,00 zł). Powstał Park Linowy „W dechę” o pow. 5000 m2.
 Fundacja Aktywności Lokalnej „Złote Łany” realizuje projekt pn.:
- „Klub integracji społecznej Złote Łany” (projekt nr 59): Finansowanie: Środki
prywatne, środki UE, budżet państwa. Całkowity koszt realizacji projektu: 365
427,50 zł (w tym w roku 2018: 119 400,00 zł). Udzielono wsparcia dla 21
uczestników KIS obejmujące indywidualne i grupowe działania w postaci usług
psychologicznych, doradztwa zawodowego, treningów motywacyjnych
pomocnych przy przyjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 Inwestor prywatny – właściciel budynku przy ul. Celnej 2 w Bielsku-Białej
realizował projekt pn.:
- „Renowacja i adaptacja XVIII wiecznego obiektu” (projekt nr 63): Finansowanie:
Środki własne. Całkowity koszt realizacji projektu: 300 000,00 zł
(w tym w roku 2018: 300 000,00 zł). Wykonano remont dachu i elewacji
budynku przy ul. Celnej 2 w Bielsku-Białej. Została wymieniona stolarka
zewnętrzna. Rozpoczęto proce remontowe wewnątrz budynku.
 Bielski Klub Jeździecki „Hubertus” realizuje projekt pn.:
- „Ośrodek rekreacji konnej” (projekt nr 42): Finansowanie: Środki prywatne,
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt realizacji projektu:
2 037 707,60 zł (w tym w roku 2018: 1 281 011,00 zł). Wybudowano stajnię
z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą. Wykonano zjazd
z drogi publicznej i drogi wewnętrznej oraz wykonano ujeżdżalnię zewnętrzną.
Narastająco realizacja projektów w latach 2015 – 2018 przedstawia się następująco:
Rzeczowa/ilościowa realizacja projektów – około 43 szt. - 67% w tym:
a) projekty zakończone: 19 szt. tj. ok. 30%,
b) projekty w trakcie realizacji: 24 szt. tj. ok. 37%.
Finansowa realizacja projektów - około 18%.
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Ponadto w 2018 r. Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej
we współpracy z Wydziałem Dochodów Budżetowych realizowało uchwałę nr VI/82/2015
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji (zmienioną
uchwałami nr X/147/2015 oraz XVII/307/2016). Uchwałą objęto budynki położone w centrum
Bielska-Białej, w celu poprawy estetyki otoczenia, sprzyjającej ożywieniu społecznogospodarczemu i turystycznemu tej części Miasta. Biuro wydało 26 opinii sprawdzających
i potwierdzających wykonanie przez prywatnych właścicieli remontów elewacji budynków
z obszaru objętego uchwałą. Z tego tytułu w 2018 r. udzielono zwolnień od podatku
od nieruchomości na łączną kwotę 458 424,03 zł.
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Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej
na lata 2018-2022
(Informacje przygotowane przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej)
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata
2018-2022 został przyjęty uchwałą nr XXXV/650/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
21 listopada 2017 r. Uchwalenie ww. programu jest ustawowym obowiązkiem, wynikającym
z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ochrony praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Program ma na
celu analizę zasobu mieszkaniowego i jego diagnozę co pozwala na tworzenie warunków
mieszkaniowych w oparciu o znajomość zasobu, która jest niezbędna do prowadzenia
racjonalnej gospodarki mieszkaniowej. Założenia programowe zostały określone na 5 lat,
co sprzyja kreowaniu spójnej, długofalowej polityki w tym zakresie. Szczególnie jest to
widoczne w planach remontowych sformułowanych w Programie, które uwzględniają takie
cele jak sukcesywne podnoszenie standardów mieszkaniowych, zwiększenie ilości lokali
mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, poprawę stanu technicznego posiadanej
substancji mieszkaniowej lub co najmniej utrzymanie jej w niepogorszonym stanie, a także
ograniczenie źródeł „niskiej emisji” (termomodernizacja budynków, zmiana ogrzewania
z piecowego na gazowe lub poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej) czy przystosowanie
budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonywania
przez miasto Bielsko-Biała zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Końcowa ocena
kontroli była pozytywna. NIK w szczególności zwrócił uwagę na właściwe zapewnienie
warunków organizacyjno-prawnych związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym,
których istotnym elementem jest Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem.
W odniesieniu do poprzednio obowiązującego Programu, opracowanego na lata 2013-2017,
NIK stwierdził, że kierunki zmian zachodzących w zasobie mieszkaniowym były zgodne
z jego założeniami. Program na lata 2018-2022 jest kontynuacją Programu poprzednio
obowiązującego.
Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta utrzymuje się od kilku lat na podobnym
poziomie. Na dzień 31 grudnia 2018 r. składało się na niego 6476 lokali mieszkalnych (o 80
lokali mniej niż w 2017 r.), o łącznej powierzchni ok. 307,4 tys. m2, w tym:
1. 3163 lokali położonych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Miasta
oraz lokale których właściciel jest nieznany, a pozostają w posiadaniu i zarządzie Miasta
(z uwzględnieniem lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta i osób
fizycznych oraz lokali położonych w budynkach stanowiących własność prywatną,
pozostających w zarządzie Miasta).
2. 3312 lokali stanowiących własność Miasta położonych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Miasta.
3. 1 lokal położony w budynku spółdzielni mieszkaniowej (dojście do własności w drodze
dziedziczenia).
Zasób Miasta znajduje się w 1429 budynkach, z których 885 budynki stanowią
własność, współwłasność Miasta oraz budynki których właściciel nie jest znany, 543 budynki
stanowią współwłasność Miasta i osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe,
a 1 budynek stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej. Spośród budynków stanowiących
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własność, współwłasność Miasta (bez wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni) oraz
budynków stanowiących własność prywatną, w 504 budynkach położone są lokale
mieszkalne, a pozostałe 381 budynków, to obiekty użyteczności publicznej, a także obiekty
przynależne, pomocnicze i użytkowe (np. pomieszczenia gospodarcze, komórki, szopki,
garaże itp.). Standard budynków, w których zlokalizowany jest gminny zasób mieszkaniowy
jest zróżnicowany, na co decydujący wpływ ma struktura wiekowa budynków przedstawiona
w poniższej tabeli (statystyka nie uwzględnia zasobu stanowiącego własność/współwłasność
Skarbu Państwa).
Tabela. Struktura wiekowa budynków z podziałem na Miasto i wspólnoty mieszkaniowe (WM)
Wg stanu na
31.12.2018 r.

ZGM

WM

liczba

udział %

liczba

udział %

Przed 1900 r.

280

31,64

88

16,21

z lat 1900-1945

388

43,84

239

44,01

z lat 1946-1970

139

15,71

178

32,78

Po 1970 r.

78

8,81

38

7,00

RAZEM

885

100,00

543

100,00

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta kształtowana jest m. in. poprzez planowaną
sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców (w trybie
bezprzetargowym). W 2018 r. zbywanie lokali realizowane było na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXIV/1055/2004 z dnia 28 września 2004r. w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania
bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub
Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu, a także uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
nr LIX/1375/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu.
Obecnie, szczegółowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta określa uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
nr XL/794/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu
lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała
(t.j. Dz. Urzędowy woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2838 z późn. zm.), która weszła w życie
z dniem 11 maja 2018 r.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w 2018 r. dokonano sprzedaży 99 lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała i 3 lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, na rzecz najemców.
Łączna powierzchnia sprzedanych lokali wynosiła 4 551,33 m2, a dochód ze sprzedaży
wyniósł 4 908 570,62 zł.
Jednym z zadań własnych gmin, determinującym racjonalną gospodarkę zasobem
mieszkaniowym, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
W Mieście Bielsko-Biała potrzeby te określa się głównie na podstawie ilości wniosków
o najem lokalu oraz wyroków eksmisyjnych przyznających prawo do zawarcia umowy najmu
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socjalnego lokalu (poprzednio: lokalu socjalnego). W 2018 r. ilości te kształtowały się
następująco:
1. Na dzień 31.12.2018 r. zasiedlonych było 226 lokali socjalnych (o 29 mniej niż
w 2017 r.).
2. Na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 582 wniosków o najem lokalu (w tym 580
wniosków lokale komunalne oraz 2 wnioski o lokale zamienne). Wskazane zostały
4 lokale zamienne.
3. Na koniec 2017 r. zarejestrowanych pozostawało 130 wyroków eksmisyjnych. W 2018 r.
wpłynęło 37 nowych wyroków (w 2017 r. wpłynęło ich 59). W 2018 r. zrealizowanych
zostało 61 wyroków (w 2017 zrealizowano także 61 wyroków). Na dzień 31.12.2018 r.
zarejestrowanych pozostawało 106 wyroków eksmisyjnych.
Wiodącym elementem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta jest
poprawa jego stanu technicznego. W tym zakresie realizacja rzeczowych zadań remontowo inwestycyjnych, przewidzianych w Programie, na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się
następująco:
1. Ukończono adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 20c
(zadanie z PROM) – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla iasta Bielska-Białej
wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie; lokale są w trakcie zasiedlania.
2. Zrealizowano remont konserwatorski budynków przy ul. Juliusza Słowackiego 26 oraz
przy pl. Józefa Niemczyka 4. Wykonano także remont pokrycia dachu na budynkach
przy ul. Jana Sobieskiego 92, ul. Żywieckiej 302, ul. Karpackiej 48 oraz pl. Fabrycznym 5
(budynek Skarbu Państwa). Wykonano adaptację lokalu użytkowego na pomieszczenie
Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera w budynku przy
ul. Piastowskiej 64.
3. Wymieniona została instalacja elektryczna i domofonowa w budynkach przy
ul. Powstańców Śląskich 5, ul. Jana Kazimierza 6, ul Cieszyńskiej 31 i 118,
pl. Żwirki i Wigury 5, ul. Juliusza Słowackiego 26, ul. Ignacego Daszyńskiego 67,
ul. Karpackiej 16, ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza 18, ul. Straconki 151, ul. Nad
Potokiem 117, ul. Lipnickiej 124 i 200, ul. Władysława Broniewskiego 62, ul. Ludwika
Waryńskiego 2, ul. 1-go Maja 45-47, ul. Komorowickiej 37 i 60, ul. Rynek 23.
4. Wykonano remont instalacji kanalizacji sanitarnej i gazowej w budynkach przy ul. prof.
dr Mieczysława Michałowicza 18, ul. św. Anny 4, ul. Montażowej 2a, ul. Jana Kazimierza
6, ul. Lipnickiej 200 i ul. Adama Mickiewicza 17.
5. Zrealizowane zostały także prace mające na celu poprawienie estetyki klatek
schodowych w budynkach przy ul. Lipnickiej 36, ul. Jana Kazimierza 6, ul. Straconki 166,
ul. Władysława Broniewskiego 62, ul. Wyzwolenia 39, ul. Stanisława Staszica 6,
ul. Gazowniczej 19-21, ul. Komorowickiej 37, ul. Konwaliowej 4, ul. Marii Konopnickiej 8,
ul. Nad Potokiem 117, ul. NMP Królowej Polski 1, ul. Cieszyńskiej 31 i 58, ul. Stanisława
Wyspiańskiego 13a i ul. Karpackiej 119.
6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy
ul. Lipnickiej 64, 66 i 70, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 9, 11, ul. Jana Sobieskiego
73, ul. Stefanii Sempołowskiej 30, ul. Wyzwolenia 6a oraz ul. Wzgórze 9 i 11.
W 2018 r. ZGM prowadził również prace inwestycyjne w zasobie mieszkaniowym
Gminy:
1. Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Wypoczynkowej 64
i przyłącze wodociągowe dla budynku przy ul. Skarpowej 85.
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Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Czereśniowej 22, termomodernizację
ściany bocznej budynku przy ul. Pocztowej 32, docieplenie ściany północnej elewacji
budynku niskiego przy ul. Komorowickiej 23, ocieplenie ścian przybudówki
zlokalizowanej z tyłu budynku przy ul. Konstantego Damrota 7 oraz termomodernizację
ściany szczytowej budynku przy ul. 1-go Maja 45-47.
3. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy
ul. Piastowskiej 2/1, ul. Filomatów 3/1, ul. Stefanii Sempołowskiej 30/4, ul. Adama
Mickiewicza 4/2, ul. Władysława Orkana 14/15, ul. Jana Sobieskiego 73/4a i 5 oraz
ul. Norberta Barlickiego 22/6 – lokale zamieszkałe.
4. W 2018 r. wymieniono kotły grzewcze w kotłowniach gazowych w budynkach gminnych
będących w zarządzie ZGM przy ul. Czereśniowej 22 i ul. Wzgórze 19.
5. Dobudowano brakujące przewody kominowe w budynkach przy ul. Olszówka 20,
ul. Jana Sobieskiego 92 i ul. 1-go Maja 45-47 oraz dla lokalu mieszkalnego przy
ul. Michała Grażyńskiego 67/42.
6. Opracowano dokumentację na dobudowanie brakujących przewodów kominowych dla
budynków przy ul. Straconki 166, ul. Cieszyńskiej 69 i ul. Kolistej 18. Trwają prace
projektowe dotyczące opracowania dokumentacji na dobudowę kominów w budynku
przy ul. Cieszyńskiej 109. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa
podziału lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 24-26 na dwa odrębne lokale wraz
z wymianą stolarki okiennej, rozdzieleniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, co.,
i elektrycznej oraz odświeżeniem elewacji i wymianą stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych. Opracowany został projekt termomodernizacji budynku przy ul. Zygmunta
Krasińskiego 30. Wykonany został projekt zamienny dostosowania budynku dla osób
niepełnosprawnych dla lokalizacji przy ul. Granicznej 4 i 6 - opracowano dokumentację
projektowo-kosztorysową
wykonania
platformy
przyschodowej
dla
osób
niepełnosprawnych. Zakończono prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla komory śmietnikowej w budynku przy ul. Rynek 25/pl. św.
Mikołaja 12 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zlecono opracowanie
dokumentacji na wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych dla
mieszkania chronionego zlokalizowanego przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 15/1
oraz projektu przebudowy zjazdu z ul. Żywieckiej do działki 202/219. W toku
opracowywania są także projekty zamienne dla budynków przy ul. Sikornik 12a i ul. Jana
Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji grzewczej
gazowej oraz dostosowanie tych budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie ich oświetlenia i oznakowania;
7. Przeprowadzono I etap prac budowlanych przy ul. Rynek 23 w ramach zadania
inwestycyjnego dotyczącego przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania
z funkcji mieszkalnej na usługową z remontem klatki schodowej w zakresie wykonania
i częściowej wymiany instalacji elektrycznej, wykonania izolacji, podbicia fundamentów
i wykonania posadzek na poziomie piwnic.
8. Wykonane zostały prace związane z wydzieleniem łazienek oraz wc w lokalach
mieszkalnych w budynku przy ul. Czerwonej 5.
9. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian budynków gminnych przy ul. Stefana
Batorego 19 i 21, ul. Cieszyńskiej 109, ul. Czechowickiej 7 oraz kolejny etap remontu
budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92.
10. Wykonano budowę dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na
os. Grunwaldzkim przy wjeździe od strony ul. Energetyków.
2.
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Część zadań przewidzianych w Programie Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022 wykonywanych jest także przy
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego
i chronionego w Bielsku-Białej” (Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – Regionalne Inwestycje
Terytorialne) zrealizowano I etap prac budowlanych w budynku przy ul. Żywieckiej 131
obejmujący swoim zakresem remont dachu oraz dobudowę przewodów kominowych,
wykonanie stropu nad parterem i wykonanie instalacji odgromowej. Opracowana została
dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu konserwatorskiego byłego budynku
usługowego przy ul. Cieszyńskiej 31a z przeznaczeniem na budynek mieszkalny
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonany został projekt zamienny
dostosowania parteru dla osób niepełnosprawnych dla budynków przy ul. Karpackiej 170,
ul. Żywieckiej 131 i ul. Jana Kochanowskiego 1a i 5a. Trwają prace projektowe dla
wytypowanych 7 lokali (pustostanów) celem ich zaadaptowania na lokale mieszkalne
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Ponadto w 2018 r. wyremontowano 204 pustostany (w tym 72 lokale socjalne
i 4 lokale tymczasowe), w większości z nich wprowadzając w miejsce ogrzewania
węglowego – ogrzewanie gazowe. Liczba ta zwiększyła się w porównaniu do roku 2017,
w którym wyremontowano 148 pustostanów.
Kolejnym elementem gospodarowania zasobem jest jego aspekt finansowy.
W 2018 r. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, w porównaniu z założeniami
w Programie, nie uległy zmianie. Przychody z poszczególnych źródeł zakładane
w Programie w 2018 r. przedstawiały się następująco:
Tabela. Wykonanie zakładanych przychodów w 2018 roku
Prognoza/Program
2018 r.

Wykonanie 2018 r.

PRZYCHODY

34 600 000,00 zł

39 294 863,00 zł

Czynsze lokali mieszkalnych

16 988 899,38 zł

16 788 594.43 zł

Czynsze lokali użytkowych

11 400 000,00 zł

11 294 921,09 zł

Inne przychody z najmu

800 000,00 zł

830 603,74 zł

Dotacje przedmiotowe:

1 000 000,00 zł

6 980 052,96 zł

Różne dochody (w tym wynagrodzenia
za bezumowne zajmowanie lokali)

4 500 000,00 zł

3 400 690,78 zł

Treść

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

W 2018 r. koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym koszty remontów
oraz koszty zarządu na wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy, przedstawiały się
następująco:
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Tabela. Wykonanie zakładanych wydatków w 2018 roku
Prognoza/Program
2018 r.

Wykonanie 2018 r.

OGÓŁEM WYDATKI

34 600 000,00 zł

41 478 654,57 zł

Bieżąca eksploatacja

16 719 851,39 zł

17 636 972,39 zł

Remonty:
- budynki Gminy
- budynki wspólnot
mieszkaniowych

6 020 049,48 zł
3 400 000,00 zł

12 063 640,43 zł
4 062 970,22 zł

Modernizacje

2 900 000,00 zł

1 801 414,37 zł

Koszty zarządu we
wspólnotach

5 704 584,95 zł

5 913 657,16 zł

Treść

Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zwiększenie dotacji z budżetu Miasta pozwoliło na wyremontowanie większej ilości
lokali i budynków niż zaplanowano.
Jednym ze źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy pochodzące
z czynszów najmu. Wysokość czynszów w zasobie mieszkaniowym Gminy ustalona została
zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie. Stawka bazowa czynszu ustalona została
zarządzeniem Nr ON.0050.487.2015/ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
29.06.2015r. w sprawie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Bielsko-Biała – zgodnie z zasadami polityki czynszowej przewidzianymi
w Programie. Stawka bazowa nie uległa zmianie (4,00 zł/m2). Wartość ujemnych i dodatnich
punktów nie zmieniła się. W wyniku tych zmian, maksymalne stawki czynszu nie
przekraczają 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W dacie wydania zarządzenia 3% wartości
odtworzeniowej odpowiadało stawce 9,11 zł/m2, a maksymalna stawka ustalona na poziomie
9,10 zł/m2 w 2018 r. nie uległa zmianie. Dotychczasowe stawki czynszu od kwoty bazowej
w dół pozostają bez zmian. Indywidualne stawki czynszu dla poszczególnych lokatorów
ustalane są w oparciu o cechy użytkowe lokali poprzez stosowanie czynników
podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z § 26 Programu.
W stosunku do najemców o niskich dochodach stosowane są (na bieżąco, w miarę
składanych przez lokatorów wniosków) obniżki dochodowe zgodnie z tabelą zamieszczoną
w § 32 ust. 2 Programu. W 2018 r. złożono 558 wniosków o obniżkę dochodową czynszu,
z czego pozytywnie zweryfikowano 496 wniosków. Z liczby tej 337 wnioskodawcom
udzielono 60% obniżki czynszu, 85 wnioskodawcom 40% obniżki oraz 74 wnioskodawcom
20% obniżki. W 42 przypadkach odmówiono udzielenia obniżki, natomiast 20 wniosków,
na dzień 31.12.2018 r. nadal było rozpatrywanych. Łączna kwota udzielonych obniżek
czynszu w 2018 r. wzrosła w stosunku do roku 2017 (w 2017 r. wyniosła 992 330,64 zł)
i wynosi 1 004 071,21 zł.
W ramach poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta organizowane są przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych, związane
z planowanymi remontami budynków lub w związku z planowaną sprzedażą. W roku 2018
wskazano 4 lokale zamienne dla rodzin z budynków położonych przy ulicach Juliusza
Słowackiego 1b, ul. Rynek 25/4, ul. Podleśnej 20 (w związku ze sprzedażą budynku),
Andrzeja Frycza Modrzewskiego 26/2a (z uwagi na stan techniczny lokalu). W związku
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z rewitalizacją Bielskiej Starówki wskazano lokal zamienny dla najemcy lokalu przy
ul. Kościelnej 1. W toku jest realizacja przekwaterowań z budynków przy: ul. Partyzantów
29/9 (w związku z remontem tego budynku przekwaterowana została 1 rodzina), ul. Twórczej
30/4 (1 rodzina), ul. Józefa Pankiewicza 7 (5 rodzin), ul. Józefa Pankiewicza 5 (1 rodzina)
ul. Kościelnej 1/Plac Św. Mikołaja 7 (4 rodziny), ul. Jana Sobieskiego 2-4 (5 rodzin),
ul. Kazimierza Brodzińskiego 2/5 Szkoła Podst. Nr 6 (1 rodzina), ul. Żywieckiej Szkoła Podst.
Nr 24 (1 rodzina). Ponadto, w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zrealizowano
19 zamian dobrowolnych. Dodatkowo, w celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji
gospodarowania zasobem Gminy, dokonano 18 zamian na podstawie § 13 ust 1 i 2 Zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała
stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXVI/792/2004
z dnia 16 marca 2004 r. oraz §35 ust 1 i 2 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, stanowiących załącznik do uchwały Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/89/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.
W kontekście dążenia do racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym
istotną kwestią są działania windykacyjne. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w celu
poprawy skuteczności windykacji należności z tytułu czynszu najmu i wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z lokali, m.in. nawiązuje bezpośredni kontakt z najemcami,
mającymi problemy z terminowym regulowaniem opłat za zajmowany lokal, w celu udzielania
informacji o możliwości skorzystania z dostępnych form pomocy. W wyniku działań
windykacyjnych podejmowanych przez ZGM, w okresie od grudnia 2017 do grudnia 2018 r.
odnotowany został spadek należności za lokale mieszkalne (łącznie czynsz i odszkodowanie
za bezumowne zajmowanie lokalu) o kwotę 370 556,76 zł - na dzień 31 grudnia 2018 r.
zadłużenie z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych wynosiło 11 517 615,04 zł.
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Program Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do roku 2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego)
,,Program rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Bielska-Białej do 2020 roku” został przyjęty
uchwałą nr XIX/537/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2007 r.
Zarządzeniem nr ON.0050.3524.2014.RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 sierpnia
2014 r. został powołany Zespołu ds. wdrażania wyżej wymieniowego Programu.
Przyjęty program określa podstawowe potrzeby oraz kierunki i działania związane
z rozwojem gospodarczym, społecznym i przestrzennym Miasta. Za wskazany w powyższej
uchwale główny cel polityki mieszkaniowej przyjęto wzrost liczby mieszkań na terenie miasta
Bielska-Białej. Ponadto zwrócono uwagę na istotę pomocy mieszkaniowej najuboższym
gospodarstwom domowym oraz na poprawę standardu zasobów mieszkaniowych i jakości
zamieszkania.
Przeprowadzony monitoring ,,Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta BielskaBiałej do roku 2020” za 2018 r. zawiera zestawienie danych otrzymanych od następujących
wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Wydziału Mienia Gminnego
i Rolnictwa, Wydziału Inwestycji, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Biura
ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.
Powyższe dane dotyczą między innymi:
1. Wykazu gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i wielorodzinne: w roku 2018 ilość działek przeznaczonych na ten cel
wynosiła 47. Ich łączna powierzchnia liczyła 99 637 m2 , w tym pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne 64 363 m2, natomiast pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne 35 274 m2. W porównaniu z rokiem 2017 ilość działek oraz ich
powierzchnia nieznacznie wzrosła.
2. Ilości oddanych do użytku nowych mieszkań komunalnych: według danych za 2018 r.
nie zostały oddane do użytku żadne nowe mieszkania komunalne. Również w roku 2017
nie oddano żadnych nowych mieszkań komunalnych.
3. Ilości mieszkań uzyskanych w wyniku adaptacji strychów i poddaszy: zgodnie
z otrzymaną informacją w 2018 r. nie uzyskano żadnego mieszkania w wyniku takiej
adaptacji. W 2017 r. sytuacja była podobna.
4. Ilości lokali pozyskanych z innych zasobów: w badanym roku były 2 takie lokale. Oba
uzyskano w drodze spadkobrania. Pierwszy z lokali znajdował się przy ul. Jana
Sobieskiego 140, drugi natomiast wyodrębniony lokal mieszkalny nr 11 w budynku przy
ul. Stalowej 41. Dla porównania w 2017 r. takich lokali było 3.
5. Ilości wyremontowanych i zasiedlonych pustostanów: w 2018 r. liczba ta wynosiła 204.
Oznacza to wzrost w stosunku do 154 wyremontowanych i zasiedlonych pustostanów
w 2017 r.
6. Ilości zweryfikowanych umów najmu i wypowiedzianych umów najemcom mających
zaspokojone potrzeby mieszkaniowe: w 2018 r. wśród zweryfikowanych umów najmu
wypowiedziano 5 z nich. W 2017 r. tego rodzaju umów było 3.
7. Poziom nakładów finansowych gminy na remonty i modernizacje zasobu
mieszkaniowego gminy mierzony corocznie, w stosunku do roku poprzedniego: wydatki
na remonty zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez ZGM w 2017 r. wynosiły
15 638 155,30 zł, natomiast w 2018 r. 19 349 925,25 zł. Z kolei wydatki na pustostany
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w 2017 r. wynosiły 2 216 254,20 zł, a dla porównania w 2018 r. była to kwota
3 561 634,22 zł.
8. Wysokość czynszu w zasobach ZGM: średnia stawka czynszu za lokal mieszkalny
w zł/m2 w 2018 r. wynosiła 5,80. Porównując dane za 2017 r. stawka ta wynosiła 5,49
zł/m2.
W monitoringu znalazła się również informacja o przyjęciu przez Radę Miejską
w Bielsku-Białej w 2019 r. w drodze głosowania Sprawozdania Nr RO.0057.1.2019
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej
na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.
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Gminny Program Opieki na Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała
na lata 2018-2021
(Informacje przygotowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków)
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), zgodnie z § 87.1 nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek
sporządzania na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami.
W związku z powyższym Miejski Konserwator Zabytków utworzył Gminny Program
Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała na lata 2018-2021, który stanowi
bezpośrednią kontynuację wcześniejszego programu z lat 2014-2017. Dokument ten przyjęty
został Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLV/892/2018 z dnia 25 października
2018 r.
Jedną z podstaw do sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest
Gminna Ewidencja Zabytków, która jest zbiorem otwartym, wymagającym ciągłej aktualizacji.
W 2018 r. wykonany został przegląd Gminnej Ewidencji Zabytków, który uwzględnił zmiany
adresowe, wykreślenia oraz wyburzenia. Zaktualizowana lista obiektów zabytkowych wraz
z nowym tekstem Programu Opieki nad Zabytkami przedłożona została do zatwierdzenia
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Delegatura w Bielsku-Białej (zaopiniowano
pozytywnie pismem B-NR.5120.3.2018.KJ z dnia 18.09.2018 r.).
Jednym z kierunków przyjętego Programu Opieki nad Zabytkami jest utrzymanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego na poziomie pozwalającym na trwałe zachowanie
i wyeksponowanie jego walorów. W 2018 r. Miejski Konserwator Zabytków realizując
powyższy kierunek brał udział m. in. udział w remontach obiektów wpisanych do rejestru
zabytków będących własnością prywatną. Udzielił dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej nr LXIII/2028/2006 z dnia 10 października 2006 r. W 2018 r. na ten cel
przeznaczone zostały środki w wysokości 676.650,61 PLN wykonane zostały następujące
prace:
1. Remont konserwatorski muru ogrodzeniowego oraz bramy wjazdowej i dwóch furt
(od ul. Cieszyńskiej) cmentarza żydowskiego znajdującego się przy ul. Cieszyńskiej 92
w Bielsku-Białej.
2. Remont konserwatorski elewacji wraz ze stolarką okienną budynku przy ul. Juliusza
Słowackiego 4 w Bielsku-Białej.
3. Wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Jana
Sobieskiego 22 w Bielsku-Białej.
4. Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej w kościele
pw. św. Stanisława BM w Bielsku-Białej.
5. Montaż trzech aparatów Aquastop w piwnicach dawnego zamku starostów lipnickich
przy ul. Żywieckiej 20 w Bielsku-Białej.
6. Remont konserwatorski fragmentu elewacji frontowej wraz z kamiennym cokołem oraz
portalem głównym w kościele pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
7. Remont konserwatorski dachu budynku przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej.
Dodatkową pomocą dla osób prywatnych jest Uchwała Rady Miejskiej w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną
wykonane remonty elewacji. W ramach tej uchwały w 2018 r. złożono 25 wniosków.
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Dzięki tym uchwałom uzyskano efekt odrestaurowanych, całych fragmentów pierzei
w głównych ciągach komunikacyjnych Miasta. Działania te inspirują kolejnych właścicieli
kamienic do wykonania renowacji i skorzystania z dostępnych ulg. Dzięki temu zahamowany
zostaje proces degradacji substancji zabytkowej.
W ramach kolejnego priorytetu tj.: podniesienia standardów przestrzeni miejskiej,
zorganizowany i rozstrzygnięty został konkurs studialny na sporządzenie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej. Koszt realizacji
tego zadania wraz z opracowaniem uproszczonej inwentaryzacji i wypłaconymi nagrodami
wynosił 224 564,00 zł. Konkurs ten ma się przyczynić do podjęcia decyzji o zakupie części
terenu, nie będącego własnością Gminy Bielsko-Biała i jego dalszego zagospodarowania.
Zadania określone w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami wykonywane były
również za pomocą instrumentów prawnych. Miejski Konserwator Zabytków, zgodnie
z zawartym przez Wojewodę Śląskiego i Prezydenta Miasta Bielska-Białej Porozumieniem
Nr.ON.II.031.60.2015 z dn. 09 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia
od Wojewody Śląskiego niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków min:
uzgodnił 48 pozwoleń na budowę, 33 decyzje o warunkach zabudowy w odniesieniu
do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wydał 144 opinie
i zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian.
Zadania te stanowią bezpośrednie narzędzie do ochrony zabytków poprzez nadzór
planowanych inwestycji przy obiektach zabytkowych i mają bezpośredni wpływ
na kształtowanie przestrzeni miejskiej.
Każde działanie przywracające jakość przestrzeni publicznej, fragmentom miasta czy
pojedynczym budynkom daje kolejną szansę na wskrzeszenie nowych sił w uśpionych
organizmach. W związku z tym wszelkie działania podejmowane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytków prowadzą do zachowania dziedzictwa materialnego i dorobku
kulturowego naszego Miasta.
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Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
miasta Bielska-Białej na lata 2014-2023
(Informacje przygotowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej)
Uchwałą nr XXXVIII/910/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2014 r.
przyjęto do realizacji Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
miasta Bielska-Białej na lata 2014 – 2023 (zwany dalej Planem), którego zakres jest zgodny
z art. 12, ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 684).
Głównym wyzwaniem postawionym w Planie jest zrównoważony rozwój publicznego
transportu zbiorowego na terenie miasta Bielska-Białej, z uwzględnieniem:
1. Oczekiwań społecznych mieszkańców.
2. Rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.
3. Nowoczesnych koncepcji zachęcających do korzystania z transportu zbiorowego.
Pozostałe cele szczegółowe, zawarte w Planie to:
1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, przy uwzględnieniu potrzeb
przewozowych osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego poprzez dostosowanie
oferty przewozowej do oczekiwań, postulatów i potrzeb pasażerów.
3. Integracja systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb
wynikających z kierunków polityki państwa, w niezbędnym zakresie dotyczącym linii
komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach
pasażerskich.
4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru.
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia
mieszkańców.
Realizacja powyższych celów, ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości
usług publicznego transportu zbiorowego, ich ogólnej dostępności oraz efektywności
funkcjonowania, daje szansę na to, że będzie on stanowił realną alternatywę dla transportu
indywidualnego.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie, usługi publicznego autobusowego
transportu zbiorowego były w 2018 r. wykonywane przez MZK na terenie miasta BielskoBiała oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Bestwina i Jasienica - na mocy
zawartych z nimi porozumień komunalnych, w ramach sieci komunikacyjnej złożonej z:
1. 42 miejskich linii komunikacyjnych o nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13W, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 BIS, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35L,
35S, 36, 37, 38, 56BIS; D.
2. 6 podmiejskich linii komunikacyjnych o nr: 25, 50, 51, 52, 56, 57.
3. 2 nocnych linii komunikacyjnych o nr: N1, N2.
4. 14 specjalnych (szkolnych) linii komunikacyjnych oraz 4 specjalnych linii
komunikacyjnych dla kibiców meczy piłkarskich.
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W ramach ww. usług przewozowych w 2018 r. wykonano 7 822 266 wozokilometrów,
osiągając wskaźnik regularności kursowania na poziomie 99,77%.
Oprócz obsługi regularnych linii autobusowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
Miasta, MZK zapewnił również przewozy:
1. Dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta,
angażując do tego zadania w dni robocze autobusy klasy MINI. Pojazdami tymi
wykonano 118 637 wozokilometrów.
2. Dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, angażując do
tego zadania 8 busów wyposażonych w windy. Pojazdami tymi wykonano 178 533
wozokilometry.
Realizując wymagania dotyczące pożądanego przez pasażerów standardu
autobusów, określonego w Planie, MZK - według stanu na dzień 31.12.2018 r. wykorzystywał do realizacji przewozów pasażerskich 131 autobusów, z których:
1. 93,13% zalicza się do pojazdów niskopodłogowych, a pozostałych 9 szt. do tzw.
niskowejściowych;
2. 75,57% to tabor klasy MAXI, o długości 12 metrów (89 szt.) i 10,5 metrów (10 szt.),
kolejne 15,27% to autobusy przegubowe klasy MEGA o długości 18-metrów (20 szt.),
najmniej liczne są pojazdy klasy MINI (8-metrowych) - 12 szt. (tj. 9,16%);
3. 100% spełniało wymagania norm emisji spalin EURO, z czego aż 75,57% (99 szt.) tych
najbardziej restrykcyjnych: EURO 6, EURO 5 EEV oraz EURO 5;
4. 46,56% (61 szt.) było wyposażonych w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej;
5. 76,34% (100 szt.) to flota z zamontowanym monitoringiem wewnętrznym
i zewnętrznym.
Średni wiek taboru autobusowego MZK w 2018 r. wyniósł blisko 6,94 roku.
Warto również wspomnieć, że w 2018 r. MZK wycofał z eksploatacji ostatnich
5 przestarzałych technologicznie i wysłużonych autobusów marki Ikarus, typ 280.70E,
o przebiegu ponad 1 mln kilometrów.
Zawarte w Planie opłaty za przewóz oraz inne opłaty, o których mowa w Ustawie
Prawo przewozowe – są uregulowane:
1. Uchwałą Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
świadczone przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny
w Bielsku-Białej.
2. Uchwałą Nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej
w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Ostatnia zmiana cen biletów, mająca głównie na celu ujednolicenie i uproszczenie
taryfy na liniach miejskich i podmiejskich, została wprowadzona 1 maja 2012 r. Wówczas,
m.in. ceny biletów normalnych i ulgowych na liniach podmiejskich, zostały obniżone
do poziomu z 2000 r., tj.: bilety normalne z kwoty 3,40 zł na 3,00 zł, a ulgowe z 1,70 zł na
1,50 zł. Od tego momentu ceny biletów pozostają bez zmian.
Analizując wspomniany w Planie popyt na usługi przewozowe należy wskazać, że
z usług MZK w 2018 r. skorzystało ok. 26 397 tysięcy pasażerów, co w porównaniu do
2017 r. stanowi wzrost o blisko 322 tys. osób, tj. 1,23%.
Opisane w Planie standardy dotyczące przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Miasta reguluje Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
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oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała (z późn. zm.).
Aktualna liczba przystanków obsługiwanych przez autobusy MZK to 428. Najwięcej
pasażerów w dzień roboczy korzysta z przystanków: „Hotel Prezydent kier. Mikuszowice”
i „Hotel Prezydent kier. Dworzec”. Trzeci pod względem wymiany pasażerskiej jest
przystanek „3 Maja Dworzec kier. Katowice”, zlokalizowany blisko dworca PKP i PKS.
Z przystanków administrowanych przez MZK korzystają również pasażerowie 21 innych
przewoźników.
Komunikacja publiczna (miejska) w Bielsku-Białej jest finansowana z trzech źródeł:
1. Przychodów ze sprzedaży biletów.
2. Dopłat z budżetu miasta i gmin ościennych.
3. Innych przychodów uzyskiwanych przez MZK w Bielsku-Białej z tytułu prowadzonej
działalności.
Główną pozycją dochodów MZK w 2018 r. były wpływy z działalności podstawowej,
tj. z przewozów pasażerskich (sprzedaż biletów). Przychody te w 2018 r. wyniosły 25 677
tys. zł i były wyższe w ujęciu wartościowym o 266 tys. zł., tj. o 1,05% w porównaniu
do przychodów w 2017 r. Wynik ten uzyskano pomimo braku podwyżek cen biletów od
2012 r.
Pozostałe wpływy MZK z tytułu: wynajmu autobusów, opłat dodatkowych, badań
technicznych pojazdów, sprzedaży reklam i innej działalności, wyniosły łącznie 2 238 tys. zł.
Dotacja przedmiotowa (rekompensata) z budżetu Miasta wyniosła 26.746 tys. zł.
Główne pozycje wydatków w MZK to:
1. Wynagrodzenia pracowników, które (wraz z pochodnymi) stanowią w strukturze kosztów
57,94%, co daje łączną kwotę: 31 262 tys. zł.
2. Paliwa, oleje, smary – 12 740 tys. zł (23,35% kosztów).
3. Części zamienne, ogumienie, inne materiały – 4 531 tys. zł (8,30% kosztów).
4. Media (woda i ścieki, energia elektryczna, energia cieplna) – 683 tys. zł (1,25%
kosztów).
Aktualnie MZK w Bielsku-Białej jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw
komunikacyjnych w Polsce, które w ponad 50% pokrywa koszty swej działalności wpływami
własnymi. W woj. śląskim żadna z firm przewozowych nie ma przychodów z 1 wozokilometra
na poziomie choćby zbliżonym do przychodów MZK.
Ekonomiczny sukces Zakładu został wypracowany m.in. dzięki:
1. Optymalnej siatce połączeń, zaspokajającej potrzeby przewozowe mieszkańców.
2. Jednolitej i prostej taryfie biletowej, umożliwiającej skuteczną kontrolę biletową, przy
niewielkich kosztach jej realizacji.
3. Sukcesywnej modernizacji taboru autobusowego oraz obiektów i wyposażenia zaplecza
technicznego Zakładu.
4. Realizowaniu strategii zrównoważonego rozwoju MZK, polegającej m.in. na
wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla pasażerów, takich jak:
a) dodatkowe kanały dystrybucji biletów poprzez biletomaty czy e-bilet na smartfony,
b) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej bielsko.kiedyprzyjedzie.pl,
dopiero po tym, jak dostępne na rynku rozwiązania informatyczne zostały dopracowane,
tzn. ich producenci skutecznie wyeliminowali ich wady.
W zakresie realizacji celów i standardów opisanych w Planie, w 2018 r. zrealizowano
zadania inwestycyjne na kwotę 1 382 tys. zł, w tym m.in. zakupiono:
1. 2 busy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Urządzenia do dystrybucji oleju napędowego na stacji paliw.
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Wiaty przystankowe.
Biletomaty solarne.
Ponadto w 2018 r. m.in.:
Poprawiono efektywność funkcjonowania systemu transportowego poprzez
dostosowanie oferty przewozowej do postulatów i potrzeb mieszkańców, tzn.:
a) zrealizowano wniosek dot. zmian w rozkładach jazdy na 16 liniach komunikacyjnych,
b) skorygowano trasę przejazdu linii nr 6,
c) uruchomiono dodatkowe kursy na liniach nr 7 i 8.
Ponadto wykonano dodatkowo 10 tys. wozokilometrów w zakresie obsługi
komunikacyjnej imprez masowych organizowanych przez Miasto (np. Dni Bielska-Białej,
Bieg Fiata, Pożegnanie lata, itp.) oraz imprez sportowych (głównie meczy piłkarskich).
Polepszono dostępność i jakość transportu publicznego w zakresie potrzeb
przewozowych osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej
poprzez zakup 2 busów oraz zakończenie realizacji projektu pn. Rozwój
Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, obejmującego m.in. zakup
50 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.
Znacząco poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ograniczono negatywny
wpływ transportu publicznego na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców
poprzez wycofanie z eksploatacji 50 zużytych i przestarzałych technologicznie
20-kilkuletnich autobusów wysokopodłogowych, głównie marki Ikarus. Pojazdy te zostały
zastąpione nowymi autobusami, spełniającymi normy EURO 6 emisji spalin.
Utrzymano ceny biletów na niezmienionym poziomie od roku 2012, przez co uzyskano
najwyższy w historii MZK wskaźnik zakupu biletu za przeciętne wynagrodzenie brutto
w Bielsku-Białej. W 2017 r. liczba biletów jednorazowych, jaką pasażer mógł nabyć za
przeciętne wynagrodzenie, wyniosła 1 482 szt. Przykładowo w 2012 r. było to 1 192 szt.
Podniesiono standard komfortu podróżowania taborem autobusowym poprzez:
a) wyeliminowanie pojazdów wysokopodłogowych (100% autobusów MZK to pojazdy
niskopodłogowe lub niskowejściowe),
b) wyposażenie autobusów w tzw. przyklęk,
c) wyposażenie autobusów w ruchomą platformę, ułatwiającą wjazd i wyjazd wózka
inwalidzkiego,
d) zapewnienie w 100% autobusów dostępności informacji wizualnej dla potrzeb osób
niedosłyszących oraz informacji głosowej dla osób niedowidzących,
e) wyposażenie 100 autobusów w monitoring,
f) wyposażenie 61 autobusów w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.
Udoskonalono system informacji pasażerskiej poprzez:
a) zapewnienie informacji głosowej w autobusach, pozwalającej osobom ociemniałym
i niedowidzącym zidentyfikować następny przystanek w czasie podróży autobusem
oraz przystanek, na którym pojazd się aktualnie znajduje,
b) wprowadzono system dynamicznej informacji pasażerskiej, obejmujący m.in.
aplikacje: bielsko.kiedyprzyjedzie.pl oraz OnTime, dzięki którym pasażerowie mogą
m.in.:
 na bieżąco sprawdzać, np. na ekranach swoich smartfonów, za ile minut autobus
obsługujący konkretną linię komunikacyjną odjedzie z wybranego przystanku,
 zapoznać się z rozkładami jazdy wszystkich linii,
 zapoznać się z komunikatami o zmianach w kursowaniu.
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Polepszono jakość infrastruktury przystankowej poprzez budowę i oddanie do użytku
31 nowych wiat oraz wyposażenie 22 przystanków w elektroniczne tablice dynamicznej
informacji pasażerskiej.
8. Wprowadzono - w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) na wybranych skrzyżowaniach, tzw. priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej,
uruchamiający zielone światło sygnalizacji dla autobusów MZK istotnie opóźnionych
w stosunku do realizowanego rozkładu jazdy.
9. Rozszerzono kanały dystrybucji biletów poprzez zapewnienie pasażerom możliwości ich
zakupienia w 4 nowych biletomatach solarnych oraz za pośrednictwem telefonu
komórkowego z zainstalowaną aplikacją SkyCash.
Zgodnie z deklaracją zawartą w Planie, w 2018 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej
podjął decyzję o rozpoczęciu prac ukierunkowanych na przekształcenie MZK - działającego
obecnie w formie samorządowego zakładu budżetowego - poprzez jego likwidację, w celu
utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100%
właścicielem będzie Miasto. W związku z powyższym w dniu 4 grudnia 2018 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (syg.: Dz.U./S S233-533551) zostało upublicznione stosowne
wstępne ogłoszenie informacyjne, dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
w zakresie transportu drogowego.
7.
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019
(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej)
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Bielsko-Biała na lata 2017-2019” (na podstawie art. 21 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków Dz.U.2018.1152 j.t ze zmianami) został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Plan jest
przygotowywany, realizowany oraz finansowany przez AQUA S.A.
W ramach planu w latach 2017-2019 będą realizowane inwestycje w zakresie
budowy (wymiany) istniejącej sieci wodociągowej, budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej
oraz przeprowadzenie modernizacji infrastruktury służącej ujmowaniu i uzdatnianiu wody
oraz oczyszczaniu ścieków. Celem planowanej modernizacji sieci jest poprawa jakości wody
dostarczanej klientom oraz zwiększenie szczelności systemu, co pozwoli na jeszcze bardziej
racjonalne wykorzystanie wody.
W roku 2018 r. zostały wykonane poniższe prace inwestycyjne i modernizacyjne:
1. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych – 10,0 km, w rejonie ul. Komandorskiej, Praskiej,
Zapłocie Duże, Jana Długosza, Ekologicznej, Zdrowej, Jana III Sobieskiego, Pod
Kasztanem, Deszczowej, Kaczeńców, Karpackiej, Wincentego Witosa, Żywieckiej (rejon
Stalownika), Krynicznej i Lipnickiej.
2. Budowa nowych sieci wodociągowych – 1,1 km, w rejonie ul. Karpackiej.
3. Modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych – 3,8 km, m.in. w ul. Ptasiej, Jastrzębiej,
Podgórnej, Krzyżowej, Złoty Potok, Teofila Lenartowicza, Wczasowej, Łęgowej,
Cieszyńskiej, Chłodnej, Gilów, Jana Kochanowskiego, Towarzystwa Szkoły Ludowej,
Kazimierza Brodzińskiego.
4. Modernizacja istniejących sieci wodociągowych - 15,4 km, m.in. w rejonie ul. Zagrody,
Złoty Potok, Poniatowskiego, Teofila Lenartowicza, Żywieckiej, Międzyrzeckiej,
Zawodzie, Bobowej, Ametystowej, Stanisława Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej,
Czeremchowej, Praskiej, Komandorskiej, Krańcowej, Wróblowickiej, Zwierzynieckiej,
Kominiarskiej, Lubianej, Dzwonkowej.
5. Modernizacja obiektów związanych z gospodarką ściekową - m.in.: budowa nowego
zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Komorowice, zabudowa kraty gęstej
na istniejącym kanale wraz z systemem transportu i odwadniania kratek na terenie
oczyszczalni ścieków Wapienica, przebudowa instalacji nawiewno-wywiewnej w hali
pomp wydzielonych komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków Komorowice,
zabudowa pompy mieszającej w zbiorniku reakcyjnym emulsji olejowych na terenie OS
Komorowice.
6. Modernizacja obiektów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w wodę - m.in.:
zabudowa przepływomierza na magistrali DN800 mm przy ul. Bohaterów Monte Cassino
- Katowickiej w Bielsku-Białej.
Nakłady finansowe na przeprowadzone w 2018 r. inwestycje oraz remonty urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wyniosły 26 776 413,00 zł.
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Uproszczony plan urządzenia Lasu Komunalnego Gminy Bielsko-Biała na
lata 2011-2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej)
„Uproszczony plan urządzenia Lasu Komunalnego Gminy Bielsko-Biała na lata
2011-2020” (na podstawie art.19 ust.2 w związku z art.18 ustawy o lasach Dz.U.2018.2129
j.t. ze zmianami) został zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Celem planu jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, sprawowania
nadzoru nad gospodarką leśną oraz naliczania podatku leśnego.
Gospodarka leśna jest prowadzona w oparciu o Uproszczony Plan Urządzenia Lasu,
opracowany dla terenów leśnych Gminy Bielsko-Biała. Plan zostaje opracowany na okres
10 lat i w tym czasie jest podstawowym dokumentem techniczno-prawnym do prowadzenia
na tych terenach zrównoważonej gospodarki leśnej (art. 7 ustawy o lasach).
Podmiotem odpowiedzialnym za konserwację i pielęgnację terenów Lasu
Komunalnego Gminy Bielsko-Biała (ok. 500 ha) oraz prowadzenie na nich gospodarki leśnej
jest Zieleń Miejska Sp. z o. o., na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej.
W ramach nadzoru nad gospodarką leśną prowadzone są zadania mające na celu
m.in.: zapewnienie powszechnej ochrony lasów poprzez kształtowanie równowagi
w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanu, oprócz
prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pozyskania i sprzedaży drewna, jak również
podejmowanie działań pielęgnacyjnych i porządkowych na tych terenach.
Obowiązkiem właściciela lasów jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej
według następujących zasad: ochrony lasów, trwałości istnienia lasów, ciągłości ich
użytkowania oraz powiększenia zasobów poprzez podwyższenie produktywności lasów.
Zgodnie z zestawieniem kosztów prac i administracji na terenach leśnych oraz
wg złożonych wniosków gospodarczych w 2018 r. zostały wykonane poniższe prace
w zakresie:
1. Kompleksowej administracji lasów miejskich: planowanie prac leśnych oraz nadzór nad
ich realizacją, jak również koordynacja zawodów, imprez masowych oraz innych spotkań
sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach leśnych.
2. Inżynierii leśnej: mechaniczne czyszczenie lub odtwarzanie rowów melioracyjnych 1200
mb, wymiana wodospustów drogowych 40 szt., likwidacja starego, zniszczonego
ogrodzenia nieistniejącej szkółki, naprawa i konserwacja uszkodzonego wygrodzenia
terenu schroniska 700 mb, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg 500 mb, usuwanie
karp korzeniowych w miejscach stwarzających zagrożenie dla turystów i bezpieczeństwu
ruchu wraz z rekultywacją terenu 280 szt., czyszczenie przepustów drogowych wraz
z odpływami 470 ha.
3. Hodowli lasu: zbieranie i układanie gałęzi przy pozyskiwaniu drewna 4 305 m3, spalanie
gałęzi 200 m3, wykaszanie chwastów na uprawach 21 ha.
4. Ochrony p-poż.: bieżące utrzymanie pasów p-poż. wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
wycinanie krzewów i samosiewów wzdłuż dróg, alejek spacerowych i szlaków
turystycznych 25 ha, zrąbkowanie gałęzi oraz wyciętych krzewów i odrostów, cięcia
pielęgnacyjne i korekcyjne drzew.
5. Użytkowania lasu: nie projektowane cięcia sanitarne przygodne 4305 m3.
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Ochrony lasu: zimowe dokarmianie ptaków 470 ha, chemiczne zabezpieczenie
sadzonek 17 ha, wykładanie pułapek feromonowych i drzew chwytnych 18 szt., naprawa
ogrodzeń upraw 400 mb, korowanie drewna wielkowymiarowego 120 m3.
7. Administracji i konserwacji terenów nieleśnych: porządkowanie sanitarne powierzchni:
wycinanie, układanie lub zrębkowanie krzewów, odrostów lub gałęzi, usuwanie posuszu,
wiatrołomów lub drzew zagrażających bezpieczeństwu, koszenie trawy, czyszczenie
przepustów i przepływów, konserwacja ławek, stolików oraz innych urządzeń
rekreacyjnych, utrzymanie dróg wraz z remontami nawierzchni i poboczy, zbieranie
i wywóz śmieci 4,8 ha.
W roku 2018, wskutek katastrofalnego wiatru halnego z grudnia 2017 r. oraz ulewy
roku 2018, kwota przeznaczona na konserwację i pielęgnację lasu oraz likwidowanie
skutków powyższych klęsk żywiołowych wyniosła w sumie 1 500 000,00 zł. W tym także roku
przychody do budżetu Gminy ze sprzedaży drewna wynosiły 1 022 000,00 zł .
Średnia roczna kwota przeznaczona na konserwację wynosi ok. 1 000 000,00 zł.
Planowane dochody roczne wynoszą 520 000,00 zł.
6.
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Miejski Komitet Utrzymania Zimowego Dróg
(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej)
Miejski Komitet Utrzymania Zimowego Dróg (MKUZD) (na podstawie art.5 ust.5
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2018.1454
j.t. ze zmianami ) został powołany na sezon zimowy zarządzeniem Prezydenta Miasta
Nr ON.0050.3515.2018.GM. Celem jest zapewnienie należytego i systematycznego
utrzymania czystości oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.
Do podstawowych zadań MKUZD należy m.in.:
1. Egzekwowanie sprawności służb komunalnych i jednostek odpowiedzialnych za
przejezdność Dróg oraz funkcjonowanie komunikacji.
2. Organizowanie współdziałania jednostek odpowiedzialnych za przejezdność Dróg.
3. Kontrola przebiegu akcji utrzymania zimowego dróg na terenie Miasta oraz
podejmowanie niezbędnych działań zaradczych.
4. Przygotowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach ogłoszenia stanu klęski
żywiołowej oraz w razie nagłych awarii i katastrof.
MKUZD określa standardy oraz kolejność odśnieżania dróg, chodników, placów itp.
Ponadto MKUZD dla zapewnienia prawidłowego przygotowania i przebiegu akcji utrzymania
zimowego dróg nakłada obowiązki na jednostki współpracujące (SM, SUEZ, MZD, ZGM,
MZK, MOPS).
Koszt zimowego utrzymanie terenów miasta Bielsko-Biała w sezonie 2018-2019
(listopad-luty) wyniósł 3 436 395,46 zł.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej
(Informacje przygotowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej)
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej” (na podstawie art.11a, w związku z art.11
ust.1 ustawy o ochronie zwierząt Dz.U.2018.994 ze zmianami) został podjęty uchwałą Nr
XXXIX/767/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Bielska-Białej na 2018 r. Celem programu jest zapewnienie prawidłowej opieki
weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenów miasta Bielska-Białej. Zadaniem programu
jest m.in. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi z
terenu miasta Bielska-Białej: zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta miejsca
w schronisku, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną
sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, prowadzenie działań edukacyjnych, znakowanie bezdomnych psów i kotów,
prowadzenie na szeroką skalę akcji adopcyjnej poprzez prowadzenie strony internetowej, na
której zamieszczane są zdjęcia zwierząt, zachęcanie do adopcji zwierząt za pośrednictwem
mediów lokalnych, prowadzenie wolontariatu wspierającego Schronisko w realizacji ww.
zadań.
Założenia programu są realizowane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Bielsku-Białej (MSDBZ).
W ramach realizacji programu w 2018 r. do MSDBZ przyjęto 861 nowych psów,
do adopcji oddano 824 psy , poddano eutanazji 21 psów, padło 30 psów, oraz koty: przyjęto
nowych 418 kotów, do adopcji oddano 264 koty, adoptowano 264 koty, poddano eutanazji
73 koty, padło 93 koty. Ponadto w ramach całodobowej opieki weterynaryjnej udzielono
pomocy 126 dzikim zwierzętom. Zakupiono i ustawiono 33 szt. budek dla kotów wolno
żyjących. Środki finansowe na realizację w 2018 r. tego zadania to kwota 873 539,00 zł.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
(Informacje przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią)
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN), uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej Nr XV/255/2016 z 9 lutego 2016 r., ujmuje wszystkie realizowane
i planowane działania Miasta skutkujące redukcją emisji CO2.
Biuro Zarządzania Energią w roku 2018 realizowało następujące zadania:
1. Ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych (zadanie nr 5 w PGN): w 2018 r.
realizowano w Biurze Zarządzania Energią „Kompleksowy program ochrony powietrza
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018”, który stanowi odrębny program
i został opisany w osobnym punkcie. Biuro we współpracy z Wydziałem Ochrony
Środowiska i P.K. Therma realizuje również pilotażowy program uciepłownienia kamienic
w centrum Miasta. W 2018 r. w ramach tego programu podłączono do sieci
ciepłowniczej 63 mieszkania w 4 kamienicach, likwidując piece węglowe. Koszt realizacji
tego zadania wypłacony w formie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych z budżetu
Wydziału Ochrony Środowiska wyniósł 428 367,70 zł.
2. Inwestycje w działania promocyjne i edukacyjne (zadanie nr 13 w PGN): od 2016 r.
32 budynki szkolne brały udział w projekcie pn. „Każdy WAT na wagę złota II - czyli
śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”, który
polegał na zmniejszeniu rachunków za prąd, ciepło i gaz. Zgodnie z zasadami
metodologii tzw. Euronet 50/50, przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Nr XVI/293/2016 z 22 marca 2016 r., połowa zaoszczędzonej przez szkoły kwoty trafiała
na potrzeby placówek. W latach 2016-2018 łącznie w szkołach objętych projektem
zaoszczędzono ponad 247 tys. zł. Koszt realizacji tego projektu w formie wypłacanych
premii za uzyskane oszczędności w 2018 r. i organizacji konferencji podsumowującej
projekt wyniósł 67 644,69 zł.
3. Modernizacja taboru MZK - autobusy elektryczne (zadanie nr 21 w PGN): Zgodnie
z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze stycznia 2018 r. gmina do
końca 2018 r. przeprowadza analizę kosztów i korzyści, która ma sprawdzić zasadność
wprowadzenia na terenie Bielska-Białej pojazdów zero emisyjnych, realizujących usługi
transportu publicznego. Analiza taka została wykonana przez Biuro w 2018 r. Obliczenia
wskazują, że inwestycja w autobusy elektryczne akumulatorowe z ładowarkami plug-in
i pantografowymi w uwarunkowaniach miasta Bielska-Białej nie spełnia warunków
efektywności pod względem społeczno-gospodarczym i ekonomicznym. Zatem
osiągnięcie poziomów minimalnego udziału autobusów zeroemisyjnych zgodnie
z zapisami Ustawy we flocie operatora komunikacji miejskiej w Bielsku – Białej nie jest
wymagane. Wyniki analizy wskazują na to, że dla osiągnięcia pozytywnego wyniku
ekonomicznego analizy wystarczy, jeśli cena autobusu elektrycznego akumulatorowego
obniży się o ok. 10-15%. Koszt opracowania wyniósł 37 146,00 zł. Kolejną analizę
kosztów i korzyści Miasto ma obowiązek wykonać najpóźniej w 2021 r.
4. Budowanie strategii rozwoju elektromobilności (związek z zadaniami 22 i 24 w PGN):
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r.
umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego
„GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
Bezpośrednim celem opracowania strategii będzie stworzenie warunków dla rozwoju
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elektromobilności na terenie miasta Bielska-Białej. Wniosek projektowy zostanie
oceniony w 2019 r.
Wniosek na dotacje do odnawialnych źródeł energii (zadanie nr 29 w PGN): w 2018 r.
miasto Bielsko-Biała podjęło starania o dotacje unijne (granty) dla mieszkańców BielskaBiałej, instalujących odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe poprzez
złożenie wniosku na realizację projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii
dla mieszkańców Bielska-Białej”. Program dofinansowania, z którego Miasto chce
skorzystać, przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych.
Program dofinansowania wymaga najpierw wykonania i sfinalizowania inwestycji
przez mieszkańca (włącznie z jej opłaceniem) zgodnie z regulaminem Projektu, a grant
służy jej częściowemu refinansowaniu. Planowany okres realizacji Projektu to lata
2019-2020. Projekt nadal oczekuje na ocenę instytucji finansującej i wystartuje dopiero,
jeśli ta ocena będzie pozytywna i jeśli zostaną przyznane na ten cel środki pomocowe.
Start Projektu będzie poprzedzony akcją informacyjną. Przewiduje się uzyskanie grantu
umożliwiającego wykonanie 1000 instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb
mieszkańców Bielska-Białej. Nabór do projektu nastąpi po akceptacji wniosku przez
Instytucję Zarządzającą. Wydatki związane z realizacją projektu są planowane na lata
2019-2020. Koszty związane ze złożeniem wniosku w 2018 r. wyniosły 15 990 zł.
Kompleksowa promocja i edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej
(zadanie nr 14 w PGN): od 2011 r. organizowany jest Beskidzki Festiwal Dobrej Energii,
w 2018 r. odbyła się jego 8 edycja. Festiwal jest kluczowym elementem kampanii
promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”. Wydarzenie jest poprzedzone
konkursem „Szanuj energię, chroń klimat”, który jest dedykowany środowisku
oświatowemu na każdym poziomie edukacji: od przedszkola do szkoły
ponadgimnazjalnej. Popularyzacja idei oszczędzania energii w formie zajęć lekcyjnych,
konferencji, wystaw, konkursów i innych form przekazu (w tym masowych środków
komunikacji społecznej) ma miejsce nie tylko na terenie obiektów miejskich i placówek
oświatowych, ale także dociera do szerokich grup społeczności lokalnej. Koszt realizacji
tego zadania wyniósł 92 297,05 zł;
Zarządzanie energią w gminnych budynkach publicznych – zdalny monitoring mediów
energetycznych (zadanie nr 2a w PGN): monitoring zużycia energii i innych mediów
w budynkach gminnych jest realizowany od 2005 w postaci bazy danych ułatwiających
kontrolę zużyć. Obecnie monitoring dotyczy 140 obiektów a baza corocznie rejestruje
ok. 8000 faktur. Program bazodanowy był modernizowany w latach 2015-2018 i w chwili
obecnej funkcjonuje pod nazwą BEN 2017. Pozyskane dane przyczyniają się
do systematycznej optymalizacji umów z dostawcami dotyczących zamówionych mocy
i taryf i wspomagają realizowanie przetargów na zakup energii dla obiektów gminnych.
Zarówno optymalizacja umów jak i przetargi na energię przyczyniają się do uzyskiwania
oszczędności w opłatach za energię. W obecnej wersji oprogramowania dane są
pozyskiwane bezpośrednio od dostawców mediów. Oprogramowanie wymaga stałej
modernizacji oraz ponoszenia kosztów utrzymania zewnętrznego serwera (aplikacja
działa za pośrednictwem Internetu). Koszt modernizacji bazy i utrzymania serwera
w 2018 r. wyniósł 33 579,00 zł.
Rozpowszechnianie koncepcji powstawania „zielonych dachów” i „zielonych ścian”
w mieście (zadanie nr 16 w PGN): miasto Bielsko-Biała podpisało w 2018 r. list
intencyjny, na mocy którego rozpoczęto realizację projektu GRAD pod nazwą: „Zielone
dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich - niemieckie
inspiracje dla Polski (ang. Green roofs as a tool for climate adaptation in urban areas -
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German inspiration for Poland)”. W ramach projektu zorganizowano 2 szkolenia,
w których udział wzięli przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Rozwoju
Miasta oraz Biura Zarzadzania Energią.
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Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta Bielska-Białej
(Informacje przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią)
"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Bielska-Białej" zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/636/2017
z dnia 31 października 2017 r. Dokument ten identyfikuje tło energetyczne Miasta oraz
określa przewidywane zmiany i trendy, uwzględniając także planowane przedsięwzięcia
racjonalizujące używanie energii. Określa również potencjał zawarty w zasobach
tradycyjnych jak i odnawialnych źródeł energii.
Z Założeń do planu w szczególnych przypadkach może wyniknąć potrzeba
wykonania planu zaopatrzenia w energię. W wykonanym opracowaniu nie wykazano jednak
potrzeby wykonania takiego planu. Natomiast Założenia do planu są cennym źródłem
informacji energetycznych Miasta, wykorzystywanych w praktycznej działalności Biura.
Według Ustawy Prawo Energetyczne dokument ten podlega aktualizacji co 3 lata, zatem
planuje się jego aktualizację w 2020 r.
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Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej
z budynków mieszkalnych w roku 2018.
(Informacje przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią)
W trosce o jakość powietrza w mieście od 2004 r. Miasto udziela pomocy
mieszkańcom likwidującym stare paleniska węglowe. Od 2007 r. pomoc jest udzielana przy
wykorzystaniu środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – dzięki temu mieszkańcy mogą
wymienić stary kocioł węglowy na inne ekologiczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy,
elektryczny, węzeł cieplny, pompę ciepła albo kocioł węglowy najwyższej 5 klasy, otrzymując
do 7 tys. zł dotacji. Do tej pory dofinansowano modernizację 2280 takich kotłowni o wartości
około 23 mln zł. Dzięki temu ilość emitowanych pyłów spadła o ponad 206 ton rocznie.
W 2018 r. dokonano 250 takich wymian o wartości 3 146 377 zł dzięki udzielonym dotacjom
w wysokości 1 742 875 zł, a emisja pyłów spadła o 24,3 ton. Regulamin udzielania dotacji
na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVIII/737/2018
z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018” oraz w sprawie ustalenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Koszt realizacji tego zadania wyniósł łącznie 1 892 874,74 zł, z czego 500 000,00 zł
stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
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Program Ochrony Środowiska
(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska)
„Program ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020” został
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/468/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Głównym celem
Programu jest zrównoważony rozwój Miasta uwzględniający poprawę jakości środowiska
oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami. W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu
środowiska na terenie miasta Bielska-Białej i zagrożeń poszczególnych komponentów
środowiska ustalono cele i zadania, mające poprawić stan środowiska na obszarze miasta
Bielska-Białej. Zadania wyznaczone zostały w podziale na następujące obszary: ochrona
klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie
wodami, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego działania gminy skupiły się na
zadaniach, które miały na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie źródeł emisji
zanieczyszczeń głównie pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 do powietrza.
Od roku 2009 przyznawane są dotacje do zastosowania odnawialnych źródeł energii między
innymi kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła. W roku 2018
przyznano 28 dotacji dla osób fizycznych w wysokości 84 000 złotych. Od roku 2017 we
współpracy z Biurem Zarządzania Energią realizowany jest "Program uciepłownienia osiedli
w centrum Bielska-Białej - pilotaż" w ramach którego w roku 2018 podłączono 4 budynki
wielorodzinne przeznaczając na ten cel kwotę 428 367,70 złotych. W 2018 r. wymieniono
źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych– 250 budynków, w budynkach wielorodzinnych –
63 mieszkania. Przeprowadzono również prace termomodernizacyjne w gminnych
budynkach użyteczności publicznej tj. szkoły i przedszkola, gdzie źródłem finansowania były
środki własne gminy i środki UE. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zarządzanych
budynkach gminnych przeprowadził również termomodernizację - wymiana stolarki okiennej:
mieszkania komunalne - w ilości 104 lokale za środków własnych i z dotacji z Urzędu
Miejskiego, lokale użytkowe komunalne- w ilości 18 lokali ze środków własnych i dotacje
z Urzędu Miejskiego, termomodernizacja budynków, wykonał instalacje etażowe c.o. w 19
lokalach mieszkalnych gminnych, partycypował w kosztach wykonania instalacji etażowej
c.o. w 26 lokalach mieszkalnych gminnych, wykonał instalację etażową w 16 lokalach
użytkowych, w 2 lokalach gminnych pustostanach zainstalował ogrzewanie elektryczne-piece
akumulacyjne, a w 5 lokalach panele grzewcze. Ponadto budynki należące do wspólnot
mieszkaniowych, 41 lokali stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała uzyskało podłączenie
do systemu ciepłowniczego Thermy sp.z o.o. Miejski Zarząd Dróg wprowadził modernizację
ulic, wdrożył Inteligentny System Transportowy, zbudował ścieżki rowerowe, zmodernizował
układ drogowy, wprowadził ograniczenia w ruchu pojazdów na drogach Miasta.
W roku 2018 wykonano „Program ochrony przed hałasem w mieście Bielsku-Białej,
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/893/2018 z dnia 25 października 2018 r. Aktualizację
tego Programu sporządza się co 5 lat. Koszt wykonania wyniósł : 63 345,00 złotych.
Zadania z zakresu ochrony przed polem elektromagnetycznym realizowane są na
bieżąco w ramach zadań statutowych. Wydział Ochrony Środowiska przyjmuje zgłoszenia
lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Na terenie Miasta nie ma
wyznaczonych
obszarów
ograniczonego
użytkowania
ze
względu
na
pola
elektromagnetyczne.
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Ochrona zasobów wodnych polegała głównie na kontynuowaniu modernizacji
i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej przyczyni się do zminimalizowania zagrożenia wystąpienia awarii oraz
przedostawania się do wód gruntowych zanieczyszczeń pochodzących z kanalizacji. Wydział
Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań dofinansował w 2018 r. 174 dotacje do
podłączenia budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz 24 dotacje do przydomowych
oczyszczalni ścieków. Łączna kwota wydatkowana na wymienione dotacje to 609 192,61
złotych. Miejski Zarząd Dróg rozbudował sieć kanalizacji deszczowej w pasach drogowych
w ciągu ulicy Saneczkowej i ulicy Matecznik oraz w rejonie ulicy gen. Andrzeja Galicy i ulicy
Złotej. Ponadto Wydział Ochrony Środowiska prowadzi ewidencję zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Stan na dzień 31 grudnia 2018
r. wyniósł 8524 zbiorników bezodpływowych i 1676 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleby przed degradacją obejmują
prowadzenie działań stabilizujących tereny osuwiskowe, identyfikację potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi a także ochronę terenów osuwiskowych
przed niewłaściwą gospodarką urbanistyczną. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi rejestr
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na
obszarze miasta Bielska-Białej, którego celem jest między innymi zapobieganie ruchom
masowym ziemi, ograniczenie w znacznym stopniu skutków związanych z procesami
osuwiskowymi, a także poprawa świadomości mieszkańców na temat tych zagrożeń.
W obrębie miasta Bielska-Białej zarejestrowano 184 osuwiska, 25 terenów zagrożonych
występowaniem ruchów masowych ziemi. W 2018 r. nie wystąpiła potrzeba stabilizacji
osuwisk na terenie miasta Bielska-Białej, gdyż nie stwierdzono uaktywnienia tych procesów.
Celem w obszarze gospodarki odpadami jest zrównoważone gospodarowanie
odpadami komunalnymi, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,
odpadów poużytkowych, pozostałych odpadów, odpadów niebezpiecznych oraz ich właściwe
gospodarowanie. Na realizację zadania dotyczącego prowadzenia systemu gospodarki
odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przyjęcie odpadów
z PSZOK i ich zagospodarowanie, przyjęcie przeterminowanych leków z aptek, odbiór
popiołu wydatkowano kwotę 35 396 424,25 złotych. Kontynuowano prowadzenie działań
edukacyjnych i informacyjnych w zakresie zapobiegania i właściwego gospodarowania
odpadów, gdzie wydatkowano na to kwotę 104 311,83 złotych. Realizując program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej przyznawane są dotacje dla
osób fizycznych na demontaż oraz unieszkodliwienie azbestu z budynków mieszkalnych.
W roku 2018 dofinansowanie wynosiło 12 złotych do m2 demontowanego azbestu z budynku
oraz 580 złotych do Mg. W roku 2018 przyznano 70 dotacji na wskazany cel na kwotę
178 808,95 złotych.
Zasoby przyrodnicze stanowią ważny element przyrody Bielska-Białej, ze względu na
kształtowanie się warunków przestrzennych i klimatycznych. Celem zachowania
różnorodności biologicznej w mieście oraz ochrony krajobrazu jest m.in. wzmocnienie
systemu obszarów chronionych, zwiększanie powierzchni terenów zielonych i utrzymywanie
ich w czystości, rozbudowa zieleni miejskiej, dbanie o formy ochrony przyrody w mieście.
W 2018 r. dbając o rozbudowę i utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano kwotę na
nasadzenia drzew 68 757,90 złotych, na nasadzenie cebul kwiatowych 9 881,19 złotych.
Na pielęgnację drzew wydatkowano kwotę 101 792,0 złotych. W 2018 r. ramach bieżącej
działalności związanej z utrzymaniem czystości na terenie Miasta uporządkowano
556 terenów. Łączny koszt uporządkowania terenów wraz z koszeniem, wycinką zarośli,
samosiejek wyniósł w 2018 r. 463 090,89 złotych. W ramach ochrony przyrody oznakowano
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granice obszarów uznanych za formy przyrody poprzez wykonanie i montaż 7 tablic
informujących o formach przyrody w mieście tj. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki
ekologiczne. Zadanie to było finansowane z budżetu Miasta na kwotę 9 723,15 złotych.
Co roku dokonywane są przeglądy stanu zdrowotnego pomników przyrody rosnących na
terenie miasta Bielska-Białej. W razie konieczności zlecane są bieżące pielęgnacje,
przycinanie suchych gałęzi czy też inne specjalistyczne zabiegi. Na terenie Miasta występują
63 pomniki przyrody. W 2018 r. przeprowadzono pielęgnację 2-ch pomników przyrody,
wydatkowano na ten cel 3 888,00 złotych.
W zakresie minimalizacji skutków poważnych awarii dokonano zakupu: środków
chemicznych związanych z usuwaniem rojów szerszeni, zakupu sprzętu dla KM PSP, zakup
sprzętu dla OSP , zakupy sprzętu dla KM Policji (pierwsze wyposażenie do nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej). Ponadto w 2018 r. zaktualizowano Plan
Zarządzania Kryzysowego oraz powiązane z nim dokumenty operacyjne, opracowano plan
działań krótkoterminowych dla miasta Bielsko-Biała, rozbudowano system wczesnego
ostrzegania ludności przed zagrożeniami, zmodernizowano i rozbudowano system syren
alarmowych na terenie Miasta. Gminny magazyn przeciwpowodziowy znajduje się na terenie
SUEZ Bielsko-Biała S.A. przy ul. Reksia 6. Stan magazynu przeciwpowodziowego
sprawdzany jest dwa razy w roku. Ostatnia aktualizacja stanu magazynowego była w grudniu
2018 r.
W związku z zawartym porozumieniem z 1 lipca 2015 r. pomiędzy miastem BielskoBiała a Ministrem Środowiska, Miasto przystąpiło do udziału w projekcie realizowanym przez
Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców”. Plan adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030 powstał
po przeprowadzeniu licznych warsztatów oraz spotkań roboczych w mieście. Projekt był
realizowany od 2 lutego 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Plan ma na celu przystosowanie
miasta Bielska-Białej do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska
ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich
pochodnych.
W 2018 r. prowadzone były liczne kampanie edukacyjne, które miały na celu
podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego, właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, konkursy dla przedszkoli,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce antysmogowej, o zasadach
efektywności energetycznej itp. Kampanie przybierały formę ulotek, broszur, opracowań,
konkursów, konferencji, festiwali. Ponadto przyznano 4 dotacje organizacjom pozarządowym
na realizacje akcji edukacyjnych na terenie miasta Bielska-Białej w wysokości 27 000 zł.
Zadania z zakresu ochrony zasobów naturalnych polegały na uwzględnianiu zapisów
dotyczących ochrony środowiska w wydawanych decyzjach administracyjnych, projektach
planów zagospodarowania oraz w projekcie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, wyznaczano w miarę możliwości tereny chronione przed
hałasem poza zasięgiem znaczących oddziaływań akustycznych. Stosowano odpowiednie
rozwiązania planistyczne polegające np. na zastosowaniu pasów zieleni izolacyjnej.
Uwzględniano w dokumentach planistycznych granice obszarów zagrożenia powodziowego.
Przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniano ograniczenie
intensywności i wysokości zabudowy oraz ograniczenie przeznaczenia terenów zielonych na
inne cele na obszarach służących przewietrzaniu Miasta. W uchwalonych planach w roku
2018 wyznaczono 14,13 hektarów terenów zielonych. Monitoringiem jakości środowiska
zajmował się w 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
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Delegatura w Bielsku-Białej. Posiada on również w zakresie swoich obowiązków kontrolę
podmiotów gospodarczych, które emitują zanieczyszczenia do środowiska.
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska raporty z realizacji zadań określonych w POŚ
(Programie ochrony środowiska) opracowywane są w cyklach dwuletnich. Ostatni raport
obejmował lata 2015-2016.W roku 2019 zostanie zlecony do wykonania za lata 2017-2018.
Ma on na celu określenie stopnia realizacji zadań wyznaczonych w „Programie ochrony
środowiska dla miasta Bielska-Białej na lata 2017-2020”.
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Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na
celu osiągnięcie dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu
stężenia ekspozycji
(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska)
Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego został podjęty uchwałą
nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego. Celem Programu
ochrony powietrza jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz
pułapu stężenia ekspozycji. Głównym założeniem programu jest podejmowanie działań
naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza i ograniczenie
niekorzystnego wpływu smogu i innych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie
mieszkańców województwa śląskiego. Wskazane działania obejmują m.in. redukcję emisji
zanieczyszczeń do powietrza z tzw. niskiej emisji - pochodzącej z indywidualnych systemów
grzewczych oraz emisji liniowej - pochodzącej z komunikacji samochodowej. Program
ochrony powietrza zobowiązuje gminę do podejmowania działań mających na celu uzyskanie
maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,
której istotnym źródłem są przestarzałe kotły na paliwa stałe ogrzewające budynki
jednorodzinne. Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz podległe mu jednostki: Straż Miejska,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Miejski Zarząd Dróg realizują założenia programu
ochrony powietrza poprzez dofinansowania do wymiany kotłów starej generacji,
dofinansowania do realizacji przyłącz budynków do komunalnej sieci ciepłowniczej,
udzielanie dotacji do odnawialnych źródeł energii, kontrole jakości spalanych paliw przez
Straż Miejską i wielokierunkowe działania edukacyjne.
W 2018 r. w zakresie realizacji Programu ochrony powietrza działania gminy BielskoBiała skupiły się na zadaniach związanych z ograniczeniem tzw. niskiej emisji obejmującej
emisję pyłów zawieszonych do powietrza. Wydział Ochrony Środowiska udzielił osobom
fizycznym 28 dotacji na odnawialne źródła energii tj. kolektory solarne, panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła w kwocie 84 000 zł. Biuro Zarządzania Energią przy wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
PONE dofinansowało wymianę 250 przestarzałych kotłów grzewczych na kwotę
1 742 874,47 zł. Wydział Ochrony Środowiska we współpracy z Biurem Zarządzania Energią
w ramach Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej - pilotaż przyłączono
4 budynki wielorodzinne do komunalnej sieci ciepłowniczej za kwotę 428 367,70 zł.
Dodatkowo w 2018 r. na działania edukacyjne i akcje promocyjne Biuro Zarządzania Energią
wydatkowało 192 855,20 zł.
Jednocześnie w 2018 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonał
termomodernizacji budynków pozostających w zasobach gminnych na łączną kwotę
1 717 103 zł.
Ponadto gmina Bielsko-Biała poprzez Straż Miejską sprawuje kontrolę nad
przestrzeganiem zapisów uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwała
antysmogowa.
W roku 2018 funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 1230 kontroli, podczas
których ujawniono 151 przypadków naruszeń zapisów uchwały antysmogowej i spalania
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odpadów. Nałożono 106 mandatów karnych, a w 9 przypadkach wystąpiono z wnioskiem
o ukaranie do Sądu rejonowego. Wobec pozostałych przypadków zastosowano pouczenie.
W celu ograniczenia emisji powierzchniowej liniowej w ramach zadań Miejskiego
Zarządu Dróg została wprowadzona modernizacja ulic, wdrożono Inteligentny System
Transportowy, zostały zbudowane ścieżki rowerowe, oraz zostały wprowadzone
ograniczenia w ruchu pojazdów w mieście.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym działań naprawczych dla miasta
Bielsko-Biała, przewidziane całkowite redukcje pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 do końca
2027 r., uzyskane w wyniku przeprowadzenia działań naprawczych objętych Programem
ochrony powietrza mają wynieść odpowiednio 193,38 [Mg] i 152,07 [Mg].
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Plan adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030
(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska)
W związku z zawartym porozumieniem z 1 lipca 2015 r. pomiędzy miastem BielskoBiała a Ministrem Środowiska, Miasto przystąpiło do udziału w projekcie realizowanym przez
Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców”. Jest to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem
jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych
polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych
do zidentyfikowanych zagrożeń.
Opracowanie Planu wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
(SPA 2020), w którym wskazuje się na potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. Plan
Adaptacji powiązany jest w szczególności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR), Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz Krajową
Polityką Miejską do 2020 roku (KPM). W SOR w obszarze środowiska wskazuje się działania
służące przystosowaniu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutkom powodzi, ochronie
zasobów wodnych. Plan Adaptacji zawiera działania pokrywające się z działaniami SOR.
Proces przygotowania Planu przebiegał w systemie trójstronnej współpracy między
Ministerstwem Środowiska, miastem Bielsko-Biała oraz Wykonawcą z ramienia Konsorcjum
– Arcadis sp. z o.o. W ramach prac nad projektem eksperci Konsorcjum przeprowadzili
liczne analizy i opracowania. Plan Adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku
2030 opracowano według metody jednolitej i wspólnej dla wszystkich miast biorących udział
w Projekcie. Podstawowym założeniem metodycznym przyjętym do opracowania Planu był
podział pracy nad dokumentem rozłożony na sześć etapów. Pozwoliło to na stopniowe
budowanie Planu oraz integrację prac zespołu eksperckiego z zespołem miejskim, a także
na systematyczne włączanie interesariuszy reprezentujących różne grupy i środowiska
miejskie.
Interesariuszami byli przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych,
przedstawiciele administracji (m.in. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe
Gospodarstwo Wodne- WODY POLSKIE, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
Państwowa Straż Pożarna). Plan Adaptacji powstał po przeprowadzeniu licznych warsztatów
oraz spotkań roboczych w mieście. Projekt był realizowany od 2 lutego 2017 r. do
30 listopada 2018 r.
W roku 2018 odbyło się spotkanie robocze oraz warsztaty na których to
podsumowano dotychczasowe rezultaty prac nad Planem, zaprezentowano listę działań
adaptacyjnych (opcji adaptacji). Ponadto w roku 2018 przedstawiono projekt Planu Adaptacji
do zmian klimatu dla miasta Bielska-Białej do 2030 r. wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do
zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań
adaptacyjnych. Dotyczy on czterech najbardziej wrażliwych sektorów miasta Bielska-Białej.
Są to: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i energetyka. Plan ma na celu
przystosowanie miasta Bielska-Białej do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na
zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych
zjawisk i ich pochodnych.
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Plan Adaptacji miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030 jest spójny
z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi zarówno dla Miasta, jak i dla
województwa śląskiego, stanowiących niezbędne uzupełnienie w kontekście adaptacji.
Przyjęcie Planu przez Radę Miejską zaplanowano na rok 2019.
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Program ochrony środowiska przed hałasem
(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska)
Program ochrony przed hałasem w mieście Bielsku-Białej przyjęty został uchwałą
nr XLV/893/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2018 r.
Podstawą dla wykonania Programu oraz zasadniczym źródłem informacji o skali
zagrożenia hałasem na terenie Miasta była Mapa akustyczna Bielska-Białej, opracowana
w roku 2017. Na jej bazie, na podstawie poprzedniego Programu oraz w toku licznych
dodatkowych analiz, w tym wizji i ocen terenowych zidentyfikowano tereny Miasta
o największych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu i największej liczbie osób
narażonych na to oddziaływanie. Obszary te, znane w literaturze zagranicznej jako „hot
spots”, określono w Programie mianem „gorących punktów” (tereny najbardziej narażone na
oddziaływanie hałasu). Dla terenów tych zaproponowano działania naprawcze, które
powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.
W ramach Programu wyszczególniono tereny, na których stwierdzono przekroczenia
wartości dopuszczalnych hałasu na podstawie sporządzonej Mapy akustycznej BielskaBiałej. Obrazuje ona m.in. rozkład wskaźnika charakteryzującego wielkość przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu oraz mapy wskaźnika M, który odzwierciedla syntetycznie
skalę przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w połączeniu z ilością mieszkańców
narażonych na te przekroczenia.
Ustalając listę priorytetów w zakresie działań mających na celu poprawę stanu
klimatu akustycznego w mieście (na terenach objętych ochroną akustyczną), brano pod
uwagę zarówno wielkość przekroczenia poziomu dopuszczalnego, jak i liczbę zagrożonych
mieszkańców. Przyjęto założenie, że Program ochrony powinien jasno określać priorytet
podejmowania decyzji. Założono, że w pierwszej kolejności zrealizowane powinny zostać
przedsięwzięcia ochronne dla obszarów, dla których wskaźnik M przyjmuje najwyższe
wartości. Terenom tym przypisano w ramach Programu wysoki priorytet narażenia na hałas.
Natomiast rozwiązania problemów w rejonach mniej zagrożonych powinny być przesunięte
w czasie i etapowane. Tak skonstruowany program działań, obejmujący wszystkie obszary
zagrożone hałasem, pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
przeznaczonymi na przedsięwzięcia ochronne i sukcesywne ich przekazywanie w miarę
możliwości ekonomicznych.

W ramach programu ochrony środowiska przed hałasem zaproponowano
działania, których realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu akustycznego w
Bielsku-Białej. Podzielono je na następujące grupy:
1.

Działania krótkoterminowe, które stanowią faktyczny zakres Programu ochrony
środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białej na lata 2018 – 2022. W tej grupie są
działania związane z jak najszybszym ograniczeniem poziomu hałasu na terenach
najbardziej narażonych na oddziaływanie hałasu tj. wymiana nawierzchni ulic
(Krakowska, prof. dr. Mieczysława Michałowicza, Żywiecka, Wzgórze, Juliusza
Słowackiego, 3 Maja) , zastosowanie środków trwałego uspokojenia ruchu oraz
optymalizacja sygnalizacji świetnej. Podmiot odpowiedzialny za realizację tych działań to
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Kolejność i czas realizacji leży w gestii Zarządcy
obiektu lub instytucji, której dotyczą odpowiednie działania. Szacunkowy koszt realizacji
działań to 5.100 tys. zł. Szacowany efekt redukcji hałasu to 3 dB.
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Działania długoterminowe, które określają rodzaje przedsięwzięć mających na celu

poprawę klimatu akustycznego w mieście w dłuższej perspektywie czasowej,
czyli
w okresie, kiedy realizowane będą kolejne programy ochrony środowiska przed
hałasem. Główne zadania należące do tej grupy działań to między innymi:
konsekwentna realizacja Czteroletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2021,
realizacja inwestycji obszarowych mających na celu uspokojenie ruchu poprzez
ograniczenie ruchu tranzytowego, upłynnienie ruchu z kontrolą prędkości, zapewnienie
priorytetu komunikacji zbiorowej.
3. Polityka parkingowa („park and ride” i inne rodzaje), planowanie przestrzenne
uwzględniające zagrożenia hałasem – strefowanie funkcji zabudowy-skuteczne
i konsekwentne egzekwowanie ograniczeń (ruchu, prędkości, tonażu).
4. Działania związane z edukacją ekologiczną, które powinny być prowadzone w sposób
ciągły, zarówno w zakresie działań długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Działania
te to promocja komunikacji zbiorowej, promocja komunikacji rowerowej i rozwój ścieżek
rowerowych, promocja pojazdów „cichych”, udział mediów w konsultacjach społecznych
i edukacji społeczeństwa, ukierunkowanie właściwego planowania przestrzennego
uwzględniającego zagrożenia hałasu, strefowanie funkcji zabudowy.
W 2018 r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
przeprowadził postępowanie w celu udzielenia zamówienia na wykonanie Programu ochrony
środowiska przed hałasem w mieście Bielsku-Białe. Program wykonała spółka z o.o. EKKOM
w Krakowie w terminie: 30 czerwiec 2018 r. Konsultacje społeczne tego programu
przeprowadzono w okresie od 23 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. Nie wniesiono żadnych
uwag ani też wniosków. Koszt programu: 63 345 zł brutto.
Działania związane z ograniczeniem hałasem będą realizowane w następnych latach.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

95

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta BielskaBiałej wraz ze szczegółową inwentaryzacją
(Informacje przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska)
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej
wraz ze szczegółową inwentaryzacją” został podjęty uchwałą nr VI/99/2011 z 12 kwietnia
2011 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest stanowiących między
innymi pokrycia dachowe i elewacje budynków, dopuszcza się w użytkowanych instalacjach
(w tym w obiektach budowlanych) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2032 r., jednak pod warunkiem, że stan wyrobów nie ujawnia widocznych uszkodzeń lub
zużycia. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w trosce
o zdrowie mieszkańców oraz zapewnienie prawidłowego postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest od 2005 r. przyznaje osobom fizycznym dotacje na demontaż oraz
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Bezpieczne usuwanie wyrobów
zawierających azbest wymaga szczególnego postępowania, dlatego dotacje są przyznawane
na warunkach ściśle określonych przepisami, między innymi wymagane jest wykonanie prac
demontażowych przez uprawnioną firmę oraz unieszkodliwienie ich na składowisku odpadów
zawierających azbest. Dotychczas udzielono 680 dotacji na łączną kwotę 1 589 977,79 zł.
W ramach dotacji na terenie Miasta zdemontowano z budynków 84.953 m2 wyrobów
zawierających azbest, w związku z tym unieszkodliwiono 1 261 ton odpadów azbestowych.
Spowodowało to znaczne zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców
powodowanego użytkowaniem wyrobów azbestowo-cementowych.
W 2018 r. udzielono 70 dotacji na kwotę 178 808,95 zł w wyniku czego
zdemontowano z budynków na terenie Miasta 8 347 m2, w związku z tym unieszkodliwiono
136 ton odpadów azbestowych.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na
lata 2014-2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata
2014 -2020” została przyjęta Uchwałą Nr XLI/967/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Głównym celem strategicznym jest: Tworzenie warunków sprzyjających spójności
społecznej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców Bielska-Białej, który realizowany jest
przez następujące cele strategiczne:
1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodziny i jakości życia w Mieście.
2. Wspieranie tworzenia miejsc pracy, rozwoju zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
3. Rozwój polityki mieszkaniowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Wspieranie działań na rzecz zdrowia mieszkańców.
5. Wspieranie szkolnictwa integracyjnego, profilaktyki problemów społecznych i organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Promowanie aktywności kulturalnej sprzyjającej integracji społecznej.
7. Upowszechnianie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.
8. Przeciwdziałanie ubóstwu i zjawiskom wykluczenia społecznego oraz wzrost spójności
społecznej.
9. Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej oraz osób
przebywających czasowo na terenie Miasta.
10. Sprzyjanie rozwojowi aktywności społecznej mieszkańców Miasta.
Strategia jest dokumentem nadrzędnym, który wyznacza kierunki dla realizacji zadań
i działań m. in. poprzez szczegółowe Programy. Działania w niej zapisane są realizowane
przez Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki miejskie, instytucje sektora publicznego,
a także organizacje pozarządowe, z którymi Urząd współpracuje.
W ramach realizacji Strategii podejmowane są m.in. działania z zakresu zdrowia.
W roku 2018 prowadzona była edukacja zdrowotna mieszkańców Bielska-Białej poprzez
zorganizowanie audycji radiowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej. Audycje
przygotowane zostały z udziałem specjalistów nauk medycznych i innych, którzy po
zakończeniu audycji pełnili dyżur telefoniczny. Ponadto osoby biorące udział w audycjach
przygotowywały artykuły z zakresu omawianej tematyki, które rozpowszechnione były wśród
mieszkańców Bielska–Białej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej i Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”. Koszt audycji: 20 952,00 zł.
Kolejnym ważnym działaniem z zakresu zdrowia była organizacja badań
profilaktycznych, których celem była wczesna diagnostyka wybranych chorób. W 2018 r.
zrealizowano badania profilaktyczne w kierunku: chorób układu krążenia (wykonano 1 201
badań), nowotworów płuc i gruźlicy płuc (wykonano 850 badań), raka jajnika (wykonano
1589 badań), raka prostaty (wykonano 1 331 badań).
Badania połączone były z edukacją zdrowotną osób zgłaszających się do badań.
Osoby, u których wykryte zostały nieprawidłowości zostały poinformowane o konieczności
kontroli lekarskiej. Koszt badań: 121 167,00 zł.
W 2018 r. miasto Bielsko-Biała było organizatorem, wspólnie z powiatami: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim VII edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym,
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skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Bielska-Białej
i ww. powiatów. Konkurs wiedzy przebiegał w trzech etapach: szkolnym, powiatowym
i regionalnym.
Z terenu miasta Bielska-Białej w rywalizacji wzięło udział ogółem 124 uczniów
z 8 szkół. Laureaci etapu powiatowego i regionalnego otrzymali nagrody i dyplomy. Koszt:
2 969,00 zł.
Dofinansowanie inicjatyw własnych szkół w zakresie promocji zdrowia to kolejne
działanie w ww. zakresie. Dofinansowanie w łącznej wysokości 7 439,83 zł otrzymało 8 szkół
na realizację m. in. warsztatów propagujących zdrowy styl życia, spotkania z dietetykiem,
warsztaty kulinarne, kosmetyczne, z udzielania pierwszej pomocy, konkursy propagujące
zdrowe odżywianie, unikanie używek. Zorganizowane zostały także liczne spotkania
aktywizujące dzieci i młodzież ukazując ważną rolę sportu i aktywności fizycznej w życiu
człowieka. Jedna ze szkół posiadająca certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Propagujących Zdrowie
zorganizowała na terenie szkoły warsztaty kosmetyczne (wyrób naturalnych kosmetyków).
Ponadto zorganizowane zostały warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ponadto w ramach współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta dofinansowany
został program pn. „Co nam w duszy gra?” zrealizowany przez Środowiskowy Dom
Samopomocy „Podkowa”. Program skierowany był do osób doświadczających kryzysu
zdrowia psychicznego, do ich rodzin oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
i pracowników bielskich instytucji pomocowych. W programie wzięło udział 150 osób.
Natomiast dla Klubu Samopomocy „Milusińscy” (do 31.XII.2018 r. funkcjonujący w ramach
Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej) udzielone zostało dofinansowanie
projektu pn. „Od nieporadności do samodzielności” skierowanego do podopiecznych.
W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty teatralne i rękodzieła. Podsumowaniem
projektu i zarazem finałem warsztatów był spektakl z udziałem podopiecznych Klubu
Samopomocy „Milusińscy”.
Od wielu lat miasto Bielsko-Biała bierze udział w ogólnopolskiej kampanii
pn. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. W 2018 r. w ramach kampanii na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego została zamieszczona informacja propagująca wiedzę na
temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i zjawiska antybiotykooporności. Ponadto
tematyczne materiały edukacyjne (ulotki i plakaty), pozyskane z Narodowego Instytutu
Leków, zostały rozpowszechnione w Żłobku Miejskim, gminnych przedszkolach, szkołach,
jednostkach pomocy społecznej, Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
W 2018 r. miasto Bielsko-Biała włączyło się do ogólnopolskiej kampanii informacyjnoedukacyjnej pn. „Rakoobrona” organizowanej przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria
z Wrocławia. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona została akcja „UVaga-wyprzedź
czerniaka” podczas, której wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku
czerniaka skóry i prowadzona była edukacja zdrowotna. Stosowna informacja o prowadzonej
akcji zamieszczona była na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
W ramach Programu współpracy miasta Bielska-Białej z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie „Hospicjum
św. Kamila w Bielsku-Białej” otrzymało dotację z budżetu Miasta na realizację domowej
opieki hospicyjnej nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej. Miasto
dofinansowało również Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na realizację domowej opieki
pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej osób obłożnie i przewlekle chorych.
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Ponadto Stowarzyszenie „Amazonki” w Bielsku-Białej otrzymało dotację na
prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych
w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.
Miasto Bielsko-Biała należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
W ramach działań ujętych w Strategii, Wydział realizował projekty dofinansowane
ze środków Unii Europejskiej. W 2018 r. realizowano 5 projektów, tj.:
1. „Dziecko–Rodzina–Przyszłość” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL na lata
2014-2020. Projekt realizowany był od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Budżet
projektu wyniósł 837 796,59 zł, w tym dofinansowanie: 779 150,83 zł i wkład własny
Miasta: 58 645,76 zł. Celem głównym Projektu była deinstytucjonalizacja usług poprzez
wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny dla dzieci i młodzieży z placówek
wsparcia dziennego i 1 placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz rodzin
(dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego oraz rodzin zastępczych).
Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Środowiskowe Centrum
Pomocy w Bielsku-Białej (obecnie Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”),
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczych. W ramach projektu m.in.: częściowo wyremontowano świetlicę,
zorganizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i rodziców, warsztaty
kulinarne, fotograficzne, wycieczki, zajęcia z języka angielskiego, animacje podwórkowe
dla dzieci i młodzieży, jak również szkolenia dla podopiecznych Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Słoneczny Dom” oraz szkolenia dla rodzin zastępczych. Z projektu
skorzystało łącznie 597 osób, tj. 140,86% zaplanowanego w projekcie wskaźnika.
2. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest od 1 października
2017 r. do 30 września 2019 r. przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Budżet projektu wynosi: 685 218,75 zł,
w tym dofinansowanie: 637 253,44 zł i wkład własny Miasta: 47 965,31 zł. W ramach
projektu realizowane są 2 zadania:
a) usługi opiekuńcze. W ramach tego zadania MOPS zatrudnił 5 opiekunek, które
realizowały dwa rodzaje usług:
 świadczone u osób niesamodzielnych objętych pomocą w formie usług
opiekuńczych, lecz mających w niewystarczającym zakresie zapewnioną potrzebę
kontaktów z otoczeniem,
 świadczone u osób niesamodzielnych objętych pomocą w formie usług
opiekuńczych, nad którymi opiekę sprawują najbliżsi członkowie rodziny, w celu
tzw. opieki „wytchnieniowej” – czasowego przejęcia opieki nad osobą
niesamodzielną w jej miejscu zamieszkania.
b) usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. W drodze otwartego konkursu
ofert, Bielskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Teatr Grodzki” powierzono
realizację zadania publicznego pod tytułem "Centrum Usług Asystenckich na rzecz
osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej".
Z projektu skorzystało już 68 osób, tj. 123,64 % zaplanowanego w projekcie wskaźnika.
3. „Twoja firma – Twój sukces!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 7.3.2. Rozwój usług społecznych – konkurs RPO WSL na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. przez Urząd Miejski
w Bielsku-Białej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
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oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu. Budżet projektu wynosi: 1 327 547,52 zł, w tym
dofinansowanie: 1 285 284,62 zł i wkład własny Miasta: 42 262,90 zł. Głównym celem
projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości
i samozatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych.
W ramach Projektu przeszkolono osoby z zakresu przedsiębiorczości, udzielono
finansowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 osób (każda
osoba otrzymała bezzwrotną dotację w wysokości 24 114,48 zł), podstawowego wsparcia
pomostowego finansowego w wysokości 2 000,00 zł miesięcznie dla każdego uczestnika
Projektu na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, jak również udzielono doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności
gospodarczej.
4. „Internet oknem na świat”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Z Projektu korzysta 150 osób pobierających zasiłki rodzinne lub pełniące funkcje rodziny
zastępczej. W ramach projektu uczestnikom użyczany jest sprzęt komputerowy
i zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto świadczona jest pomoc
techniczna oraz serwis sprzętu. Kontynuacja projektu będzie trwała do 2021 r. W okresie
od kwietnia 2014 r. do listopada 2015 r. projekt był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w wysokości: 1 033 428,69 zł , natomiast na trwałość projektu wydatkowano
kwotę 349 250,51 (w tym: w 2018 – 114 910,29 zł), a zaplanowane są jeszcze środki
w wysokości: 271 000,00 zł.
5. „Dostęp do Internetu oknem na świat”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu. Z Projektu korzysta 100 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach projektu uczestnikom
użyczany jest sprzęt komputerowy i zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu.
Ponadto świadczona jest pomoc techniczna oraz serwis sprzętu. Projekt kontynuowany
będzie do 2021 r. W okresie od kwietnia 2011 r. do marca 2015 r. był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 997 251,36 zł, natomiast na trwałość projektu
wydatkowano kwotę 234 339,05 zł (w tym: w 2018 – 66 574,00 zł), a zaplanowane są
jeszcze środki w wysokości: 178 325,00 zł.
W zakresie działań wspierających rodzinę, od 2014 r. miasto Bielsko-Biała realizuje
rządowy program Karta Dużej Rodziny. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych
dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Do 31 grudnia 2018 r. Kartę Dużej Rodziny
przyznano ponad 11 300 osobom uprawnionym, zamieszkałym na terenie miasta BielskaBiałej. Posiadacze Kart mogą korzystać z tańszych zakupów i usług, oferowanych zarówno
przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Karta Dużej Rodziny obniża koszty
codziennego życia. Obecnie na terenie miasta Bielska-Białej działalność prowadzi około 150
firm, które jako partnerzy Programu, oferują swoje usługi i produkty. W 2018 r. do Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej zostało złożonych 469 wniosków o przyznanie lub o wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Od 2016 r. w Bielsku - Białej funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej –
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej . To zadanie jest zadaniem zleconym
z zakresu administracji rządowej, prowadzonym przez Wydział Polityki Społecznej.
Na terenie Miasta w 2018 r. funkcjonowało siedem Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
zlokalizowanych w różnych częściach Miasta. W trzech punktach nieodpłatna pomoc prawna
udzielana była przez adwokatów lub radców prawnych, na podstawie umów zawartych
z Miastem, natomiast cztery pozostałe punkty powierzone zostały do prowadzenia
organizacji pozarządowej. W 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 2 461 osób.
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Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 nadzór na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w imieniu
Prezydenta Miasta, sprawuje Wydział Polityki Społecznej. Na terenie miasta Bielska-Białej,
wg stanu na dzień 31.12.2018 r., funkcjonowały: 1 Żłobek Miejski, 14 żłobków
niepublicznych, 5 klubów dziecięcych niepublicznych i 1 dzienny opiekun zatrudniony przez
przedsiębiorcę . W 2018 r. przeprowadzono 24 kontrole, w tym: 1 w Żłobku Miejskim,15
w żłobkach niepublicznych (w tym 1 kontrola interwencyjna), 4 w klubach dziecięcych
niepublicznych, 2 u dziennego opiekuna, 2 u przedsiębiorcy zatrudniającego dziennego
opiekuna. Przedmiotem kontroli była ocena warunków i jakości świadczonej opieki oraz
zgodności danych ze stanem faktycznym zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych lub wykazie, dziennych opiekunów. Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Prezydent Miasta
został zobowiązany do opiniowania spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w przypadku
klubów dziecięcych, co wcześniej było kompetencją Sanepidu. W 2018 r. Prezydent Miasta
Bielska-Białej wydał 5 opinii w sprawie wymagań sanitarno-lokalowych dla prowadzenia
klubów dziecięcych.
W tym miejscu należy również zaznaczyć, że Wydział Polityki Społecznej prowadzi
również nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi i Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym, w 2018 r. przeprowadzono kontrole
w: Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, Żłobku Miejskim oraz w dwóch
placówkach wchodzących w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Placówce Opiekuńczo
Wychowawczej przy ul. Lompy 7.
Nadzorowane przez Wydział jednostki prowadzą zadania zarówno z zakresu
Strategii, jak i poszczególnych Programów. Poniżej przedstawiam zarys działalności
poszczególnych jednostek:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Jednym z nadrzędnych zadań pomocy społecznej jest doprowadzenie osób i rodzin
do ich życiowego usamodzielnienia. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy
i zaangażowania w cały proces zarówno samych zainteresowanych jak też instytucji
i przedstawicieli władz lokalnych, dzięki czemu podejmowane działania mają charakter
kompleksowy, spójny – możliwie najbardziej optymalny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (MOPS), mając na uwadze
właśnie takie wytyczne, organizował działania z zakresu szeroko rozumianej pomocy
społecznej przy wykorzystaniu zasobów własnych, ale również na zasadzie partnerstwa
z różnorodnymi organizacjami i instytucjami. Podejmował działania profilaktyczne,
aktywizacyjne, opiekuńcze i integracyjne na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ponadto pozyskiwał środki z różnorodnych programów
rządowych i funduszy strukturalnych, by w sposób najbardziej całościowy i profesjonalny
wspierać osoby i rodziny w przezwyciężaniu ich życiowych trudności i w ich
usamodzielnianiu.
W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na realizację
wszystkich zadań wydatkował ogółem kwotę 184 626 225,62 zł (czyli o 7 882 275,00 zł
więcej, niż w roku 2017), przyjęto 59 914 wniosków, przeprowadzono 9 990 wywiadów
środowiskowych oraz wydano 65 596 decyzji.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy i powiatu,
finansowanych z budżetu państwa, wydatkowano środki w wysokości 138 511 046,46 zł
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(w tym m.in. na: świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus – 84 578 830,80
zł; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 40 046 583,45 zł; jednorazowe
świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” – 20 świadczeń na kwotę 82 400,00 zł; świadczenie Dobry start –
5 532 650,00 zł). Na zadania własne gminy i powiatu finansowane z budżetu gminy
wydatkowano kwotę 41 388 424,77 zł, czyli więcej o 2 874 727,12 zł niż w roku 2017.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, osoby i rodziny potrzebujące pomocy mogą
skorzystać z dwóch form wsparcia. Pierwsza, to świadczenia pieniężne, mające charakter
np. zasiłku stałego, okresowego, czy też celowego. Świadczenia te realizowane są na
podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby/rodziny. Prawo do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której
dochód nie przekracza kwoty 701 zł, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie
przekracza kwoty 528 zł. Druga forma, to świadczenia niepieniężne, mające charakter m.in.
pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, specjalistycznego poradnictwa, interwencji kryzysowej,
usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomocy społecznej, szkoleń, poradnictwa
rodzinnego i terapii rodzinnej. Ponadto, w ramach tej formy pomocy udzielane jest również
potrzebującym osobom i rodzinom schronienie, zapewniane są posiłki i niezbędne ubranie.
Grupa świadczeń niepieniężnych, to także pomoc dla osób usamodzielnianych (m.in.
opuszczających młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze)
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
to również pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i wsparcie w formie rzeczowej na
zagospodarowanie.
W 2018 r. w Bielsku-Białej pomocą społeczną objętych było 2 541 środowisk. Liczyły
one 4 711 osób, tj. 2,7% ogółu mieszkańców Miasta (rok 2017: 2 900 środowisk; 5 679 osób,
tj. 3,3%; rok 2016: 3 122 środowiska). Najczęstszym powodem korzystania z pomocy
społecznej była długotrwała lub ciężka choroba (1 418 rodzin; liczba osób w rodzinach
2 177). Wśród kolejnych powodów trudnej sytuacji życiowej znalazły się: niepełnosprawność
(1 090 rodzin; 1 682 osoby w rodzinach); ubóstwo (832 rodziny, 1 469 osób w rodzinach);
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – ogółem (559 rodzin, 1 807 osób w rodzinach). Łączna kwota wypłaconych
zasiłków wyniosła 4 934 171,00 zł (czyli o 575 691,00 zł mniej niż w roku 2017).
MOPS realizował również program Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata
2014-2020. Ośrodek wykonuje to zadanie w sposób ciągły, co jest ważne zwłaszcza
dla dzieci realizujących obowiązek szkolny, ponieważ mogą one korzystać z tej formy
pomocy przez cały rok szkolny, który nie pokrywa się z rokiem budżetowym. Ze wsparcia
skorzystało: 590 dzieci od 1 roku życia do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej –
na podstawie decyzji administracyjnej; 9 dzieci bez decyzji administracyjnej – na podstawie
informacji dyrektora szkoły; 1 654 osoby, którym przyznano zasiłek celowy na żywność.
Kwota wydatkowana na realizację pomocy w formie dożywiania: 1 764 084,00 zł.
Kontynuowano także realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (POPŻ). Program ma charakter uzupełniający w odniesieniu do form pomocy
finansowej realizowanej w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata
2014-2020. MOPS kwalifikuje osoby/rodziny do pomocy żywnościowej wydając w tym celu
skierowania umożliwiające odbiór żywności, której dystrybutorem na terenie miasta BielskoBiała jest organizacja partnerska programu tj. Caritas Polska. Ogółem wydano 449
skierowań dla 855 osób.
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Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przyznawane
były osobom, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powodował trwałe lub
okresowe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.
W przypadku ludzi samotnych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagali pomocy innych osób, a byli jej pozbawieni, przyznanie usług opiekuńczych miało
charakter obligatoryjny. Celem pomocy było zabezpieczenie codziennych potrzeb
usługobiorcy, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w ich miejscu zamieszkania.
Przyznane świadczenie uzależnione było od indywidualnych potrzeb danej osoby i mogło
obejmować swoim zakresem: opiekę higieniczną, pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych oraz wsparcie w załatwianiu spraw osobistych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy: organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Przyznane świadczenie miało na celu nabycie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie
umiejętności zaspokajania potrzeb życiowych, motywowanie do aktywności, leczenia
i rehabilitacji, wspieranie, motywowanie i asystowanie w codziennych czynnościach. W 2018
roku ww. pomocą usługową objęto ogółem 487 środowisk (w tym 154 nowe środowiska).
Łączny koszt realizacji usług opiekuńczych, to 2 848 365,00 zł.
MOPS realizował zadanie własne gminy w zakresie kierowania do domów pomocy
społecznej (DPS) mieszkańców Bielska-Białej, którzy wymagali całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogli samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, a którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych. Równocześnie MOPS realizował zadanie własne powiatu w zakresie
umieszczania skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców Bielska-Białej oraz
osób skierowanych przez inne gminy. Okres oczekiwania na miejsce w DPS na terenie
Bielska-Białej wynosił w 2018 r. od 0 do 7 miesięcy. W czterech domach pomocy społecznej
prowadzonych przez Miasto łącznie umieszczono 49 osób, natomiast w DPS prowadzonych
przez inne powiaty – 27 osób. W całym 2018 r. w czterech DPS prowadzonych przez miasto
Bielsko-Biała oraz w 42 Domach położonych na terenie 28 powiatów lub gmin przebywało
400 mieszkańców Bielska-Białej, z tego 244 w naszych domach pomocy społecznej i 156
w innych powiatach. Z tytułu pobytu 156 mieszkańców w DPS na terenie innych powiatów
MOPS poniósł wydatek w kwocie 4 277 739,00 zł.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką
specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub
wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. MOPS prowadził 5 mieszkań
chronionych (4 mieszkania chronione treningowe oraz 1 mieszkanie chronione wspierane).
W 2018 r. z 33 miejsc w mieszkaniach chronionych skorzystało 45 osób/rodzin.
MOPS w Bielsku-Białej realizował również zadanie służące zapewnieniu schronienia
osobom bezdomnym w formie: Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a, która dysponuje
50 miejscami (tylko dla mężczyzn), Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7
przeznaczonego dla 55 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), Schroniska dla Osób
Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi dla 15 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn).
Powyższe placówki różnią się standardem usług tam świadczonych. W ciągu okresu
sprawozdawczego w Schronisku dla Osób Bezdomnych umieszczono na podstawie decyzji
administracyjnej 126 osób, w tym pierwszorazowo 56 osób. W Schronisku dla Osób
Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, które uruchomiono z dniem 1.08.2018 r.
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umieszczono 14 osób. Ogółem, ze schronienia w placówkach dla bezdomnych
funkcjonujących w strukturze MOPS w 2018 r. skorzystały 392 osoby (w tym 6 rodzin). Pobyt
w Schronisku dla Osób Bezdomnych zakończyło 67 osób, a w Schronisku dla Osób
Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi – 5 osób.
Jednym z problemów dotykających rodziny jest przemoc. W 2018 r. pracownicy
socjalni do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie objęli wsparciem 494 środowiska,
w których stwierdzono występowanie przemocy domowej. Wsparcie to polegało min. na
przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, sporządzaniu Niebieskich Kart, monitorowaniu
sytuacji rodziny w związku z występującą przemocą. Ponadto, przeprowadzano interwencje
środowiskowe w sytuacjach przemocy domowej, zaniedbań wobec dzieci oraz zaniedbań
wobec osób starszych. Prowadzono również indywidualne konsultacje z ofiarami i sprawcami
przemocy. W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi osoby lub rodziny w ich
trudnej sytuacji życiowej, pracownicy socjalni koordynowali pracę Grup Roboczych w celu
podjęcia spójnego działania na rzecz osób/rodzin z doświadczeniem przemocy. W 2018 r. do
Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej
wpłynęło 328 Niebieskich Kart. Odbyły się 1 343 posiedzenia Grup Roboczych oraz
4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2018 r. realizowano Program korekcyjnoedukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (przystąpiły 22 osoby), Program
psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzono
grupę wsparcia dla osób doznających przemocy – udział w zajęciach wzięło 16 kobiet.
MOPS realizował i współrealizował także różnorodne programy i projekty
aktywizacyjne, integracyjne oraz opiekuńcze: Zintegrowana Animacja Społeczna w BielskuBiałej; Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych; Klub Integracji Społecznej w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej; Efektywniejsze usługi opiekuńcze w BielskuBiałej; Giełda Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej;
Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych; Ekosystemy na rzecz utrzymania
zdrowia psychicznego w gminach; Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy
na rzecz wsparcia osób i rodzin. Do realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości ogółem 1 470 181,85 zł.
MOPS realizował również Gminny Program Prac Społecznie Użytecznych, który
polega na zatrudnianiu osób bezrobotnych do wykonywania różnorodnych prac
porządkowych na rzecz gminy. Uczestnicy pomagają również dzieciom w bezpiecznym
przejściu przez jezdnię wokół wskazanych szkół w trakcie trwania roku szkolnego. Do prac
w wymiarze 10 godzin tygodniowo zatrudniono 30 osób, na umowę zlecenia 89 osób,
w ramach robót publicznych stworzono miejsca pracy dla 20 osób, w ramach odpracowania
zasądzonej kary zatrudniono 11 osób.
Ośrodek wspierał swoimi działaniami również osoby niepełnosprawne m.in. poprzez
pracę socjalną i działania wolontariuszy, zapewnienie pomocy Doradcy ds. Osób
Niepełnosprawnych, realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, wdrażanie projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Pilotażowego Programu Aktywny
Samorząd. Na wszystkie zadania finansowane ze środków PFRON wydatkowano ogółem
3 256 572,54 zł. Miasto Bielsko-Biała ze środków własnych udzieliło także dofinansowania
w wysokości 200 000,00 zł do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej w 2018 r. wydał
301 orzeczeń dla osób do 16 roku życia oraz 214 legitymacji. Dla osób po 16 roku życia
wydano natomiast 3 092 orzeczenia oraz 1 583 legitymacje. Placówkom zajmującym się
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pomocą, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydano 25 kart parkingowych,
a dla osób niepełnosprawnych 742 karty.
Największą kwotę w budżecie MOPS stanowiły świadczenia rodzinne, opiekuńcze,
wychowawcze, realizacja programu Dobry Start oraz fundusz alimentacyjny. Programem
Rodzina 500 Plus objęto 16 090 dzieci z 11 161 rodzin (w tym 10 854 dzieci bez kryterium
dochodowego). Świadczenie Dobry Start przysługiwało w związku z rozpoczęciem przez
dziecko roku szkolnego. Do MOPS wpłynęło 13 422 wniosków w powyższej sprawie
i wypłacono łącznie 17 601 świadczeń.
Stypendia szkolne przyznawano uczniom z rodzin, w których miesięczny dochód na
osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego, o którym mowa w Ustawie
o pomocy społecznej. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego uzależniona była od
wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Zasiłki szkolne przyznaje się natomiast uczniom
z rodzin, w których z uwagi na zaistniałe zdarzenie losowe nastąpiło pogorszenie sytuacji
dochodowej. Zasiłki te mają być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym. W 2018 r. przyznano 261 stypendiów i 2 zasiłki szkolne na łączną
kwotę w wysokości 239 041,72 zł.
MOPS zajmował się również wypłacaniem dodatków mieszkaniowych oraz dodatków
energetycznych. Dofinansowanie do czynszu otrzymały 2 064 gospodarstwa domowe na
kwotę 4 109 067,00 zł. Natomiast dodatek energetyczny wypłacono 976 gospodarstwom
domowym w kwocie 117 326,00 zł.
Działania realizowane przez MOPS mają na celu udzielenie wsparcia osobom
i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Szczegółowo wszystkie zadania oraz
potrzeby w zakresie pomocy społecznej przedstawiane są w sprawozdaniu z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej procedowanym każdego roku
podczas sesji Rady Miejskiej.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej jest jednostką organizacyjną wchodzącą
w skład powiatowej administracji zespolonej Miasta. Urząd obejmuje zakresem działania
miasto Bielsko-Biała i Powiat Bielski. W ramach Urzędu, funkcjonuje Filia, która swoim
zasięgiem obejmuje miasto Czechowice-Dziedzice i gminę Bestwinę.
Na przestrzeni 2018 r., w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy
w Bielsku-Białej figurowało 12 375 osób. Od stycznia do grudnia 2018 r. zarejestrowało się
7555 osób, a 8381 osób wyłączono z ewidencji, w tym 4144 w związku z podjęciem pracy.
W 2018 r. kwota wypłaconych zasiłków dla osób bezrobotnych wyniosła 10 831,9 tys. zł.
W 2018 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej wpłynęło 14 185 ofert pracy,
w tym 394 dla osób niepełnosprawnych. W ramach sieci publicznych służb zatrudnienia i ich
partnerów na unijnym rynku pracy Urząd odnotował 531 zagranicznych ofert pracy
(za pośrednictwem WUP w Katowicach) obejmujących łącznie 4358 wakatów.
W 2018 r. w ramach obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano
kwotę 394,2 tys. zł – udzielono wsparcia 32 przedsiębiorstwom. Wsparciem objęto 383
uczestników, z tego; 382 osoby skorzystały ze szkolenia, a 1 osoba została skierowana na
studia podyplomowe.
PUP prowadzi obsługę cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub
wykonujących pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Złożono 14755 wniosków oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Złożono 231 wniosków
o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.
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W roku 2018 Urząd uzyskał z pobieranych opłat od składanych oświadczeń
o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o zezwolenia na prace
sezonową, kwotę 450 300,00 zł.
Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy wpisywały się w przyjęty przez
Miasto program „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
na lata 2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej”.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej w 2018 r. poniósł wydatki związane
z utrzymaniem Urzędu w wysokości 5 878 329,28 zł w tym: 2 555 550,98 zł - ze środków
Miasta, 2 455 333,30 zł - ze środków powiatu. W 2018 r. wydatki z Funduszu Pracy ogółem
wyniosły 26 275 031,18 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA”
Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku-Białej przy ul. Hugona
Kołłątaja 8 prowadzony jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. ŚDS
prowadzi w ramach swojej działalności 2 mieszkania chronione jako zadanie własne Gminy.
Celem działalności ŚDS jest aktywizacja psychospołeczna osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował 42 miejscami dla osób przewlekle
psychicznie chorych – typ A (lokal przy ul. Hugona Kołłątaja 8) oraz 20 miejscami dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - typ C (lokal przy
ul. Piastowskiej 64). Z usług ŚDS skorzystało łącznie 65 osób.
ŚDS prowadzi również zajęcia klubowe o charakterze integracyjnym dwa razy
w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia przeznaczone są dla osób oczekujących
na przyjęcie do ŚDS, byłych uczestników ŚDS oraz podopiecznych innych instytucji, które
wspierają osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego na terenie Miasta. W 2018 r.
z zajęć klubowych skorzystało 38 osób. Na terenie ŚDS prowadzona była również grupa
wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.
Ponadto Dom prowadził mieszkania chronione treningowe dla kobiet i mężczyzn
chorych psychicznie - mieszkańców Gminy Bielsko-Biała. W 2018 r. z możliwości
zamieszkania w mieszkaniu chronionym skorzystało 5 kobiet i 5 mężczyzn.
Łączny budżet Środowiskowego Domu Samopomocy „PODKOWA” wyniósł
1 274 527,14 zł, w tym: z budżetu państwa: 917 205.22 zł, środki własne Gminy:
357 321,92 zł.
Domy Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Miasto Bielsko-Biała prowadzi 4 domy pomocy społecznej:
1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 15 –
dom jest placówką dwuprofilową przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla
osób niepełnosprawnych fizycznie. Posiada 57 miejsc: 42 przeznaczonych dla
mieszkańców w podeszłym wieku oraz 15 przeznaczonych dla mieszkańców
niepełnosprawnych fizycznie. W 2018 r. zostało przyjętych 12 nowych mieszkańców.
W 2018 r. koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosił 3 947,00 zł na miesiąc. Koszt
funkcjonowania DPS w 2018 r. wyniósł: 2 726 668,35 zł. W DPS planowana jest
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inwestycja pod nazwą Aktywny Senior, która dotyczy rozbudowy jadalni wraz
z nadbudową. W 2018 r. zakończył się przetarg na opracowanie dokumentacji
technicznej rozbudowy, którego koszt wyniósł 90 000,00 zł.
Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 14a –
dom zapewnia miejsca dla 92 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu w 2018 r. wyniósł 3 411,00 zł. Koszt funkcjonowania DPS w roku
2018 r. wyniósł: 4 075 025,13 zł.
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych – dom przeznaczony jest dla 48 osób
przewlekle somatycznie chorych. W 2018 r. w DPS w przebywało 48 mieszkańców.
Natomiast w całym 2018 r. z usług Domu korzystały 61 osób, w tym 56 osób z miasta
Bielska-Białej, oraz 5 osób spoza Miasta. Średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych na rok 2018 został
ustalony w wysokości: 4 996,00 zł. Koszt funkcjonowania DPS w 2018 r. wyniósł:
3 035 064,58 zł.
Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” w Bielsku-Białej – dom przeznaczony jest dla 25
osób przewlekle somatycznie chorych. W pierwszej kolejności przyjmuje osoby
z chorobą nowotworową. W 2018 r. przebywało w DPS „Hospicjum” 35 osób. Koszt
utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosił : 5 672,03 zł. Koszt funkcjonowania DPS
w roku 2018 r. w wyniósł: 1 741 932,91 zł.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działa na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Celem działalności ZPOW jest wspieranie rodziny poprzez objęcie dziecka
działaniami wychowawczymi i opiekuńczymi oraz zaspokajanie jego potrzeb życiowych
zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczowychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu
rodzinnym. Przedmiotem działalności jest w szczególności: na czas trwania sytuacji
kryzysowej zapewnienie dziecku doraźnej opieki, zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb,
objęcie go działaniami terapeutycznymi odpowiednimi do zaburzeń i odchyleń rozwojowych
lub specyficznych trudności w uczeniu się, zapewnienie mu dostępu do kształcenia
dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych oraz wyrównywanie opóźnień
rozwojowych i edukacyjnych, zapewnienie zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych,
korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki
w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, prowadzenie
wszechstronnych działań mających na celu umożliwienie: powrotu do rodzin naturalnych lub
umieszczenie w rodzinnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz przystosowanie do
samodzielnego funkcjonowania w środowisku i możliwości pełnienia ról społecznych po
opuszczeniu placówki.
ZPOW prowadzi cztery placówki: trzy socjalizacyjne i jedną interwencyjną. Obejmuje
swoją pracą dzieci w wieku od 7 roku życia (w szczególnych przypadkach młodszymi) do
pełnoletności (a w niektórych przypadkach do 25 roku życia). To dzieci i młodzież oraz ich
rodzice są adresatami działań ZPOW.
ZPOW dysponuje łącznie 90 miejscami dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowo
3 miejscami za zgodą wojewody (w tym: Pogotowie Opiekuńcze - 20 miejsc, Dom Dziecka
ul. Józefa Lompy - 30 miejsc i 3 dodatkowe, Dom Dziecka ul. Pocztowa - 28 miejsc, POW
„Słoneczny Dom” - 12 miejsc). W 2018 r. w placówkach średnio przebywało 61 dzieci.
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W roku 2018 ZPOW zrealizował wydatki ponoszone na działalność placówek
wchodzących w jego skład w wysokości 5 860 882,42 zł. Środki przeznaczone zostały na
pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnych potrzeb wychowanków, kosztów
zatrudnienia pracowników, kosztów eksploatacji czterech budynków oddanych w trwały
zarząd oraz kosztów związanych z obsługą administracyjną.
Z uwagi na małą liczbę dzieci, średniomiesięczny koszt w 2018 r. wynosił
od 6 004,00 zł w POW „Słoneczny Dom”, 6.977,00 zł w Domu Dziecka przy ul. Józefa
Lompy, 8 925,00 zł w Domu Dziecka przy ul. Pocztowej do 12 256,00 zł w Pogotowiu
Opiekuńczym.
Wszystkie cele i zadania są realizowane na bieżąco poprzez prowadzenie zajęć
wychowawczych na podstawie rocznych planów pracy. Praca z dzieckiem jest
zindywidualizowana i przebiega na podstawie planu pomocy dziecku.
W placówkach również realizowane są programy terapeutyczne, szkolenia,
superwizje itp.
Działania placówek w tym zakresie realizowane były w ramach „Gminnego program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”, Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, a także Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Placówki w ZPOW organizują dla swoich podopiecznych wypoczynek zimowy i letni.
W roku 2018 z wypoczynku zimowego skorzystało 45 podopiecznych placówek,
a z wypoczynku letniego 64 wychowanków.
W 2018 r. kontynuowana była w POW Słoneczny Dom realizacja Projektu Unijnego
”Dziecko - Rodzina -Przyszłość”.
Ważnym elementem działalności ZPOW jest współpraca z instytucjami
pozarządowymi. W roku 2018 ZPOW współpracowało z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom
Podbeskidzia, Fundacją „Arka”, Fundacją „ETOH”, Fundacją „Kulczyk Foundation” oraz
Fundacją „Kuloodporni”.
ZPOW realizując zadania korzystał również ze wsparcia finansowego sponsorów.
Zespół Placówek dla Dzieci Młodzieży „PARASOL”
Na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
22 stycznia 2019r. utworzono Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” przez
przekształcenie Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej (ŚCP).
Celem Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej, jednostki budżetowej
Gminy Bielsko-Biała w 2018 r. było udzielanie wparcia rodzinom przeżywającym trudności
w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci, a także podejmowanie działań podtrzymujących
aktywność
osób
starszych
i
niepełnosprawnych
oraz
sprzyjanie
integracji
międzypokoleniowej. Przedmiotem działalności ŚCP było organizowanie i prowadzenie
ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.
W ramach ŚCP w 2018 r. działało: 11 placówek wparcia dziennego (7 Świetlic
Środowiskowych, 3 Świetlice Socjoterapeutyczne, 1 Klub Młodzieżowy) oraz 5 ośrodków
wsparcia (3 Kluby Samopomocy oraz 2 Domy Dziennego Pobytu). Placówki Wsparcia
Dziennego dysponowały 350 miejscami, z których w 2018 r. skorzystało 488 podopiecznych.
W ramach działalności placówek wsparcia dziennego podopiecznym oferowana była
pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wsparcie wychowawcze
i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a także dożywianie. Realizowano programy
profilaktyczno-edukacyjne z zakresu: przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
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i stosowaniu substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodzin
w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie warsztatów rodzinnych,
rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci, kultywowania tradycji narodowych, zasad dobrego
wychowania. Ponadto organizowano szereg zajęć aktywizujących i kulturalnych. W czterech
placówkach prowadzono pracę podwórkową, mającą na celu włączanie młodzieży nie
będącej podopiecznymi placówek do działań animacyjnych, przeprowadzono 47 animacji
podwórkowych. W okresie od I-XII 2018 r. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego
przeznaczono kwotę w wysokości 2 602 854,56 zł.
Natomiast z ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, które
dysponowały 184 miejscami skorzystało w roku ubiegłym 222 podopiecznych.
W ubiegłym roku realizowano programy mające na celu kształtowanie pozytywnych
nawyków zdrowia, kompleksową edukację zdrowotną, utrzymanie sprawności fizycznej
i rozwój poprzez artterapię. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Serce dla Serca”
realizowano Projekt ASOS pn. „Aktywny i Bezpieczny i Zaradny Senior 60 + z Pasją”.
Zorganizowano: warsztaty z religioznawstwa, plastyczne, muzyczne, teatralne,
gimnastyczne, kulinarne; zajęcia z samoobrony, spotkania z lekarzem, fizjoterapeutą
i dietetykiem oraz wycieczki.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Twoje Zdrowie” podopieczni wzięli udział
w projekcie „Piękni wiekowo-aktywni życiowo”, w którym zorganizowano warsztaty
dietetyczne, kulinarne, motywacyjne i ruchowe.
W ramach współpracy z Fundacją „Dobry Dom”- w rządowym projekcie ASOS
pn. „A nam się chce” podopieczni wzięli udział w warsztatach: ruchowych, artystycznych oraz
z zakresu profilaktyki zdrowia, a także spotkaniach integracyjnych i wycieczkach.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Serce dla Serca” podopieczni
KS „Milusińscy” i ich rodziny uczestniczyły w rządowym projekcie pn. „Oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. „BĄDŹMY RAZEM – NIE MUSISZ BYĆ SAM –
INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB Z ZABURZENIAMI I ICH NAJBLIŻSZEGO
OTOCZENIA”. Zorganizowano: warsztaty z religioznawstwa, plastyczne, muzyczne,
teatralne, spotkania z psychologiem oraz wycieczki.
Ponadto realizowano programy z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy
wobec osób starszych oraz bezpieczeństwa – Program „Senior ma moc na przemoc”.
Podopieczni Ośrodków Wsparcia brali również udział w innych zajęciach
rozwijających kontakty towarzyskie i kulturalne, ćwiczeniach pamięci, kinezyterapii,
ergoterapii, terapii reminiscencyjnej, terapii walidacyjnej, treningu percepcji i in.
Dla rodzin podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą
Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi prowadzono grupy wsparcia.
Na realizację zadań w ośrodkach wsparcia w 2018 r. przeznaczono kwotę
1 076.108,92 zł.
Ponadto Środowiskowe Centrum Pomocy w 2018 r. realizowało także zadanie
związane z utworzeniem Klubu Seniora przy ul. Jesionowej 13, w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na remont przedmiotowego lokalu ze środków
własnych przeznaczono kwotę w wysokości 70 175,94 zł.
Żłobek Miejski
Żłobek Miejski w Bielsku-Białej funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem
Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie
rodziców, opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka. Żłobek obejmuje opieką dzieci
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w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku gdy
niemożliwe, lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku
życia. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.
Do zadań Żłobka należy:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć, zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
4. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu pełnienia funkcji doradczej
i wspierającej działania wychowawcze.
5. Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej, udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego
zachowaniu i rozwoju.
Żłobek Miejski funkcjonują w dwóch obiektach przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22
i ul. Pod Grodziskiem 4. W placówce przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 działały cztery
grupy dziecięce z limitem 103 miejsc, a przy ul. Pod Grodziskiem 4 trzy grupy dziecięce
z limitem 90 miejsc. Ogółem obowiązujący limit w obu placówkach wynosił 193 miejsca i był
zachowany przez okres 2018 r. Do Żłobka uczęszczały dzieci w wieku od 1 roku życia do
3 lat. Nad prawidłowym i wszechstronnym rozwojem dzieci w Żłobku czuwali opiekunowie,
lekarz oraz pielęgniarka. Na przestrzeni 2018 r. przyjęto 218 dzieci w tym: 115
nowoprzyjętych, 78 drugorocznych i 25 przyjętych w wyniku całorocznej rotacji. Natomiast
nie przyjęto 222 dzieci, które zostały wpisane na listy rezerwowe. W ciągu roku przyjęcia
dzieci do placówki następowały w wyniku rezygnacji rodziców z pobytu dziecka w Żłobku.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. na listach rezerwowych zapisanych było 195 dzieci. Żłobek
w roku 2018 funkcjonował w oparciu o przyznany budżet przez gminę oraz dotację celową
z projektu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH” 2018. W 2018 r. Żłobek dysponował budżetem w wysokości 4 216 692,17 zł
(w tym: wydatki bieżące - 4 049 292,17 zł,- dotacja celowa z Programu "Maluch+" 2018:
167.400,00 zł). W roku 2018 dochody gminy wynosiły ogółem 744 571,86 zł na które
składały się odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w oparciu o Uchwałę
Nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2017 r.
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest instytucją zintegrowanego
poradnictwa w ramach specjalistycznej pracy psychologicznej i socjalnej, przeznaczoną dla
osób znajdujących się w stanie kryzysu. Jest placówką świadczącą natychmiastową,
całodobową i bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, socjalną i bytową dla
osób dotkniętych kryzysem. Swoją pomocą obejmuje mieszkańców miasta Bielska-Białej
oraz powiatu bielskiego.
Całodobowa pomoc udzielana jest przez psychoterapeutów, psychologów,
pracownika socjalnego, pedagogów, socjologów oraz prawników.
Ze względu na zakres świadczonych usług Ośrodek ma charakter ambulatoryjnostacjonarny. Celem pomocy świadczonej przez Ośrodek jest zapobieganie powstaniu lub
pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych w postaci indywidualnych i rodzinnych
kryzysów.
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Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi interwencje kryzysową
w swojej siedzibie oraz, jeśli wymaga tego sytuacja, w miejscu pobytu klienta, a także
telefonicznie. Ośrodek udziela poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego
indywidualnego i rodzinnego, prowadzi psychoterapię indywidualną bądź rodzinną
w sytuacjach skrajnie urazowych, takich jak katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc
w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe. Ośrodek zapewnia pomoc w sytuacjach
uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobrem procesu pomocy, w postaci
całodobowego pobytu na terenie hostelu Ośrodka do trzech miesięcy. Hostel posiada 22
miejsca. W 2018 r. Ośrodek udzielił 7243 interwencji 2176 osobom. W hostelu przebywało
75 osób w ciągu 3436 osobodni. Koszt funkcjonowania Ośrodka w 2018 r. wyniósł:
918 606,66 zł.
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działa w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb
wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Celem działalności Ośrodka jest sprawowanie opieki nad osobami w stanie
nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim zachowaniem dają powód do
zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Do zadań
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym należy przeciwdziałanie problemom
alkoholowym i skutkom nadużywania alkoholu, udzielanie osobom doprowadzonym
i przyjętym do Ośrodka świadczeń higieniczno–sanitarnych oraz pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, prowadzenie działalności profilaktycznej, informowanie o szkodliwości
nadużywania alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz współpraca
z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz innymi
instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom
alkoholowym i ich skutkom.
Ośrodek pracuje w systemie całodobowym, wspomagając działanie służb porządku
publicznego. Celem działalności Ośrodka jest sprawowanie opieki nad osobami w stanie
nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim zachowaniem dają powód do
zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Do zadań
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym należy przeciwdziałanie problemom
alkoholowym i skutkom nadużywania alkoholu, udzielanie osobom doprowadzonym
i przyjętym do Ośrodka świadczeń higieniczno–sanitarnych oraz pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, prowadzenie działalności profilaktycznej, informowanie o szkodliwości
nadużywania alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz współpraca
z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz innymi
instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom
alkoholowym i ich skutkom.
Ośrodek dysponuje 38 miejscami dla osób nietrzeźwych, spośród których 25 miejsc
jest przeznaczonych dla mężczyzn (4 sale), 6 miejsc przeznaczono dla kobiet (1 sala),
3 miejsca przygotowano dla małoletnich (1 sala), 4 miejsca przygotowano dla osób
wymagających zastosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia
polegającego na obezwładnieniu z użyciem pasów bezpieczeństwa (1 sala).
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W 2018 r. przyjęto do Ośrodka ogółem 7 521 osób, w tym 6 698 mężczyzn, 815
kobiet, oraz 8 osób małoletnich. Wśród przyjętych znalazło się 2 872 bielszczan, w tym 2 515
mężczyzn, 351 kobiet i 6 osób małoletnich. Pozostałe 4 649 osób zostało przyjętych z gmin
współpracujących z miastem Bielsko-Biała na podstawie umów o pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka, zawartych na
jeden rok budżetowy. W 2018 r. Ośrodek przyjmował mieszkańców 64 gmin z terenu
7 powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego, suskiego,
wadowickiego, żywieckiego. Gminy współpracujące udzieliły pomocy finansowej w postaci
dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka w 2018 r. na łączną
kwotę 988 653,00 zł.
Koszt funkcjonowania Ośrodka w 2018 r. wyniósł 2 364 859,94 zł.
W 2018 r. Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
korzystał z pomocy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego 95 razy, przewożąc osoby
doprowadzone lub przebywające w Ośrodku do szpitali.
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
funkcjonuje od 1 marca 2012 r. Szpital powstał w wyniku połączenia Beskidzkiego Centrum
Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły
w Bielsku-Białej.
Szpital realizuje świadczenia o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym
w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18, przy ul. Stanisława
Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.
W BCO-SM znajdują się następujące oddziały szpitalne:
1. ul. Wyzwolenia 18:
a) anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łóżkami, w którym w 2018 r.
hospitalizowano 154 pacjentów,
b) chirurgii onkologicznej i ogólnej z odcinkiem chirurgii krótkoterminowej dysponujący 58
łóżkami, w którym hospitalizowano 2340 pacjentów,
c) ginekologii onkologicznej z oddziałem ginekologii krótkoterminowej funkcjonującym
w budynku przy ul. Wyzwolenia do 30 czerwca 2018 r., później przeniesiony do
oddziału ginekologicznego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, w którym w I półroczu
2018 r. hospitalizowano 448 pacjentek. Średnia roczna liczba łóżek w oddziale wynosi
9,
d) onkologiczny i hematoonkologiczny dysponujący 62 łóżkami, w którym w 2018 r.
hospitalizowano 13 057 pacjentów, w tym 7 648 pobytów jednodniowych,
e) radioterapii i chemioterapii dysponujący 40 łóżkami (średnia roczna liczba łóżek),
w którym w 2018 r. hospitalizowano 1 230 pacjentów.
2. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21:
a) gastroenterologii z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 43 łóżkami
(średnia roczna liczba łóżek zwiększona po czasowym zawieszeniu oddziału
neurologicznego), w którym w 2018 r. hospitalizowano 1 716 pacjentów,
b) kardiologiczny i kardioonkologiczny dysponujący 33 łóżkami, w którym w 2018 r.
hospitalizowano 1 622 pacjentów,
c) neurologiczny czasowo zawieszony od 1 września 2018 r. – średnia roczna
statystyczna liczba łóżek wynosi 21, w którym w 2018 r. hospitalizowano 625
pacjentów,
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d) anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łóżkami, w którym w 2018 r.
hospitalizowano 165 pacjentów,
e) ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej (od 1 lipca 2018 r. połączono
oddział ginekologiczno-położniczy z oddziałem ginekologii onkologicznej) dysponujący
43 łóżkami, w którym w 2018 r. hospitalizowano 4 629 pacjentek,
f) noworodkowy dysponujący 27 łóżkami, w którym w 2018 r. hospitalizowano 1 901
pacjentów,
g) chirurgii ogólnej i onkologicznej dysponujący 46 łóżkami, w którym w 2018 r.
hospitalizowano 2 655 pacjentów.
3. ul. Emilii Plater 17:
a) medycyny paliatywnej dysponujący 20 łóżkami, w którym w 2018 r. hospitalizowano
315 pacjentów
b) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponujący 52 łóżkami, w którym w 2018 r.
hospitalizowano 84 pacjentów.
Ogółem w Szpitalu funkcjonują 464 łóżka szpitalne, w tym 27 łóżek noworodkowych.
W zakresie lecznictwa stacjonarnego, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz
z zakresie medycyny paliatywnej w roku 2018 hospitalizowano 30 941 pacjentów. Ponadto
w zakresie leczenia szpitalnego wykonywane są terapeutyczne programy zdrowotne,
chemioterapia, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa oraz terapeutyczne
programy lekowe.
Od 1 lipca 2018 Szpital zakontraktował w Narodowym Funduszu Zdrowia usługi
w zakresie hospicjum domowego. W ramach tego kontraktu w 2018 r. objęto opieką
58 chorych.
W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w szpitalu udzielono łącznie 135 254 porady
specjalistyczne:
1. ul. Wyzwolenia 18:
a) poradnia onkologiczna, poradnia chorób piersi, poradnia genetyczna, w której
wykonano łącznie 67 858 porad,
b) poradnia chirurgiczna, w której wykonano 7 066 porad,
c) poradnia stomijna, w której wykonano 1 303 porady,
d) poradnia hematologiczna, w której wykonano 5 357 porad,
2. ul. Stanisława Wyspiańskiego 21
a) poradnia kardiologiczna, w której wykonano 11 014 porad,
b) poradnia neurologiczna, w której wykonano 4 673 porady,
c) poradnia chorób zakaźnych, w której wykonano 2 325 porad,
d) poradnia patologii noworodka, w której wykonano 876 porad,
e) poradnia ginekologiczna, w której wykonano 2 567 porad,
f) poradnia ginekologii dziecięcej, w której wykonano 390 porad,
g) poradnia chirurgii ogólnej, w której wykonano 7 765 porad,
h) poradnia gastroenterologiczna, w której wykonano 3 411 porad
3. ul. Emilii Plater 17
a) poradnia leczenia bólu, w której wykonano 19 164 porady,
b) poradnia opieki paliatywnej, w której wykonano 1 485 porad.
W izbach przyjęć zlokalizowanych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21
i Wyzwolenia 18 udzielono łącznie 7 946 porad.
Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są
świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe i badania tomografii komputerowej.
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W BCO-SM oprócz oddziałów szpitalnych, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
poradni oraz dwóch izb przyjęć w 2018 r. funkcjonowały: zakład radioterapii, pracownia
brachyterapii, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, zakład
diagnostyki obrazowej, pracownia mammograficzna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy,
pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań
metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg,
pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego,
dwa laboratoria analityczne.
Łączne przychody Szpitala w 2018 r. wyniosły 164 492 918,- zł a wynik finansowy
(strata) (–) 2 736 651,- zł. Wynik skorygowany wielkością amortyzacji wynosi (+) 6 790 259,zł, a więc nie wystąpiła konieczność pokrycia straty przez podmiot tworzący.
W roku 2018 miasto Bielsko-Biała przekazało kwotę 10 029 084,- zł w formie dotacji
celowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala. Środki te zostały wydatkowane m.in.
na: uruchomienie akceleratora, system synchronizacji oddechowej, system 5 stołów
operacyjnych, tomograf komputerowy, aparaty USG, RTG, duodenoskop, gastroskop
terapeutyczny, karetkę szpitalną, kardiomonitory, oprogramowanie do stacji diagnostycznej
i inne.
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Program Rodzina Plus
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
„Program Rodzina Plus” został przyjęty Uchwałą Nr XX/374/2016 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Program obejmuje przede wszystkim zadania wykraczające poza obligatoryjną
działalność samorządu, niezdefiniowane w innych programach na rzecz rodziny, tworząc
pakiet działań prorodzinnych. Celami Programu są: „Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa
socjalnego" i „Profilaktyka i wspieranie rodzin".
Przyjęte w ramach Programu rozwiązania wspierają rodziny, w szczególności rodziny
wielodzietne, a także zastępcze, których celem jest nie tylko udzielenie pomocy materialnej,
poprzez zwiększenie kwot dodatków do świadczeń rodzinnych czy zapewnienie dożywiania
dzieci, lecz również promowanie i docenienie modelu rodziny wielodzietnej oraz integrację
rodzin poprzez stwarzanie warunków zacieśniania więzi społecznych i partycypacji
w różnych sferach życia społecznego.
Jednym z kluczowych elementów Programu jest karta „Rodzina +”, która stała się
swoistą „marką” polityki prorodzinnej Miasta. Miasto Bielsko-Biała w 2010 r. jako piąte
w kraju, wprowadziło kartę samorządową dla rodzin wielodzietnych. W przypadku BielskaBiałej kartę „Rodzina +” otrzymują również rodziny zastępcze, bez względu na liczbę dzieci
wychowujących się w tych rodzinach.
Oferta Programu ma zachęcić ww. rodziny do urozmaiconego spędzania wolnego
czasu oraz ułatwić jeszcze aktywniejszy niż do tej pory udział w życiu Miasta, dzięki
wprowadzeniu systemu ulg i zwolnień na ofertę miejskich instytucji z zakresu kultury i sportu
oraz przedsiębiorców, którzy przystępują do programu w roli Partnera. Wg stanu na dzień
31.12.2018 r. 6223 osoby /1261 rodzin/ posiadały obowiązujące karty Posiadacze karty
mogą korzystać m. in. z 50% ulg i zwolnień w miejskich instytucjach z zakresu kultury
i sportu (Bielskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury, Galeria Bielska BWA, Teatr Polski,
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej) - wartość udzielonych ulg
w 2018 r. - 267 714,25 zł. Do Programu włączyły się również spółki kapitałowo powiązane
z miastem Bielsko-Biała: AQUA S.A. oferując najlepszym uczniom i studentom stypendia za
wyniki w nauce (40 całorocznych stypendiów) oraz ZIAD Bielsko-Biała S.A. wprowadzając
ulgę na przejazdy kolejką linową na Szyndzielnię i wyciągiem narciarskim na Dębowiec.
Do Programu w roli Partnera przystępują przedsiębiorcy, proponując posiadaczom karty
rabaty na swoje produkty i usługi, co uatrakcyjnia inicjatywę oraz daje korzyści rodzinom
posiadającym kartę – wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 97 podmiotów. Ponadto, rodziny
posiadające kartę "Rodzina+" mogą skorzystać z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim. W 2018 r. z ulgi skorzystało 45 dzieci z 37 rodzin - wartość ulg: 60 952,50 zł.
Dla posiadaczy kart „Rodzina +” zostały wprowadzone także dodatkowe ulgi
w przejazdach komunikacją miejską obowiązujące od 1.09.2010 r.:
1. Weekendowy bilet rodzinny - bilet w cenie 10,00 zł, który obowiązuje w sobotę
i niedzielę, do zakupu biletu uprawnieni są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden)
posiadający karty „Rodzina +” podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem - w 2018 r.
sprzedano 1005 biletów weekendowych.
2. Bilet ulgowy specjalny - bilet miesięczny z 65% zniżką dla dzieci i młodzieży, które
wychowują się w rodzinie uprawnionej do otrzymania zasiłku rodzinnego - w 2018 r.
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sprzedano 1350 specjalnych biletów ulgowych, w tym: bilet na jedna linie – 52 szt., bilet
na wszystkie linie - 1 298 szt.
3. BILET WOLNEJ JAZDY - uprawnia do bezpłatnych przejazdów przez okres roku
szkolnego dla dzieci i młodzieży, spełniających jednocześnie przynajmniej jeden
z warunków: wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej lub wychowują się
w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na stałe na terenie
Bielska-Białej - w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. zostało wydanych
39 szt. BILETÓW WOLNEJ JAZDY, a w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. zostało wydanych 410 szt. BILETÓW WOLNEJ JAZDY dla uprawnionych dzieci
i młodzieży.
Niezależnie od posiadania karty „Rodzina +” istotną rolę i wymierne wsparcie
finansowe dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego stanowi podniesienie od
1 czerwca 2010 r. kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z trzech tytułów:
1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – o kwotę 50,00 zł.
2. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – aktualnie o kwotę 100,00 zł.
3. Rozpoczęcia roku szkolnego – o kwotę 70,00 zł.
Wg posiadanych informacji - na dzień przyjęcia Uchwały w przedmiotowym zakresie
Bielsko-Biała jako pierwsze miasto w Polsce zwiększyło jednocześnie kwoty trzech dodatków
do zasiłku rodzinnego.
W 2018 r. podwyższonymi świadczeniami zostało objętych 2.835 rodzin. Z budżetu
Miasta wypłacono podwyższone dodatki na łączną kwotę: 1.400.484,00 zł
Bezpieczeństwo socjalne rodzin zapewniane jest także przez dożywianie dzieci
w placówkach wsparcia dziennego oraz w żłobkach, przedszkolach i szkołach w oparciu
o ustawę o pomocy społecznej oraz stosowny program osłonowy uchwalonych przez Radę
Miejską, a także z uwzględnieniem podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin.
W placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących w ramach Środowiskowego Centrum
Pomocy w 2018 r. dożywiano 488 dzieci, natomiast dożywianiem w żłobkach, przedszkolach
i szkołach objęto 599 dzieci. Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XXXIX/924/2014 RM
z dnia 25.02.2014 r. w Bielsku-Białej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
i rodzin objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020, w 2018 r. skorzystało 255 osób w 251 rodzinach z zasiłku celowego na żywność
w związku z podwyższonym kryterium do 150%.
Program Rodzina Plus oprócz wyżej wymienionych zadań, obejmuje również szereg
działań profilaktycznych na rzecz rodziny. Są to m.in. umożliwienie zaspokojenia potrzeb
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz zaspokojenie
potrzeb opieki nad uczniami w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez organizowanie
ogólnodostępnych imprez masowych sportowych i kulturalnych, umożliwiających
mieszkańcom aktywny wypoczynek, a także realizacja oferty zajęć pozalekcyjnych,
prowadzenie różnych form zajęć na wyższym poziomie, rozwijających zdolności i talenty
dzieci, szczególnie z rodzin, które nie są w stanie zorganizować ich swoim dzieciom
odpłatnie oraz stworzenie szerokiego wachlarza ofert rekreacyjnych dla rodzin poprzez
tworzenie nowych oraz modernizację i doposażenie istniejących terenów rekreacyjnych
i placów zabaw oraz osiedlowych i przyszkolnych boisk sportowych. Miasto corocznie
dofinansowuje również wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez
placówki oświatowe, jednostki miejskie oraz organizacje działające w sferze pożytku
publicznego. W 2018 r. na dofinansowanie wypoczynku zimowego w budżecie Miasta
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przeznaczono kwotę: 162 811,07 zł. Z wypoczynku skorzystało około 3798 osób.
Na dofinansowanie wypoczynku letniego przeznaczono kwotę: 904 538,39 zł. Z wypoczynku
skorzystało około 10 595 dzieci i młodzieży z terenu Bielska-Białej. Niezależnie od tego
dzieci spędzające ferie i wakacje w mieście korzystały z zajęć ogólnodostępnych
oferowanych przez Książnicę Beskidzką oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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Program Weteran Plus
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
„Program Weteran Plus” przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/708/2017 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 r. realizowany jest od dnia 1 marca 2018 r.
Celem Programu jest umożliwienie weteranom działań poza granicami państwa
i weteranom poszkodowanym zamieszkałym na terenie miasta Bielska-Białej korzystania ze
zniżek oraz nieodpłatnych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych BielskaBiałej oraz ofert Punktów Partnerskich, wyrażających chęć przystąpienia do Programu.
Zadaniem Programu jest wspieranie osób posiadających status weterana działań poza
granicami państwa i weterana poszkodowanego, zamieszkałych na terenie miasta BielskaBiałej.
Realizacja Programu odbywa się poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych
w sferze kultury, sportu i rekreacji.
Do 31 grudnia 2018 r. kartę Weteran Plus przyznano 52 osobom. Posiadacze karty
„Weteran Plus” mogą korzystać z ulg w miejskich jednostkach organizacyjnych: Bielskie
Centrum Kultury, Galeria Bielska BWA, Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego
Zitzmana, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na zasadach określonych
w Programie. W 2018 r. posiadaczom Karty Weteran Plus sprzedano bilety ze zniżką przez
ww. jednostki na łączną wartość ulg w wysokości 617,75 zł. Ponadto w 2018 r. do „Programu
Weteran Plus” przystąpił 1 Partner tj. TS PODBESKIDZIE S.A., który wprowadził do swojej
oferty ulgę dla posiadaczy Karty Weteran Plus.
Koszt wdrożenia „Programu Weteran Plus” wyniósł 1 805,64 zł i został pokryty ze
środków budżetu miasta Bielsko-Biała.
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Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na
lata 2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2014-2020 dla Miasta Bielska-Białej przyjęty Uchwałą Nr XLVII/1136/2014 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r.
Celem strategicznym niniejszego Programu jest wspieranie tworzenia miejsc pracy,
rozwoju zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, poprzez prowadzenie działań, które należy
podjąć by sprostać aktualnym wyzwaniom rynku pracy, jak również działań, które pomogą
pobudzać aktywność zawodową i społeczną mieszkańców miasta Bielska-Białej poprzez
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Działania te mają przyczynić się do
ograniczania zjawiska bezrobocia i jego negatywnych skutków. Aby zrealizować ten cel
wyznaczono trzy kierunki działań strategicznych, które są realizowane poprzez konkretne
zadania odnoszące się do planowanych inicjatyw, które są podejmowane przez PUP.
Działanie I - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości:
W ramach działania w 2018 r. udzielono 115 dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej oraz 54 osoby z terenu Miasta podjęły pracę za skierowaniem PUP w ramach
refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Działanie II - Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji
na rynku pracy:
W celu zwiększenia aktywizacji zawodowej osób będących w trudnej sytuacji na
rynku pracy w 2018 r. PUP świadczył usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Z usługi pośrednictwa pracy skorzystało 4511 osób w ramach 18 211 wizyt
u doradców klienta. W trakcie spotkań z bezrobotnymi, w celu zaplanowania działań
aktywizujących prowadzących do zatrudnienia lub samozatrudnienia przygotowano i przyjęto
do realizacji 2766 Indywidualnych Planów Działania. Ponadto, w omawianym okresie
wydano 1077 skierowania do pracodawców, w wyniku których 206 osób podjęło pracę.
W 2018 r. PUP wziął udział w targach pracy organizowanych przez WUP oraz Zespół Szkół
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
W 2018 r. pośrednicy pracy pozyskali 9 742 wolnych miejsc pracy z terenu miasta BielskaBiałej. Ponadto doradcy klienta, w siedzibie PUP zorganizowali dla osób poszukujących
zatrudnienia 2 giełdy pracy z pracodawcami oferującymi łącznie 21 wolnych miejsc pracy.
W 2018 r. doradcy zawodowi PUP objęli poradnictwem zawodowym 284 osoby bezrobotne,
w ramach udzielonych 284 porad zawodowych, z czego 239 osób uczestniczyło w 328
poradach indywidualnych, natomiast 45 osób uczestniczyło w 16 poradach grupowych.
Ponadto informacją zawodową objęto 1962 osoby, z czego 340 osób uczestniczyło
w ramach 250 spotkań grupowych, natomiast 1622 osoby uczestniczyły w ramach spotkań
indywidualnych. W 2018 r. 131 osób rozpoczęło staż, 29 osób rozpoczęło prace społecznie
użyteczne, 27 osób rozpoczęło pracę w ramach robót publicznych oraz 28 osób podjęło
pracę w ramach prac interwencyjnych. Dodatkowo, od początku 2018 r. 31 osób podjęło
pracę w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy.
Działanie III - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych
i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy:
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W 2018 r. 50 osób z terenu miasta Bielska-Białej poprzez odbyte szkolenie nabyło
bądź uzupełniło kwalifikacje zawodowe lub umiejętności ogólne przydatne do wykonywania
pracy. W analizowanym okresie PUP objął wsparciem finansowym 12 osób podejmujących
naukę na studiach podyplomowych oraz 12 osób kontynuujących naukę. W omawianym
okresie pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy skorzystali z 23 szkoleń. W ww. szkoleniach
uczestniczyło 127 osób, przy czym niektórzy skorzystali ze szkoleń więcej niż raz.
Dodatkowo w 2018 r. PUP objął wsparciem finansowym w ramach środków Krajowego
Funduszu Szkoleń 22 pracodawców z terenu miasta Bielska-Białej.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące projekty:
1. Projekt pozakonkursowy Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.2/RPO. Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób powyżej 29 roku życia
(tj. dla osób, które osiągnęły 30 r.ż), bezrobotnych, zakwalifikowanych do I lub II profilu
pomocy należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety,
osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach (osoby
posiadające co najwyżej wykształcenie średnie). Do projektu skierowano w 2018 r. 192
osoby bezrobotne. Na staże skierowano 22 osoby. Prace interwencyjne zorganizowano
dla 16 osób. 87 osób zainteresowanych samozatrudnieniem otrzymało dotacje
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości średnio 19,8 tys. zł.
Doposażono lub wyposażono 67 stanowisk pracy. W roku 2018 r. na realizację projektu
RPO wydatkowano kwotę 3 322,2 tys. zł.
2. Projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście
Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (II) w ramach działania Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1., Poddziałanie 1.1.1 /POWER.
Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil
pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.
Z priorytetowym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób
niepełnosprawnych.
Do projektu skierowano w 2018 r. 214 osób bezrobotnych. Na staże skierowano 120
osób. Prace interwencyjne zorganizowano dla 15 osób. 79 osób zainteresowanych
samozatrudnieniem otrzymało dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
w wysokości średnio 19,6 tys. zł. W roku 2018 r. na realizację projektu POWER
wydatkowano kwotę 3 679,5 tys. zł.
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2014-2020 dla miasta Bielska-Białej został opracowany w celu podejmowania stosownych
przedsięwzięć przez PUP, które powinny przyczynić się do łagodzenia skutków bezrobocia
poprzez aktywne zaangażowanie się bezrobotnych i pracodawców na rynku pracy.
W konsekwencji działania podejmowane przez PUP, doprowadziły do wzrostu
przedsiębiorczości, zmniejszenia zjawiska bezrobocia oraz wykluczenia społecznego.
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 -2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020 przyjęty Uchwałą
Nr XLI/968/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Program stanowi podstawę działań dla miasta Bielska-Białej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, określa cele, obszary, zadania oraz działania.
Głównym celem Programu jest ograniczenie zażywania środków odurzających oraz
związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych występujących na terenie miasta
Bielska-Białej, a także zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Cel główny jest
osiągany poprzez realizację celów szczegółowych, zaś zadania do realizacji opierają się
w głównej mierze na integracji różnych strategii profilaktycznych, jako ogół działań
zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu oraz na działaniach
wobec różnych grup odbiorców na wielu poziomach tj. pomocy indywidualnej, opieki nad
rodziną, zajęć wychowawczo - profilaktycznych w szkole i zajęć alternatywnych w czasie
wolnym.
W 2018 r. szkołom podstawowym i ponadpodstawowym zostało udzielone
dofinansowanie na realizację szkolnych programów wychowawczo–profilaktycznych. Dbając
o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach,
dofinansowane zostały przede wszystkim programy znajdujące się w ogólnopolskiej bazie
programów rekomendowanych przez PARPA oraz KBPN. Wśród tych programów
i przedsięwzięć znalazły się m.in. „Unplugged”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”,
„Wspomaganie rozwoju dzieci nie lubianych z powodu zachowań antyspołecznych” oraz inne
inicjatywy tj. konkursy wiedzy o uzależnieniach, warsztaty tematyczne, prelekcje dla dzieci,
młodzieży oraz rodziców i opiekunów. Ww. programy realizowane są w szkołach przez
pedagogów, psychologów, a także przez podmioty zewnętrzne tj. firmy zajmujące się
systemowymi działaniami w dziedzinie profilaktyki społecznej. Ogólna kwota dofinansowania
wyniosła 40 705,49 zł. Ponadto szkołom systematycznie udostępniane były filmy oraz
publikacje związane z profilaktyką zachowań ryzykownych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez dzieci i młodzieży w temacie
oddziaływań profilaktycznych, informacyjnych oraz edukacyjnych, których są głównymi
odbiorcami, kolejnym ważnym działaniem było zorganizowanie przedsięwzięcia „Profilaktyka
oczami młodzieży”, adresowanego do uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został konkurs w trzech kategoriach: film, zdjęcie,
plakat. W konkursie udział wzięło 118 uczniów z 19 szkół. Nadesłanych zostało ogółem 59
prac tj. w kategorii plakat – 30 prac, w kategorii zdjęcie – 18 zdjęć oraz w kategorii film – 11
filmów. Ogólny koszt realizacji zadania – 8 762,15 zł.
Zadania zapisane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii realizowane
były także przez miejskie jednostki organizacyjne: Środowiskowe Centrum Pomocy, Zespół
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Działania te to przede wszystkim: profilaktyka kreatywna, alternatywne sposoby spędzania
czasu wolnego, warsztaty, spotkania ogólnorozwojowe itp.
Środowiskowe Centrum Pomocy zrealizowało zadanie pn. „Prace podwórkowe”,
którego celem było nawiązywanie relacji z dziećmi i młodzieżą nie będących podopiecznymi
placówki, włączanie ich do działań animacyjnych tj. animacje podwórkowe (rozgrywki
sportowe, warsztaty artystyczne, akcje miejskie). W okresie od stycznia do grudnia 2018 r.
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przeprowadzonych zostało 47 animacji w różnych rejonach Miasta. Ogólny koszt realizacji
zadania 14 648,11 zł.
Zespół Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych zorganizował dla swoich
podopiecznych szereg działań m.in. letnie i zimowe wyjazdowe sesje terapeutyczne,
warsztaty tematyczne. Młodzież brała udział w spektaklach profilaktycznych poruszających
zagadnienia związane z profilaktyką narkomanii, cyberprzemocy, hazardu itp. W 2018 r. nie
zabrakło także działań związanych z aktywnym wypoczynkiem i sportem, połączonych
z realizacją treści profilaktycznych i wychowawczych. Podczas codziennych spotkań
z terapeutą, prowadzonych metodą społeczności korekcyjnej, młodzież miała możliwość
poznania zasad poprawnego funkcjonowania w grupie, współpracy, dyskusji, negocjacji
w zespole itp. Ogólny koszt realizacji zadań 23 008,00 zł.
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zorganizowany
został festyn pn. „Moja siła to rodzina”. Przedsięwzięcie odbyło się w dniach 24 - 25 sierpnia
2018 r., na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego, Bielskiego Centrum Kultury oraz
sezonowego lodowiska kompleksu sportowego „Orlik”, gromadząc dzieci i młodzież wraz
z rodzinami. Festyn miał na celu promowanie zdrowego stylu życia, bez narkotyków i innych
niebezpiecznych używek, wskazując jednocześnie alternatywne sposoby spędzania czasu
wolnego w gronie rodzinnym. Podczas festynu zorganizowane zostały warsztaty rękodzieła,
zajęcia na ściance wspinaczkowej, zabawy animacyjne, pokazy udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, spotkanie z policjantami, strażą miejską, pokaz sprzętu ratowniczogaśniczego oraz wiele innych atrakcji. Ogólny koszt realizacji zadania 27 456,00 zł
Miasto Bielsko-Biała wspólnie z Fundacją „Luce”, zrealizowało przedsięwzięcie
„Zacznij żyć z pasją i talentami – Rób to co kochasz! (Projekt przeciwdziałania przyczynom
przestępstw wśród dzieci i młodzieży, współfinansowany ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości). Celem
przedsięwzięcia było zachęcenie młodych ludzi do robienia w życiu tego co ich inspiruje
i fascynuje, a co wiąże się z trudem i poświęceniem. W ramach projektu w dniu 17 grudnia
2018 r. w auli szkoleniowo–widowiskowej Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja przy
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Bielska-Białej. Ogólny koszt
realizacji zadania - 984,00 zł.
W 2018 r., część zadań zapisanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014 – 2020 zostało powierzonych do realizacji organizacjom
pozarządowym, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Działania zlecone
organizacjom pozarządowym skupiły się na profilaktyce wskazującej (oddziaływania
skierowane do osób, u których występuje problem narkomanii) i selektywnej (oddziaływania
skierowane do osób, u których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia problemu
narkomanii).
Od 2014 r. miasto Bielsko-Biała zleca prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
ds. przeciwdziałania narkomanii. W 2018 r. prowadzenie Punktu powierzone zostało
Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”. W Punkcie realizowane były
działania w formie konsultacji, poradnictwa indywidualnego (dyżury pełnili specjaliści terapii
uzależnień, psycholog oraz prawnik) oraz w formie spotkań grupowych. W 2018 r. z pomocy
skorzystało łącznie 275 osób. W Punkcie cyklicznie wdrażane były programy
rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii tj. „Fred” oraz
Wzmacniania Rodziny. Kwota dofinansowania jaką ww. Fundacja otrzymała na prowadzenie
Punktu wyniosła 40 000,00 zł.
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W 2018 r. zlecone zostało Fundacji Praesterno z siedziba w Bielsku-Białej zadanie
pn. „Prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym”. Z pomocy skorzystało 92 osoby, w tym: w młodzieżowych
grupach wsparcia – 62 osoby, z programu Akademia Dorosłości - 10 osób, z Konsultacji
indywidualnych – 17 osób, natomiast w zajęciach uzupełniających udział wzięło 32 osoby.
Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł.
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Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20142020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
"Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020"
został przyjęty Uchwałą Nr XLI/974/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia
2014 r. (zmieniony Uchwałą Nr XIX/370/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.)
W Programie określono następujące cele:
1. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego
zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy.
W ramach tego celu, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej we współpracy
z organizacjami pozarządowymi realizowali zadania z zakresu aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. zarejestrowanych zostało 501 osób
niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 38 osób poszukujących pracy. Każda z tych osób
objęta została usługą pośrednictwa pracy, 250 osób objęto informacją zawodową, 24 poradnictwem zawodowym, natomiast 72 osobom wydał skierowania do pracy, po których
pracę podjęły 22 osoby. Osoby z niepełnosprawnościami objęte zostały różnymi formami
aktywizacji, tj.: 6 osób szkoleniami, 1 osoba - robotami publicznymi, 2 osoby pracami
interwencyjnymi, 2 osoby stażami, 6 osób - pracami społecznie użytecznymi, 13 osób dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 4 pracodawcom przyznano
dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy dla 4 osób niepełnosprawnych,
natomiast 1 przekazano środki na adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonywanie pracy. Aktywizacją zawodową objętych zostało 8 osób
niepełnosprawnych - podopiecznych Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, 5 osób w Klubie Integracji
Społecznej prowadzonej przez Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany” oraz
4 w KIS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach Gminnego
Programu Prac Społecznie Użytecznych, 14 osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności zatrudniono na podstawie umowy zlecenia, natomiast 6 osób
pracowało w systemie do 10h/tydzień. Ośrodki wsparcia/instytucje prowadzone przez
organizacje pozarządowe współpracowało również z Zakładem Aktywności Zawodowej
prowadzonym przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.
2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia socjalnego
umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Zmierzając do realizacji powyższego celu, Miasto udzieliło dofinansowania
ze środków PFRON 1 613 osobom z niepełnosprawnościami w zakresie: sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych oraz pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Ponadto
dofinansowano ze środków Miasta 10% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej prowadzonych przez: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT”, Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz mieszkańców Bielska-Białej
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w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dworek” działającym przy Specjalistycznym
Psychiatrycznym
Zespole
Opieki
Zdrowotnej,
dzięki
którym
osoby
z niepełnosprawnościami mogły korzystać z zajęć organizowanych w WTZ. Z uwagi na
zwiększone koszty związane z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 5 755 podwyższonych dodatków, z których
skorzystały 504 rodziny.
Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest Doradca
ds. Osób Niepełnosprawnych, który udzielił 679 osobom doradztwa w różnorodnej formie:
indywidualnych konsultacji stacjonarnych, telefonicznej, w miejscu zamieszkania.
Miasto prowadzi dzienne ośrodki wsparcia, z których korzystają osoby
z niepełnosprawnościami, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” (w 2018 r.
skorzystało 45 niepełnosprawnych mieszkańców Bielska–Białej, z usług Filii –
typ C (uruchomionej od 1.12.2018 r.) – skorzystało 20 osób, dla których został
zapewniony również transport), ośrodki wsparcia, które prowadzone były w 2018 r. przez
Środowiskowe Centrum Pomocy, z których skorzystało łącznie 177 osób (Dom Dziennego
Pobytu przy ul. Sterniczej 8a, Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej
336 d, Klub Samopomocy „Milusińscy” przy ul. Milusińskich 6, Klub Samopomocy dla
Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Przystań przy ul. Piastowskiej 86).
Ponadto Miasto ma podpisane porozumienie z Powiatem Bielskim, na podstawie
którego mieszkańcy Bielska-Białej mogą korzystać z usług świadczonych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” (w 2018 r. skorzystało średniomiesięcznie
51 osób niepełnosprawnych).
Osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych. Taką pomoc udzielono 252 osobom. Natomiast
osobie wymagającej całodobowej opieki, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, zapewnia się opiekę w domu pomocy społecznej (w 2018 r. umieszczono
48 osób z niepełnosprawnościami, w tym 27 osób w domach prowadzonych przez Miasto,
natomiast 21 osób w domach prowadzonych przez inne powiaty). W domach tych, osoby
z niepełnosprawnościami mają zapewnioną całodobową opiekę i pielęgnację, terapię
zajęciową, działania usprawniające i aktywizujące mieszkańców, rehabilitację ruchową
indywidualną, pomoc w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
Ponadto Miasto prowadzi mieszkania chronione, które przygotowuje pod opieką
specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub
wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Środowiskowy Dom
Samopomocy „Podkowa” prowadził 2 mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 2 mieszkania dla osób
starszych i niepełnosprawnych.
Jednym z ważnych działań dla osób z niepełnosprawnościami są usługi
asystenckie, które realizowane były dla 25 osób przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w ramach projektu pn.: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerem tego projektu jest Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, które realizuje Program Aktywności Lokalnej
dla osób niepełnosprawnych z obszarów ujętych w I i II strefie Programu Rewitalizacji
Obszarów Miejskich.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej Giełdy Wolontariatu
zawarł 49 Porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na czas dłuższy niż
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30 dni (dot. osób z niepełnosprawnościami). Z pomocy wolontariuszy skorzystało 25 osób
z niepełnosprawnościami. Pomoc tę świadczyło 29 wolontariuszy.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny mogły skorzystać
w Środowiskowym Domu Samopomocy „PODKOWA” z indywidualnych konsultacji (65
osób niepełnosprawnych, 54 rodziny oraz 38 klubowiczów) oraz z poradnictwa
psychologicznego (20 osób).Ponadto zorganizowano 8 spotkań w ramach grupy wsparcia
dla rodzin uczestników ŚDS oraz 5 spotkań dla rodzin uczestników Filii ŚDS. W ramach
realizowanego programu, prowadzonych jest 5 zawodowych specjalistycznych rodzin
zastępczych, w których wychowuje się łącznie 8 dzieci, w tym 6 dzieci posiada orzeczenie
o niepełnosprawności.
Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze
konkursów ofert, wyłoniono 7 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na
realizację 4 zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społecznej na
kwestie związane z niepełnosprawnością.
W ramach tego celu, m.in. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zorganizował „Dzień
Otwarty dla osób starszych i osób niepełnosprawnych”. Przy stanowiskach, informacji
udzielali przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pierwszego i Drugiego
Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Komendy Miejskiej Policji,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Środowiskowego
Centrum Pomocy. Bezpłatnych porad udzielał radca prawny. Dla osób niesłyszących
zapewniony był tłumacz języka migowego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać
z bezpłatnych konsultacji dietetycznych. W trakcie ww. Dnia przeprowadzone zostały
3 prelekcje.
W 2018 r. wydano „Informator dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami”
w nakładzie 2 500 egzemplarzy, który zawierał informacje nt. instytucji/organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz
informacje nt. ulg i uprawnień dla osób starszych i niepełnosprawnych.
W celu promowania postaw osób niepełnosprawnych, które przełamują bariery
i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania
dla innych osób przeprowadzono konkurs „Sukces nie zna barier 2018”. Kapituła
Konkursu przyznała I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas
uroczystej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 r. wydał łącznie 3 393
orzeczenia w tym: 301 orzeczeń dla osób do 16 roku życia i 3.092 orzeczeń dla osób
powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 742 karty parkingowe (w tym: 717 dla osób
niepełnosprawnych i 25 dla placówek) oraz 1 797 legitymacji osób niepełnosprawnych.
W ramach aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, miejskie jednostki
organizacyjne prowadziły zajęcia: sportowe, kulturalne, kulinarne, biblioteczne i inne
(gimnastyka, wycieczki nordic walking, taneczne, filmoteki, spotkania, konkursy, ćwiczenia
pamięci, wystawy, koncerty, spektakle z audiodyskrypcją i tłumaczeniem na język
migowy, biblioterapię, kluby książki, konkursy czytelnicze), w których licznie uczestniczyły
osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze konkursów ofert,
ramach zadania: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
przyznano dofinansowanie 4 organizacjom pozarządowym.
4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do edukacji oraz umożliwianie
rozwijania ich zdolności intelektualnych i fizycznych.
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W Bielsku-Białej (w I półroczu 2018 r. – 442, natomiast wg stanu na 01.09.2018 r.
– 392) uczniów niepełnosprawnych objętych jest obowiązkiem szkolnym w szkołach:
podstawowych specjalnych, gimnazjalnych specjalnych, ponadgimnazjalnych specjalnych
natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej dowoził codziennie w okresie
nauki szkolnej dzieci niepełnosprawne w wieku 5 i 6 lat do przedszkoli, uczniów
niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz
Miejski Zarząd Oświaty zorganizował dowóz dla dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczających
do przedszkoli, uczniów do szkół oraz niepełnosprawnych studentów. Ponadto,
rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych korzystali z refundacji kosztów przejazdu
w zakresie dowozu indywidualnego do szkół, przedszkoli oraz ośrodków edukacyjnorehabilitacyjnych.
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej na bieżąco
wydawał:
a) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego uczniom, którzy ze względu na stan
zdrowia nie mogli uczęszczać do szkół, przy równoczesnej realizacji kształcenia
specjalnego,
b) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży
wymagającej ze względu na niepełnosprawność specjalistycznych zajęć
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności,
c) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom, którzy wymagali dostosowania
formy nauczania do ich możliwości psychofizycznych,
d) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
Ponadto poradnie psychologiczne prowadziły:
a) zajęcia z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (od
1 m-ca życia do podjęcia nauki w szkole). Zajęcia były realizowane przez
rehabilitantów, logopedów, pedagogów i psychologów,
b) zajęcia specjalistyczne indywidualne z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku
przedszkolnym i szkolnym z: psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapię metodą
EEG Biofeedback, terapię integracji sensorycznej.
W ramach działalności Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: prowadził
konsultacje, które miały na celu ocenę stopnia nieprawidłowości rozwoju
psychoruchowego dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole, obserwacje dzieci na
terenie przedszkoli i szkół, grupowe zajęcia integracyjne dla dzieci z zaburzonymi
funkcjami społecznymi oraz wadami wymowy wynikającymi z niepełnosprawności,
bieżące konsultacje oraz udzielał porad rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli i szkół,
do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne, udzielał wskazówek do ćwiczeń
z instruktażem, współpracowano ze szkołami i przedszkolami specjalnymi, integracyjnymi
oraz ogólnodostępnymi w zakresie problemów wychowania i edukacji dzieci i uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów mających orzeczenie do
nauczania indywidualnego, w tym pomoc uczniom niepełnosprawnym w wyborze
dalszych form i kierunków kształcenia oraz zawodu.
Od września 2018 r. Zespół Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznych rozpoczął
realizację rządowego programu „Za życiem” – prowadzenie zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci przez dodatkowe zajęcia z fizjoterapeutami, psychologami,
pedagogami i logopedami. Do zajęć zakwalifikowano dzieci niepełnosprawne oraz
zagrożone niepełnosprawnością. W 2018 r. zrealizowano terapie: ruchową,
logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną w formie zajęć indywidualnych.
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Dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności prowadzona była
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, którą prowadził Bielski Szkolny Ośrodek
Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej oraz placówki oświatowe.
Dla dzieci prowadzone były w szkołach i poradniach psychologicznopedagogicznych zajęcia (dla 6 dzieci 5-6 letnich z zespołem Aspergera pt.: „Zrozumieć
siebie i świat”, integracyjne dla dzieci z zaburzonymi funkcjami społecznymi wynikającymi
z niepełnosprawności, „Niepełnosprawni - normalna sprawa”, „Jak radzić sobie ze
stresem” dla dzieci z klas szóstych szkoły integracyjnej, „Poznaję siebie i uczę się
skutecznie” – w klasach integracyjnych, przy współudziale uczniów niepełnosprawnych,
nt. tolerancji i postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, rozwijające uzdolnienia
uczniów z zespołem Aspergera, warsztatowe w klasach integracyjnych „Budowanie
poczucia własnej wartości”, w zakresie rozpoznawania mocnych stron i zainteresowań
uczniów w szkole integracyjnej).
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyłoniono 6 organizacji,
z którymi zawarto umowy na realizację 3 zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ponadto udzielono wsparcia 3 podmiotom do zorganizowania imprez sportoworekreacyjnych.
5. Zwiększanie dostępności transportu i obiektów użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych.
W ramach realizacji powyższego celu, zadania realizował m.in. Miejski Zarząd
Dróg, który zamontował 23 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na głównych
przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, wykonał chodniki z obniżeniami
krawężników na przejściach dla pieszych i kostką integracyjną przy remontowanych
w 2018 r. drogach. W ramach realizacji zadań polegających na likwidacji barier
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, wykonano: nadbudowę wraz
z rozbudową budynku Przedszkola nr 44 przy ul. Jana Sobieskiego 171 (w tym budowę
windy), rozbudowę z przebudową budynku Przedszkola nr 42 przy ul. Cieszyńskiej 383
(w tym przystosowanie sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami), modernizację
sanitariatów w budynku Zespołu szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4, z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, monitoring i system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Zygmunta
Krasińskiego 37. Ponadto zamontowano platformę przychodową w budynku usługowym
przy ul. Powstańców Śląskich 8, wybudowano 2 miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych na os. Grunwaldzkim, wybudowano nowy parking dla mieszkańców
Osiedla Kopernika, na którym wyznaczył 1 miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej, zamontowano poręcze przy schodach wejściowych i do toalety oraz
wykonano podjazd do wejścia na salę widowiskową od strony wyjścia awaryjnego
w Domu Kultury w Kamienicy, wykonano podjazdy do wejścia głównego oraz platformę
przewożącą osoby na piętro w Domu Kultury Lipnik, zwiększono liczbę toalet dla osób
niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej prowadzi obsługę techniczno-kancelaryjną Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta
Bielska-Białej, organizuje całą pracę Rady, tj. organizowanie spotkań, przygotowanie
protokołów, pism. W 2018 r. odbyło się 14 spotkań Rady, podczas których zaopiniowała
50 projektów mających skutek na rzecz osób niepełnosprawnych.
Roczne sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” oceniane jest przez Powiatową Społeczną Radę
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ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, która jest organem
opiniodawczo-doradczym. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji w 2018 r.
ww. Programu, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych podjęła
uchwałę Nr PS.843.3.4.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. pozytywnie oceniając sprawozdanie.
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Miejski Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
"Miejski Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020" został przyjęty
Uchwałą Nr XLI/969/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Celem głównym Programu jest „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
starszych oraz poprawa jakości ich życia poprzez zapewnienie im warunków do pełnego
i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku
wśród społeczeństwa”.
W ramach celu strategicznego „Pomoc, wsparcie i zapewnienie osobom starszym
bezpieczeństwa socjalnego” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dla osób
starszych usługi opiekuńcze (objęto nimi 351 osób), specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi (49 osób), zapewnił 309 osobom starszym całodobową
opiekę poprzez kierowanie do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta Bielska-Białej
i innych powiatów. Ponadto MOPS prowadził „Klub Aktywnego Seniora”, który był miejscem
spotkań dla osób starszych z osiedla Grunwaldzkiego. Cel ten był też realizowany w ramach
działalności Środowiskowego Centrum Pomocy, które prowadziło ośrodki wsparcia: Dom
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, Klub
Samopomocy „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy
ul. Komorowickiej 336d, Dom Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych chorobą Alzheimera
lub innymi zaburzeniami otępiennymi przy ul. Piastowskiej 86 (od grudnia 2018 ośrodek
funkcjonuje w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” i mieści się przy
ul. Piastowskiej 64).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udzielił wsparcia osobom starszym poprawiając
ich warunki mieszkaniowe poprzez zamianę lokali na wniosek lokatorów (6 rodzin),
przekwaterowanie do lokalu zamiennego przy równoczesnej poprawie warunków
mieszkaniowych (1 rodzina). Ponadto ZGM przeprowadził remont pomieszczeń w budynku
przy ul. Piastowskiej 64, adaptując lokal na Dom Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych
chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Natomiast Wydział Inwestycji
zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie w budynku przy
ul. Partyzantów 62 Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. Inwestycja będzie
realizowana w 2019 r.
W ramach realizacji przedmiotowego celu, Wydział Polityki Społecznej kontynuował
akcję pn. „Koperta Życia”, skierowaną do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych,
które ze względu na swój wiek czy stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej
informacji służbom ratowniczym. Koperta była rozpowszechniana na terenie miasta, m.in. za
pośrednictwem organizacji działających na rzecz seniorów, jednostek pomocy społecznej,
podmiotów leczniczych, a także wśród uczestników imprez dla seniorów.
Wydany został „Informator dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami”
w nakładzie 2 500 egzemplarzy.
Ponadto zorganizowany został „Dzień Otwarty dla Osób Starszych i Osób
Niepełnosprawnych” podczas którego osoby starsze i osoby niepełnosprawne mogły
w jednym miejscu uzyskać informacje o usługach oferowanych przez instytucje publiczne
i organizacje, jak również uczestniczyć w prelekcjach z zakresu: dietetyki, nauki
prawidłowego oddychania oraz profilaktyki chorób układu krążenia u osób starszych.
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Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
Środowiskowego Centrum Pomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BielskuBiałej uczestniczyli w „Dniu Seniora”, zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Osoby starsze mogły
uzyskać informacje na temat dostępności do usług świadczonych na rzecz osób starszych
przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej i miejskie jednostki organizacyjne, jak również otrzymać
materiały informacyjne, „Koperty Życia”, opaski odblaskowe, Informator dla Osób Starszych
i Niepełnosprawnych.
W 2018 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego
Centrum Pomocy, DPS-u „Dom Nauczyciela” oraz DPS-u dla osób Starszych, uczestniczyli
w szkoleniach z tematyki dotyczącej wspierania osób starszych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Partnerem – Bielskim Stowarzyszeniem
Artystycznym „Teatr Grodzki” – realizował projekt „Efektywniejsze usługi opiekuńcze
w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych. W ramach projektu zaplanowano
kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania i podniesienie poziomu ich osiągalności, poprzez: działalność
opiekunki/opiekuna, asystentki/asystenta osoby niesamodzielnej, organizację pomocy
sąsiedzkiej i rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie (teleopieka).
Projekt był realizowany do 30.04.2018 r., a od 1.05.2018 r. do 30.04.2020 r. realizowana jest
tzw. trwałość projektu. W 2018 r. usługami świadczonymi w ramach projektu objętych było
ogółem 135 osób.
Ponadto MOPS prowadzi program pn. „Giełda Wolontariatu w MOPS w BielskuBiałej”. W 2018 r. zawarto 45 porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na
czas dłuższy niż 30 dni, z których skorzystały 22 osoby starsze. Pomoc tę świadczyło
26 wolontariuszy. W Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Środowiskowego Centrum Pomocy pracowało 3 wolontariuszy. W domach pomocy
społecznej mieszkańcom pomagało ogółem 24 wolontariuszy, w tym: DPS dla Osób
Starszych – 1, DPS „Dom Nauczyciela” – 4, DPS dla Przewlekle Chorych – 19.
W ramach udzielania pomocy psychologicznej oraz rozwoju poradnictwa dla rodzin
osób starszych Środowiskowe Centrum Pomocy prowadziło grupę wsparcia dla rodzin
i opiekunów osób, będących podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu dla Osób dotkniętych
chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi, a dla podopiecznych ośrodków
wsparcia prowadziło zajęcia z psychologiem.
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych organizował spotkania z psychologiem
dla mieszkańców i członków ich rodzin. Natomiast w DPS dla Przewlekle Chorych oraz
w DPS „Dom Nauczyciela” zorganizowane były spotkania mieszkańców DPS i ich rodzin.
W ramach celu strategicznego „Aktywizacja i reintegracja społeczna osób starszych”
miasto Bielsko-Biała i Stowarzyszenie Akademia Seniora zorganizowało na terenach wokół
Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej „10. Spotkanie na granicy”. W spotkaniu uczestniczyli
seniorzy z Czech, Słowacji i z Bielska-Białej (ok. 600 osób). W programie spotkania znalazły
się występy artystyczne seniorów, wspólne śpiewanie, rozgrywki sportowo-rekreacyjne
przygotowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zabawy integracyjne
przygotowane przez Stowarzyszenie Region Beskidy oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego.
Ponadto miasto Bielsko-Biała zorganizowało „Dni Seniora w Bielsku-Białej”.
Zorganizowana została impreza plenerowa, która odbyła się na terenie Parku im. Juliusza
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Słowackiego i Sezonowego Lodowiska. W programie imprezy znalazły się m.in. występy
artystyczne zespołów senioralnych i młodzieżowych, prelekcje na temat bezpieczeństwa
seniorów przygotowane przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej oraz Beskidzkiego Cechu Kominiarzy. Ratownicy
medyczni z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej
pomocy oraz zaprezentowali tzw. Kopertę Życia, a specjalista z Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach dokonywał oceny równowagi i udzielał porad jak zapobiegać
upadkom. Uczestnicy imprezy mogli także skorzystać z badań profilaktycznych
(densytometria, Ocena Wieku Serca, spirometria), komputerowego badania ostrości
widzenia, i różnorodnych warsztatów rękodzieła prowadzonych przez organizacje
zrzeszające seniorów oraz przez terapeutów z miejskich jednostek organizacyjnych.
Na stanowiskach informacyjnych Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału
Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Komendy Miejskiej Policji,
Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych i in., uczestnicy imprezy mogli zasięgnąć
informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób starszych. W kolejnych dniach
„Dni Seniora w Bielsku-Białej” na terenie Miasta odbyły się liczne wydarzenia kulturalne
i sportowe, przygotowane przez miejskie jednostki organizacyjne.
W Teatrze Polskim została wystawiona sztuka pt. „Pomoc domowa”, a Bielskie Centrum
Kultury zorganizowało koncert Eleni. Ponadto Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski
im. Jana Pawła II oraz Beskidzka Izba Lekarska zorganizowali Beskidzki Dzień Serca,
przebiegający pod hasłem „Zdrowe serce w starszym wieku”. Seniorzy mogli skorzystać
z badań: ECHO serca, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a także z konsultacji
lekarskich i wykładów.
Ponadto
Wydział
Polityki
Społecznej
prowadził
stronę
internetową
www.seniorzybielsko.pl, na której były zamieszczane informacje o wydarzeniach
rekreacyjnych, kulturalnych i in., organizowanych na terenie Miasta.
W 2018 r. Bielskie Centrum Kultury przekazało 734 bezpłatnych biletów na
organizowane koncerty m.in. dla osób z Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej, ze
Związku Kombatantów, Fundacji Aktywności Społecznej „Złote Łany”. Ponadto sprzedano
2 358 ulgowych biletów, m.in. dla osób starszych, na koncerty w wykonaniu Orkiestry im.
Telemanna „Muzyczna Ballada Europy”.
W poszczególnych placówkach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej
organizowane były liczne działania dla seniorów, m.in.: warsztaty, zajęcia plastyczne,
teatralne, spotkania tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, opery, wycieczki, nauka gry na
instrumentach, zajęcia ruchowe, spotkania okolicznościowe. Placówki Miejskiego Domu
Kultury w Bielsku-Białej organizowały także imprezy kulturalne dla seniorów i z udziałem
seniorów, np.: Dzień Seniora, spotkania opłatkowe dla seniorów, Andrzejki, imprezy z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości, Przegląd Kolęd i Pastorałek, przedstawienia teatralne.
Osoby starsze z terenu Bielska-Białej wzięły udział w VII Kongresie Obywatel Senior,
jaki odbył się w Chorzowie. Wśród uczestników byli członkowie Rady Seniorów Miasta
Bielska-Białej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ATH w Bielsku-Białej oraz stowarzyszeń,
m.in. Stowarzyszenia Akademia Seniora, Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla
Karpackiego.
Ponadto Miasto pokryło koszt transportu dla członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, którzy wzięli udział
w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Gilowicach. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 100 osób.
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Teatr Polski ma w swojej ofercie bilety ulgowe dla emerytów i rencistów, a budynek
Teatru jest przystosowany do osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
W ramach tego celu Prezydent Miasta ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla
organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz
osób starszych: „Aktywizacja i integracja osób starszych” oraz „Aktywizacja i integracja
kombatantów oraz inwalidów wojennych”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów
dofinansowanie na realizację projektów otrzymało w sumie 10 organizacji.
Miasto Bielsko-Biała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
(edycja 2018 r.) otrzymało dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” przy
ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz
z projektami branżowymi i zaadaptowano lokal na pomieszczenia Klubu – przeprowadzono
remont i wyposażono pomieszczenia. Wszystkie prace dotyczące utworzenia i wyposażenia
placówki zakończono do 30.11.2018 r.
W ramach celu strategicznego „Poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób
starszych” zwiększono dostępność do domowej opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacji osobom
obłożnie i przewlekle chorym, w tym osobom starszym. Domowa opieka pielęgniarska
i rehabilitacja domowa realizowane były przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, opieką
pielęgniarską objęto 62 osoby obłożnie i przewlekle chore, a rehabilitacją 51 osób.
Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej opieką hospicyjną w warunkach
domowych objęło 138 osób. Natomiast Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski
im. Jana Pawła II realizował domową opiekę hospicyjną, którą objął 58 osób.
W zakresie powyższego celu Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, oferuje seniorom wykłady i seminaria
z różnych dziedzin, lektoraty z języków obcych oraz liczne koła zainteresowań.
Stowarzyszenie Akademia Seniora posiada także szeroką ofertę dla seniorów.
Galeria Bielska BWA realizowała program dla seniorów, pt. „Sztuka w moim życiu”,
który obejmował cykl wykładów. Odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło 169 osób.
Ponadto prowadzono edukację zdrowotną seniorów poprzez 9 audycji radiowych dla
słuchaczy Radia Bielsko, w tym osób starszych, o tematyce zdrowotnej. Miasto Bielsko-Biała
włączało się w kampanie informacyjno-edukacyjne pn. „Rakoobrona” oraz związane
z obchodami Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach. W ramach powyższego celu
miasto Bielsko-Biała finansowało badania profilaktyczne dla mieszkańców, w tym dla osób
starszych, w kierunku nowotworów płuc i gruźlicy, raka jajnika, raka prostaty oraz chorób
układu krążenia.
Dla osób starszych zorganizowano liczne formy aktywnego spędzania czasu
wolnego, m.in. Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Złote Łany realizowany przez
Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany”, działania podejmowane przez Domy Pomocy
Społecznej, placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, Galerię Bielską BWA,
organizacje pozarządowe, np. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
PTTK "PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, które otrzymało dotację na zadanie pn. „Aktywni
seniorzy”.
Zdrowy styl życia wśród seniorów realizowano poprzez liczne zajęcia ruchowe
organizowane podczas imprez miejskich oraz w jednostkach, m.in. ŚCP, DPS-y. Ponadto
Członkowie Stowarzyszenia Akademia Seniora uczestniczyli w X Olimpiadzie Sportowej
Uniwersytetów III Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start”.
W ramach celu strategicznego „Poprawa wizerunku osób starszych
w społeczeństwie” Środowiskowe Centrum Pomocy zorganizowało spotkania o tematyce
edukacyjno-informacyjnej dla młodzieży, dotyczące kwestii starości.
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Ponadto dofinansowano wyjazd mieszkańców DPS „Dom Nauczyciela”, Domu Opieki
„Samarytanin” oraz uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej do Wisły. Wyjazd odbył się w ramach programu
„Juniorzy Seniorom”. Program ma na celu integrację z młodzieżą osób starszych i chorych,
które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz poprawę
samopoczucia i aktywizację mieszkańców domów pomocy społecznej i domów opieki
z terenu Bielska-Białej. W wyjeździe uczestniczyły 43 osoby, w tym 20 osób starszych.
Książnica Beskidzka zorganizowała program pn. „Zakręceni na bibliotekę. Centrum
Edukacyjne dla Seniorów”, w ramach którego realizowane były warsztaty fotograficzne,
spotkania autorskie, sesja fotograficzna i warsztaty z kreowania wizerunku. Program był
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej realizowała liczne działania informacyjne
i profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa osób starszych, tj. m.in. spotkania, realizowane
w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz w ramach kampanii, takich jak „Seniorze,
nie daj się oszukać” czy „Bezpieczny Senior”. W 2018 r. policjanci KMP w Bielsku-Białej
przeprowadzili 6 spotkań, w których uczestniczyło ok. 280 seniorów. Ponadto Książnica
Beskidzka realizowała program pn. „Senior IV”, w ramach którego funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji prowadzili spotkania dla seniorów, nt. bezpieczeństwa osób starszych.
Odbyło się 6 spotkań, z udziałem 73 osób.
Ponadto osiągnięcia osób starszych były promowane podczas licznych imprez
plenerowych, a także w miejskich jednostkach organizacyjnych - m.in. w Miejskim Domu
Kultury, czy też za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

134

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Bielsku-Białej na lata 2014-2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 przyjęty został Uchwałą Nr XLI/970/2014 Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Przemoc w rodzinie należy do zjawisk, których obiektywna diagnoza społeczna jest
utrudniona. Złożona natura tego zjawiska oraz warunkujących go i współistniejących
czynników społecznych i kulturowych sprawia, że źródła informacji o problemie ukazują
jedynie fragment rzeczywistego jego obrazu. Diagnoza problemów przemocy w rodzinie na
terenie miasta Bielska-Białej ujęta w perspektywie województwa i kraju, wraz z analizą
SWOT systemu, stała się podstawą do opracowania celów, zadań, działań oraz wskaźników
realizacji ww. Programu.
Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona
ofiar przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym
problemem. Cel ogólny był realizowany w 2018 r. poprzez poniższe cele szczegółowe.
Cel 1 - Rozwijanie społecznej świadomości i wrażliwości wobec zjawiska przemocy
w rodzinie realizowany był w szczególności poprzez zadania: organizowanie oraz
współuczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach społecznych oraz przedsięwzięciach
edukacji społecznej, uwrażliwiających i podnoszących świadomość społeczną na temat
zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałania mu, promujących wartości rodzinne, relacje
oparte na konstruktywnych formach rozwiązywania konfliktów i metody wychowawcze
wykluczające używanie przemocy; upowszechnianie informacji o naturze problemu
przemocy w rodzinie, jej atrybutach, formach, czynnikach ryzyka, możliwościach ochrony
i przeciwdziałania przemocy domowej oraz możliwościach uzyskania pomocy na terenie
Miasta oraz podmiotach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
badanie postaw społecznych mieszkańców Bielska-Białej wobec zjawiska przemocy
w rodzinie.
Cel 2 - Rozwijanie profilaktyki przemocy w rodzinie adresowanej do różnych grup
społecznych realizowany był w szczególności poprzez przegląd, ocenę, dofinansowanie
i promocję szkolnych programów profilaktycznych, w tym przemocy w rodzinie,
adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców; realizację programów profilaktycznoedukacyjnych i „grup problemowych” adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli
i pracowników żłobków, placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych
dotyczących umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym,
w szczególności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania
konfliktów, wychowania bez przemocy, realizację programów ukierunkowanych na rozwój
umiejętności wychowawczych rodziców, wczesne rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje
zagrożenia przemocą w rodzinie.
Cel 3 - Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji
i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie realizowany był
w szczególności poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń i konferencji dla
pracowników służb, instytucji i organizacji w zakresie problematyki przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, o charakterze interdyscyplinarnym oraz dla poszczególnych grup
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zawodowych, m.in. dla pracowników pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia,
instytucji wymiaru sprawiedliwości, kuratorów sądowych oraz superwizowanie pracy
realizatorów zadań systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Cel 4 - Zwiększanie dostępności i efektywności pomocy niesionej osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie w zależności od ich sytuacji i potrzeb poprzez rozwój
różnorodnych form wsparcia socjalnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego,
pedagogicznego,
prawnego,
medycznego,
socjalnego,
interwencji
kryzysowej
i psychoterapii zrealizowano poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz oceny
istniejących zasobów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta wraz
z ewaluacją systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy
i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie pozostającym w środowisku
zamieszkania; udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
zmuszonym do opuszczenia miejsca zamieszkania; dalsze wdrażanie standardów oraz
procedur postępowania wobec osób doznających przemocy i stosujących przemoc
w rodzinie, m.in. procedury „Niebieska Karta” dla pracowników służby zdrowia i oświaty;
uzupełnianie zasobów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inspirowanie,
wspieranie i promowanie nowych rozwiązań, procedur i instrumentów pracy systemu
służących sprawnemu, efektywnemu przeciwdziałaniu przemocy w warunkach lokalnych.
Cel 5 - Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego, systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin
dotkniętych przemocą w rodzinie: ochronie ofiar przemocy w rodzinie oraz oddziaływaniom
interwencyjnym i korekcyjnym kierowanym do sprawców przemocy domowej realizowano
poprzez weryfikację dotychczasowej współpracy podmiotów systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Bielsku-Białej, uwzględniającą kompetencje i zadania podmiotów na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta; aktualizację dotychczasowych
i wypracowanie nowych procedur współpracy służb, instytucji i organizacji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; organizowanie spotkań, konsultacji, konferencji
i szkoleń interdyscyplinarnych dla podmiotów systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie; aktualizację i udostępnienie zainteresowanym służbom, instytucjom,
organizacjom oraz mieszkańcom Miasta informacji o zjawisku przemocy w rodzinie
i zasobach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także monitorowanie realizacji
Programu.
Adresatami Programu byli mieszkańcy gminy i miasta na prawach powiatu BielskaBiałej, w szczególności: osoby zagrożone przemocą w rodzinie, osoby dotknięte przemocą
w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, świadkowie przemocy w rodzinie, służby
zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności osoby, podmioty,
instytucje, a także organizacje pozarządowe systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w BielskuBiałej zakładało koordynację i spójność działań, w tym dobry przepływ informacji
i współdziałanie pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.
W Bielsku-Białej funkcjonuje system instytucji, organizacji i służb społecznych, który ma na
celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar
przemocy w rodzinie i dostępności interdyscyplinarnej pomocy im udzielanej, a także
zwiększenie skuteczności działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie. Do realizatorów Programu w 2018 r. należały następujące podmioty: Urząd
Miejski Wydział Polityki Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz grupy robocze, miejskie jednostki organizacyjne, m.in. Miejski Ośrodek
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Pomocy Społecznej, Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, Środowiskowe Centrum Pomocy, Ośrodek Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym, Miejski Zarząd Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz organy ścigania i wymiaru
sprawiedliwości: Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ,
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Południe, Sąd Rejonowy, a w nim m.in. Zespoły
Kuratorskiej Służby Sądowej, a także Beskidzka Izba Lekarska, Beskidzka Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych, organizacje pozarządowe, placówki służby zdrowia, placówki
oświatowe i inne podmioty wyłonione w trakcie realizacji Programu. Do Partnerów Programu
należały m.in.: administracja rządowa, agendy rządowe, media, ośrodki badania opinii
społecznej, osoby fizyczne i prawne.
W ramach jednego z zadań Programu pn. „Rozwój zintegrowanego,
interdyscyplinarnego, systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu
skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie: ochronie
ofiar przemocy w rodzinie oraz oddziaływaniom interwencyjnym i korekcyjnym kierowanym
do sprawców przemocy domowej” realizowano w 2018 r. 16 porozumień o współpracy
z udziałem m.in. Policji, Prokuratur, Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej, trzech szpitali zlokalizowanych na terenie Miasta, Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego, Miejskiego Zarządu Oświaty, czterech miejskich jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Kurii Diecezjalnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, organizacji pozarządowych,
uwzględniających kompetencje i zadania podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Miasta. W dniu 20.06.2018 r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego
w MOPS Zespół zorganizował spotkanie organizacyjne służące współpracy w sprawie
procedury „Niebieskie Karty”, w którym wzięli udział wszyscy Komendanci bielskich
Komisariatów Policji, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w BielskuBiałej oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej,
współpracujący w ramach grup roboczych, powołanych przez Zespół. Ponadto, w związku
z wystąpieniem do wojewodów Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, w sprawie podjęcia działań mających na celu uwrażliwienie
przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, na konieczność stosowania przepisów art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprzez zawiadamianie organów ścigania
w sytuacjach wskazanych w powołanych wyżej przepisach, Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego przy współpracy z przedstawicielami Prokuratur Rejonowych oraz
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej we wrześniu 2018 r. opracował i przekazał do
instytucji systemu oświaty, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i służby zdrowia, druki zawiadomień w sprawie podejrzenia o popełnieniu
ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie oraz ponowił ofertę
skierowaną do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej dotyczącą kierowania osób stosujących
przemoc w rodzinie do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego dla nich na
terenie Bielska-Białej. Podczas posiedzeń w roku 2018 członkowie Zespół omawiali aktualne
przepisy prawne związane z pomocą dziecku i rodzinie oraz przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, obowiązujące na terenie kraju i w Unii Europejskiej, także dotyczące
obcokrajowców. Członkowie Zespołu formułowali wnioski ze szkoleń przeprowadzonych
w 2018 r. z zakresu diagnozy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla przedstawicieli
oświaty, świetlic środowiskowych Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej,
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kuratorów Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, dzielnicowych i służb interwencyjnych
podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Ponadto Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, na zlecenie Gminy Bielsko-Biała
w II półroczu 2018 r. przeprowadził badania społeczne oraz przygotował raport z badań pn.
„Diagnoza problemów alkoholowych, używania substancji psychoaktywnych, uzależnień
behawioralnych i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz postaw, opinii
zachowań wobec tych szkodliwych zjawisk społecznych w środowisku lokalnym”. Raport ma
służyć ocenie zagrożenia przemocą w rodzinie wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz
efektywnemu organizowaniu działań zapobiegawczych i przeciwdziałających temu
problemowi na terenie Bielska-Białej.
Realizacja zadań w każdym z obszarów określonych celami szczegółowymi
Programu w przypadku jednostek miejskich uzależniona była od wielkości środków
finansowych przewidzianych w budżecie Miasta. Zadania programu zlecone organizacjom
pozarządowym uwarunkowane były wysokością środków finansowych przewidzianych
w budżecie Miasta na powyższe zadania, a także kondycją finansową organizacji.
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Miejski program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na lata 2014-2020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
Miejski program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na lata 2014-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/971/2014 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Program
zawiera
propozycje
działań
psychologicznych,
edukacyjnych,
socjalizacyjnych, a także profilaktycznych i terapeutycznych, ukierunkowanych na taką
zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko stosowania
przez nie przemocy w przyszłości oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli
i konstruktywnego rozwiązywania problemów w bliskich relacjach.
Grupowe oraz indywidualne zajęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie realizował w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej. Program w 2018 r. realizowany był w dwóch edycjach: od 06.03.2018 r.
do 12.06.2018 r. oraz od 02.10.2018 r. do 18.12.2018 r. Do Programu przystąpiły łącznie
22 osoby stosujące przemoc w rodzinie. Program ukończyło 11 osób. W ramach Programu
przeprowadzono 108 godzin zajęć grupowych i 33 godziny konsultacji indywidualnych
z uczestnikami Programu.
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 r.
zrealizowano w oparciu o dotację celową pochodzącą z budżetu państwa w wysokości
18 612,00 złotych.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

139

Program Wspierania rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20182020
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu)
Program Wspierania Rodziny oraz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020
przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/707/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia
2017 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej spoczywa m.in.
na jednostkach samorządu terytorialnego, a zadania te winny być realizowane w oparciu
o 3-letnie programy wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.
Sprawozdanie z realizacji zadań gminy i powiatu podejmowanych w roku 2018
w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej przedkładane jest każdego roku
Radzie Miejskiej. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych przez
realizatorów powyższych zadań, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - który został
wyznaczony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, Środowiskowe Centrum Pomocy od 1 lutego 2019 r. przekształcone w Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”,
a także Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
W roku 2018 rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi
korzystały ze wsparcia asystentów rodziny, ze specjalistycznego poradnictwa: psychologa,
pedagoga, terapeuty, a dzieci z tych rodzin miały możliwość uczestniczenia w zajęciach
oferowanych przez placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe). Współpracę
z asystentem rodziny podjęło 87 rodzin w tym 30 rodzin zostało zobowiązanych przez Sąd.
Z tymi rodzinami pracowało 7 asystentów. Z kolei wsparciem psychologicznym zostało
objętych 336 rodzin, a 728 dzieci z rodzin przeżywających problemy skorzystało z pomocy
oferowanej przez świetlice środowiskowe. W naszym mieście funkcjonuje 14 placówek
wsparcia dziennego z tego 11 jest prowadzonych przez Zespół Placówek dla Dzieci
i Młodzieży „PARASOL”, a prowadzenie 3 zostało zlecone organizacjom pozarządowym.
Wszystkie te działania miały na celu poprawę funkcjonowania rodziny, a w efekcie umożliwiły
pozostanie dzieci w środowisku rodzinnym bez konieczności umieszczenia ich w pieczy
zastępczej.
Piecza zastępcza realizowana jest w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej.
W 2018 r. funkcjonowało w Bielsku-Białej 220 rodzin zastępczych: 132 rodziny zastępcze
spokrewnione, 72 rodziny zastępcze niezawodowe, 4 rodziny zastępcze zawodowe, 5 rodzin
zastępczych zawodowych specjalistycznych, 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze
pogotowia rodzinnego oraz 6 rodzinnych domów dziecka. W pieczy rodzinnej przebywało
łącznie 314 dzieci. Powstało 26 nowych rodzin zastępczych. W ubiegłym roku 22 dzieci
opuściło rodzinną pieczę zastępczą, z czego 7 dzieci powróciło do rodziny naturalnej,
a 8 dzieci zostało przysposobionych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. było 188 rodzin zastępczych oraz 6 rodzinnych domów
dziecka.
Niezależnie od świadczeń finansowych, rodziny zastępcze mogą korzystać z szeregu
form pomocy i wsparcia pozafinansowego. Każda rodzina zastępcza ma przydzielonego
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, aktualnie jest zatrudnionych 13 koordynatorów.
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Organizowane były szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
i szkolenia już funkcjonujących rodzin zastępczych.
Jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą to na terenie naszego Miasta
funkcjonuje Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, który dysponuje łącznie 93
miejscami. W jego skład wchodzą 4 placówki. Na przestrzeni ub. roku w Zespole przebywało
90 dzieci. Nadal obserwujemy spadek umieszczeń dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej – w ub. roku tylko 18 naszych dzieci zostało umieszczonych w ZPOW, co
możemy wiązać ze skuteczną pracą pracownika socjalnego i asystenta rodziny, jak również
pracą sądów, które coraz częściej przed wydaniem postanowienia o umieszczeniu dziecka
w pieczy instytucjonalnej ustalają możliwość umieszczenia dziecka w pierwszej kolejności
w pieczy zastępczej rodzinnej. W ubiegłym roku tylko 1 nasze dziecko było umieszczone
w placówce na terenie innego powiatu (było to umieszczenie interwencyjne).
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że dzięki współpracy służb powołanych do pracy na rzecz
dziecka i rodziny, 27 dzieci opuściło pieczę instytucjonalną.
Kolejne zadanie to pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Pomoc
mieszkaniowa w formie mieszkania chronionego – 2 mieszkania – skorzystało
14 wychowanków, którzy uzyskali pomoc w formie wsparcia pracownika socjalnego
i opiekuna mieszkania chronionego. W ub. roku 90 pełnoletnich wychowanków pozostawało
w procesie usamodzielnienia, a 15 zakończyło proces usamodzielnienia.
W 2018 r. na omówione zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej wydatkowano łącznie 16 763 488,00 zł.
Te wszystkie zadania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
realizowane są przez profesjonalną kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikację
uczestnicząc w szeregu specjalistycznych szkoleń.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018
(Informacje przygotowane przez Wydział Polityki Społecznej)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/706/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
19 grudnia 2017r.
Do celów strategicznych Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2018 należały: ograniczenie szkód związanych ze spożywaniem
napojów alkoholowych, ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych
i rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, ograniczenie zjawiska
picia alkoholu przez dzieci i młodzież, zwiększenie dostępności do osób, instytucji
i organizacji systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ograniczenie
przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem, zwiększenie wrażliwości społecznej na
problem nietrzeźwych kierowców, szkód zdrowotnych związanych ze spożyciem alkoholu
oraz towarzyszącą mu przemoc w rodzinie, podniesienie poziomu wiedzy społeczności
lokalnej o zasobach systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz
zwiększenie kompetencji służb systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
w rodzinie.
Realizacja powołanych wyżej celów Programu odbywała się w ramach realizacji
poniższych zadań, uszczegółowionych w postaci metod realizacji na gruncie lokalnym
w oparciu o analizę lokalnych potrzeb i zasobów. Opis osiągniętych rezultatów
przedstawiono poniżej w oparciu o przyjęte w Programie wskaźniki.
W ramach zadania nr 1: „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” w trybie
Otwartego Konkursu Ofert pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez
udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym
od alkoholu i członkom ich rodzin, poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych
dla pacjentów lecznictwa odwykowego”, wyłoniono dwa podmioty, które organizowały
wyjazdowe sesje terapeutyczne. Dofinansowanie dotyczy 2100 osobodni psychoterapii i dni
pobytu osób uczestniczących w wyjazdowych sesjach psychoterapeutycznych dla pacjentów
uczestniczących w programach leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Taka
forma realizacji tego zadania przyczyniła się do zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla wspomnianych wyżej odbiorców, gdyż zakładało nie tylko
pokrycie kosztów psychoterapii, ale także pokrycie kosztów pobytu (wyżywienia i noclegu)
pacjentom wyjazdowych sesji terapeutycznych, co stanowiło wcześniej niejednokrotnie
przeszkodę w kontynuacji psychoterapii.
W ramach zadania nr 2: „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie” finansowano organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół motywujący Komisji, rozpatrujący wnioski
z Policji, Prokuratur, pomocy społecznej, zespołów kuratorskiej służby sądowej i wnioski
indywidualne o zobowiązanie do leczenia odwykowego, podejmował czynności zmierzające
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania
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się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład zespołu wchodzi
6 przeszkolonych członków. Zespół odbył w 2018 r. 141 posiedzeń, strony przyjmując trzy
razy w tygodniu. Zadania zespołu realizowało ponadto 5 biegłych sądowych: 3 psychologów
i 2 lekarzy psychiatrów. Do badania skierowano 164 sprawy. Biegli wydali 91 opinii
psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zespół
motywujący w 2018 r. prócz postępowań z 2017r., prowadził 204 sprawy z wniosków
zgłoszonych w roku 2018, stąd łącznie prowadzono 428 postępowań. Na posiedzenia
zespołu motywującego zostało wezwanych 1341 osób, zgłosiło się 675 osób. Wystąpiono
z 98 wnioskami do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestników postępowań do podjęcia
leczenia odwykowego. W 2018 r. członkowie zespołu motywującego uczestniczyli w pracach
dotyczących 452 posiedzeń grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
W ramach ww. zadania dofinansowano prowadzenie pracy indywidualnej oraz grup
problemowych w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju
osobistym i społecznym; realizację programu diagnozy i terapii FAS oraz programów
interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla członków
rodzin z problemem alkoholowym, dorosłych dzieci alkoholików, a także młodzieży
zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów. Funkcjonujący w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej Zespół Poradnictwa Specjalistycznego udzielił w 2018 r. pomocy
psychologicznej 28 dorosłym dzieciom alkoholików. Ogółem z poradnictwa specjalistycznego
skorzystało 336 osób. W powyższym Zespole odbyło się 425 sesji dotyczących problemu
alkoholowego i 90 sesji dotyczących problemu przemocy. W MOPS zrealizowano ponadto
10 trzygodzinnych warsztatów dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
i pracowników socjalnych. W warsztatach umiejętności wychowawczych dla rodziców
o niskich kompetencjach wychowawczych uczestniczyło łącznie 11 osób, 7 osób uzyskało
zaświadczenie o ukończeniu pełnego cyklu. Spotkania odbywały się w Zespole Poradnictwa
Specjalistycznego MOPS. Rodziny pozytywnie oceniły przeprowadzone zajęcia, a asystenci
tych rodzin dostrzegają wzrost poczucia kompetencji rodzicielskich uczestników zajęć.
W MOPS skierowano do diagnozy 14 dzieci narażonych prenatalnie na alkohol, będących
pod opieką rodzin zastępczych. W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
realizowano także program zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia od
substancji psychoaktywnych w Pogotowiu Opiekuńczym. Program obejmował 33 spotkania
tj. 100 godzin zajęć grupowych. W okresie sprawozdawczym w programie uczestniczyło
łącznie 11 osób.
W Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych realizowano również program
„Można żyć inaczej”, adresowany do dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi,
w formie zajęć indywidualnych. W zajęciach wzięło udział 10 wychowanków. Odbyło się 100
godzin zajęć, tj. 62 spotkania. Charakter działań profilaktycznych w pracy indywidualnej był
różny, zależny od potrzeb dziecka. Program służył pokazaniu perspektyw zdrowego stylu
życia bez używania środków zmieniających nastrój. Zrealizowano również program
„Horyzonty”. W 26 przedsięwzięciach uczestniczyło 20 dzieci z Pogotowia Opiekuńczego.
Przeprowadzono terapię indywidualną wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9. Sesje
terapeutyczne realizowane były poza placówką. W programie uczestniczyło 12
wychowanków. Zrealizowano 200 godzin spotkań indywidualnych. W terapii grupowej dla
wychowanków Domu Dziecka przy ul. Lompy 9 uczestniczyło 16 osób. Odbyło się 6 spotkań
trwających łącznie 25 godzin. W ramach terapii indywidualnej dla podopiecznych Domu
Dziecka przy ul. Pocztowej 24 przeprowadzono 70 godzin spotkań indywidualnych, w których
wzięło udział 5 uczestników. Celem terapii było rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
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udzielenie wsparcia w nawiązywaniu relacji dziecka ze światem. Wprowadzono elementy
relaksacji, nauki przez zabawę, pracy ze złością. Również w Domu Dziecka przy
ul. Pocztowej 24 realizowano grupowy program terapeutyczny w formie 20 dwugodzinnych
sesji, w których wzięło udział 10 uczestników. Celem zajęć było wzmacnianie samooceny,
rozpoznawanie swoich ograniczeń, kształtowanie umiejętności w kontaktach z ludźmi.
Realizowano również indywidualną i grupową terapię wychowanków POW „Słoneczny Dom”
w Bielsku-Białej przy ul. Cygańskiej. Uczestniczyło w niej 6 osób. Odbyło się 60 godzinnych
spotkań.
W ramach powołanego wyżej zadania nr 2 finansowano realizację programów
i przedsięwzięć w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz programów terapeutycznych dla osób z doświadczeniem przemocy
w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono obsługę organizacyjnotechniczną powołanego wyżej Zespołu. W 2018 r. do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej wpłynęło 328 Niebieskich Karty–A, dotyczących 267
rodzin, w związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej. Natomiast
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin z problemem przemocy pracowali
w formule grup roboczych. W 2018 r. odbyły się 1 343 posiedzenia grup roboczych.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzono grupę wsparcia dla osób doznających
przemocy, w której w okresie sprawozdawczym uczestniczyło 16 kobiet. Odbyło się 36
czterogodzinnych spotkań grupowych. Zrealizowano również 40 godzin konsultacji
indywidualnych z uczestniczkami programu. Zajęcia prowadziło 2 psychologów.
Powyższe zadanie realizowano również poprzez prowadzenie działań
interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie Telefonu Zaufania
„Niebieska Linia”. W Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzono dyżury
prawników, którzy świadczyli bezpłatne usługi dla mieszkańców Miasta, dotkniętych
kryzysem, w szczególności związanym z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie.
W ramach zadania w POIK funkcjonował całodobowy telefon zaufania „Niebieska Linia”.
Udzielono pomocy psychologicznej i interwencyjnej osobom doświadczającym w rodzinie
problemów alkoholowych i przemocy. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 243
sesje interwencji kryzysowej, w tym 5 225 – dla bielszczan, udzielono także 3436 osobodni
hostelowych, w tym 2 342 – mieszkańcom Bielska-Białej. Część z nich dotyczyła pomocy
interwencyjnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w szczególności zmuszonym
do opuszczenia miejsca zamieszkania. Przemoc ze strony bliskich była źródłem kryzysu
u 137 bielszczan poszukujących pomocy interwencyjnej w Ośrodku. POIK udzielił również
bielszczanom 791 porad prawnych.
W ramach zadania nr 3: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych” dofinansowano szkolne programy zapobiegania
zjawiskom patologicznym w szkołach. W ramach Programu w okresie od marca do czerwca
2018 r. dofinansowano przedsięwzięcia profilaktyczne w 17 szkołach, a w okresie
od października do grudnia 2018 r.– 20 przedsięwzięć w 18 szkołach. Dofinansowano
przede wszystkim rekomendowane przez PARPA, KBdPN oraz ORE programy
profilaktyczne, w tym programy skierowane do rodziców i opiekunów, a także programy
dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Ponadto finansowano
działalność, niezbędne remonty, a także zakup materiałów i wyposażenia dla placówek
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wsparcia dziennego oraz dofinansowano działalność, a także zakup materiałów
i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z dofinansowania skorzystał
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, który objął działaniami 93 dzieci oraz
Środowiskowe Centrum Pomocy, z usług którego skorzystało w 2018 r. 488 podopiecznych
Powyższe placówki zrealizowały szereg przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano 13 konsultacji
szkoleniowych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konsultacjach uczestniczyło 38 pracowników
MOPS. W dniach 4-5 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej pt. „Praca
z klientem z problemem przemocy w rodzinie z wykorzystaniem mowy ciała. Pomoc dziecku
w rodzinie z problemem przemocy”. W szkoleniu wzięło udział 13 osób. W dniach 15-16
listopada 2018 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie dla członków grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej na temat
„Psychologiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Diagnozowanie
i pomoc osobom doznającym przemocy seksualnej”. W szkoleniu wzięło udział
49 Policjantów dzielnicowych bielskiej Policji i pracowników socjalnych MOPS, asystenci
rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w Bielsku-Białej. W dniach 24-26
października 2018 r. odbyło się szkolenie zorganizowane dla funkcjonariuszy Policji
w Bielsku-Białej pt. „Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty w związku z podejrzeniem
występowania przemocy w rodzinie”. W okresie od października do grudnia 2018 r.
zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli oświaty w Bielsku-Białej, zespołu kuratorskiej
służby sądowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej do wykonywania orzeczeń w sprawach
rodzinnych i nieletnich oraz przedstawicieli Środowiskowego Centrum Pomocy w BielskuBiałej pt. „Pomoc dziecku krzywdzonemu. Dziecko a procedura „Niebieskie Karty”.”
Szkolenie odbywało się w 11 cyklach po 6 godzin zegarowych. W Zespole Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych zorganizowano 4 sesje superwizyjne dla 11 pracowników
merytorycznych Domu Dziecka przy ul. Lompy 9 oraz 4 sesje superwizyjne dla 13
pracowników merytorycznych Domu Dziecka przy ul. Pocztowej 24. Praca z dziećmi z rodzin
alkoholowych oraz ich rodzicami wymaga właściwej współpracy zespołu w zakresie
podejmowanych działań, poszukiwania skutecznych rozwiązań i kierunków pracy oraz
ciągłego wysiłku nad osobistym rozwojem. Ponadto szkolenia i superwizje dotyczyły
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich efektem jest podniesienie jakości pracy
wychowawczej. Ponadto zorganizowano udział 15 osób - członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej w konferencji szkoleniowej
Kapituły Trzeźwego Umysłu w Sandomierzu. Zorganizowano również 3 superwizje dla
pracowników Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w których wzięło udział 10
osób. Ponadto odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników POIK. Wzięło w nim udział
13 osób. Szkolenie odbyło się na temat pracy z klientem w kryzysie, traumy, zaburzeń
lękowych i ich wpływu na zdolność radzenia sobie.
W ramach planowanego do realizacji w 2018 r. zadania polegającego na
podejmowaniu systematycznych działań edukacyjnych dla osób ubiegających się
o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dla sprzedawców napojów
alkoholowych, współdziałano w ramach kampanii społecznej „Masz wpływ - wybierz
marzenia nie ryzyko” ze Stowarzyszeniem „Diakonia”, które prowadziło działania na zlecenie
PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Kampania społeczna adresowana była
do sprzedawców napojów alkoholowych i dotyczyła zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia. Gmina otrzymała 600 pakietów materiałów informacyjno-
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edukacyjnych, które zostały udostępnione przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Bielska-Białej.
W ramach organizowania oraz współuczestnictwa w kampaniach społecznych oraz
przedsięwzięciach edukacji społecznej w zakresie problematyki uzależnień, picia
ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano wiele przedsięwzięć. Przystąpiono
w 2018 r. po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Kampania adresowana była do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ich
rodziców oraz całego środowiska szkolnego. Podejmowała problem profilaktyki uzależnień
i przemocy. Do najważniejszych celów kampanii należało promowanie konstruktywnych
postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań
prospołecznych jako alternatywy wobec spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz
stosowania przemocy. W przedsięwzięciu na terenie Miasta brało udział 15 bielskich szkół
publicznych i niepublicznych, przy założeniu, że klasy gimnazjalne są włączone do szkół
podstawowych. 12 uczniów bielskich szkół otrzymało nagrody w konkursach ogólnopolskich.
Jeden z uczniów został laureatem ogólnopolskiej nagrody głównej indywidualnego konkursu
plastyczno-literackiego „Autoportret”. Gmina Bielsko-Biała wzięła również udział w kampanii
profilaktycznej „Reaguj na przemoc”, „Postaw na rodzinę” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”,
w ramach których zakupione plakaty, broszury i ulotki trafiły do mieszkańców Miasta za
pośrednictwem miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji społecznych.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano piknik dla rodzin zastępczych,
które sprawują opiekę nad dziećmi wywodzącymi się z rodzin problemowych, często
dotkniętych problemami alkoholowymi. Piknik odbył się 19 maja 2018 r. Udział w nim wzięło
164 rodziców zastępczych, 198 dzieci oraz zaproszeni goście.
W ramach zadania monitorowania skali problemów alkoholowych w środowisku
lokalnym, Instytut Badawczy IPC z Wrocławia przeprowadził badania społeczne oraz
przygotował raport z badań pn. „Diagnoza problemów alkoholowych, używania substancji
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przemocy w rodzinie wśród mieszkańców
Bielska-Białej oraz postaw, opinii zachowań wobec tych szkodliwych zjawisk społecznych
w środowisku lokalnym”.
Dofinansowano realizację profilaktyki kreatywnej adresowanej do wychowanków
Domu Dziecka w ramach realizacji zadania tzw. profilaktyki alternatyw, angażującej dzieci
i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego, rozwijające zainteresowania
rękodziełem artystycznym. Zajęcia artystyczne były alternatywą dla zachowań
destrukcyjnych, dzieci z dużą pasją rozwijały swoje zainteresowania, miały zapewnione
materiały i narzędzia, a wykonane wytwory pozostały ich własnością. W przedsięwzięciu
wzięło udział 23 wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W zimowej
sesji wyjazdowej wzięło udział 12 mieszkańców Domu Dziecka w Bielsku-Białej, przy
ul. Józefa Lompy 9.
W ramach zadania nr 4: „Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi” przeprowadzono w 2018 r. 27 kontroli łącznie 135 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W trakcie kontroli stwierdzono 9 przypadków łamania
przepisów przedmiotowej ustawy w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.
W związku z realizacją zadania nr 5 o nazwie „Wspomaganie działalności instytucji,
organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów
alkoholowych” dofinansowano działalność instytucji, organizacji pozarządowych
udzielających wsparcia i pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień, promujących
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życie w trzeźwości i przeciwdziałających patologii społecznej. W ramach ogłoszonych
konkursów ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
udzielono dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu polityki
społecznej. Środki finansowe na realizację ww. zadania o nazwie „Udzielanie wsparcia
i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na
prowadzeniu klubów trzeźwościowych” otrzymały trzy organizacje pozarządowe. Konkurs
rozstrzygnięto na okres trzech lat w roku 2016. Środki na realizację zadania pn. „Objęcie
opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla
dzieci przez organizacje pozarządowe” otrzymały również trzy podmioty.
System rozwiązywania problemów alkoholowych w Bielsku-Białej charakteryzuje się
istnieniem wielu wyspecjalizowanych podmiotów obejmujących swoimi kompetencjami
niemal wszystkie aspekty problemu alkoholowego, współdziałających interdyscyplinarnie
w przeciwdziałaniu tym negatywnym zjawiskom. Ponadto zwiększa się liczba osób
świadomie i aktywnie poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i przemocy w rodzinie. Może mieć to związek z profilaktycznymi kampaniami edukacyjnymi
realizowanymi na terenie Miasta ze środków przedmiotowego Programu, a także
dofinansowanymi ze środków Programu profilaktycznych programów szkolnych,
różnorodnych konferencji, szkoleń i happeningów, w które włączają się zarówno miejskie
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jak i placówki służby zdrowia, oświaty, Policja,
a także funkcjonujące na terenie Bielska-Białej organizacje pożytku publicznego.
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, że większość
kompetencji i środków finansowych na rozwiązywanie ww. problemów, zlokalizowanych jest
na poziomie samorządów gmin, gdyż one dysponują największą wiedzą o problemach
lokalnej społeczności, zatem mogą uruchomić stosowne działania zaradcze i naprawcze.
Realizacja Programu na rok 2018 prowadzona była w oparciu o środki własne Gminy
uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Koszt realizacji Programu w roku 2018 wyniósł 4 120 496,38 zł.
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Program współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi
(Informacje przygotowane przez Wydział Spraw Obywatelskich)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to podstawowy dokument
określający zakres i zasady współdziałania Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego. Obowiązek jego uchwalenia wynika z art. 5a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakazuje
organom administracji publicznej współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przy realizacji zadań publicznych.
Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 r. został
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 października 2017 r. Zgodnie
z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wydział Spraw
Obywatelskich przygotowuje Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta BielskaBiałej z organizacjami pozarządowymi, w którym dokonywana jest ocena stanu współpracy
Miasta z sektorem pozarządowym. Dokument ten Prezydent Miasta Bielska-Białej jest
obowiązany w terminie do 31 maja roku kolejnego przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa między innymi cele, jakie mają
zostać osiągnięte, zasady i obszary współpracy, wyznacza priorytetowe zadania publiczne,
wysokość środków planowanych na realizację Programu, tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowej do opiniowania ofert. Celem głównym Programu, który został
wskazany na rok 2018 r. było dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy
Miastem a organizacjami dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta. Cel
ten realizowano poprzez cele szczegółowe, m.in.: ustalenie zasad współpracy miasta
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi, wykorzystanie w pełni potencjału organizacji
pozarządowych poprzez zorganizowaną współpracę z samorządem lokalnym,
w szczególności w sferze realizacji zadań publicznych, wypracowywanie wspólnych form
działania dla dobra mieszkańców, promowanie aktywności społecznej poprzez
zorganizowanie pikniku organizacji pozarządowych, promowanie idei wolontariatu.
Realizacja powyższych celów odbywała się poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi na dwóch płaszczyznach: pozafinansowej i finansowej.
Współpracą o charakterze zarówno finansowym jak i pozafinansowym zajmują się
Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich wchodzący w skład Zespołu ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Do głównych obowiązków zalicza się przede wszystkim
utrzymywanie stałego kontaktu z sektorem pozarządowym, doradztwo w kwestiach
ubiegania się o dotacje, koordynowanie wszelkich działań związanych z otwartymi
konkursami ofert, (przygotowywanie konkursów, kontrola poprawności składanych ofert,
sporządzanie umów dotacyjnych, rozliczenie sprawozdania z realizacji zadania,
sporządzanie decyzji dotyczących kwoty zwrotu dotacji), przygotowywanie rocznego
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz corocznego sprawozdania
z tego Programu. Ponadto organizacje pozarządowe mają możliwość skorzystania
z bezpłatnego wsparcia doradczego z zakresu ekonomii społecznej, szkoleniowego oraz
infrastrukturalnego w ramach funkcjonującego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
a następnie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ewidencji prowadzonej przez Wydział Spraw
Obywatelskich znajdowało się 560 organizacji pozarządowych, w tym 256 stowarzyszeń
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rejestrowych, 2 związki stowarzyszeń, 16 stowarzyszeń zwykłych, 61 terenowych jednostek
organizacyjnych, 107 fundacji, 118 organizacji sportowych. To one były beneficjentami
wszelkich działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej na podstawie
rocznego Programu współpracy.
Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała na prowadzeniu
w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego, serwisu informacyjnego, w którym
zamieszczane są wszelkie istotne wiadomości dla organizacji pozarządowy m.in. roczny
harmonogram konkursów ofert. Dodatkowo comiesięcznie na adresy mailowe organizacji
przesyłany był Newsletter dla organizacji pozarządowych, zawierający przydatne informacje
na temat konkursów (terminów składania ofert, kwot przeznaczonych na dany konkurs),
zmian w prawie, spotkań oraz szkoleń. Informacje te przysyłane były również na bieżąco
w formie mailingu. Wydział Spraw Obywatelskich dysponuje także elektroniczną bazą
organizacji pozarządowych oraz katalogiem organizacji pożytku publicznego uprawnionych
do otrzymania 1% podatku, co ułatwiało wyszukiwanie konkretnych organizacji i promowanie
ich działań. Propagowanie aktywności podmiotów III sektora odbywało się także poprzez
zamieszczanie artykułów w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”. Ponadto
przedstawiciele organizacji pozarządowych byli zapraszani do udziału w pracach Komisji
Konkursowych, które opiniują oferty podmiotów ubiegających się o dotację w danej
dziedzinie. Współpraca pozafinansowa to także współdziałanie w ramach zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczególności z Radą Działalności Pożytku
Publicznego w Bielsku-Białej. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym
Prezydenta Miasta powołanym w celu wzmocnienia i doskonalenia dialogu obywatelskiego
pomiędzy Miastem a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców Bielska-Białej.
Istotnym wsparciem dla organizacji pozarządowych był funkcjonujący do 31 lipca
2018 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Projekt był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej i realizowany w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem
Artystycznym „Teatr Grodzki” oraz stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
(liderem projektu), dzięki któremu organizacje mogły korzystać z usług doradczych,
szkoleniowych oraz marketingowych, a także zaplecza infrastrukturalnego. Po zakończeniu
realizacji projektu, od 1 sierpnia 2018 r. działania na rzecz organizacji pozarządowych były
kontynuowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach Centrum
Organizacji Pozarządowych. Funkcjonowanie Centrum było finansowane z budżetu Miasta
Bielska-Białej. Dodatkowo prowadzony był także fanpage COP, dzięki któremu organizacje
pozarządowe miały możliwość bieżącego śledzenia informacji dotyczących sektora ekonomii
społecznej oraz wydarzeń i działań oferowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych.
Regularnie przesyłane były maile z ważnymi informacjami, zmianami, zaproszeniami na
szkolenia i spotkania. Centrum Organizacji Pozarządowych utrzymywało stały kontakt
z organizacjami weryfikując ich potrzeby, starając się zapewnić im maksymalne wsparcie ich
działalności. W roku 2018 w ramach działań OWES oraz COP zrealizowano cztery
dwudniowe szkolenia z zakresu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej,
przygotowywania projektów i wypełniania wniosków o dofinansowanie, RODO, czy
budowanie relacji w oparciu o Psychologiczną Koncepcję Typów Osobowości oraz dwa
jednodniowe szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich z efektywnego
delegowania zadań oraz asertywności. W sumie zrealizowano 10 dni szkoleniowych.
W 2018 r. 12 podmiotów otrzymało wsparcie marketingowe w postaci 10 godzin doradztwa
dla każdej z nich (w sumie zrealizowano 120 godz. doradztwa marketingowego), podczas
których wypracowane zostały produkty marketingowe wspierające rozwój podmiotów
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ekonomii społecznej (PES), m.in. wydruki materiałów promocyjnych ulotki, plakaty, banery,
utworzono strony internetowe, fanpage na Facebooku. W miesiącu marcu zrealizowano
Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem z „Tradycją za pan brat” oraz zorganizowano
spotkanie dla przedstawicieli PES promujące ekonomię społeczną, gdzie zaprezentowano
najlepsze praktyki z zakresu przedsiębiorczości społecznej w regionie. W czerwcu w ramach
wsparcia OWES podczas Święta Trzech Braci lokalne organizacje miały okazję
zaprezentować swoją działalność w Cieszynie podczas wydarzenia plenerowego.
W miesiącu grudniu zorganizowano VII Piknik Organizacji Pozarządowych - Świąteczny
Jarmark. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w lokalnej prasie oraz Internecie
opublikowano 8 artykułów propagujących przedsiębiorczość społeczną. Udzielono 400 godz.
doradztwa ogólnego dla przedstawicieli PES. Tematyka doradztwa obejmowała m.in.:
opracowywanie statutów, ich zmian, opracowywanie projektów uchwał podejmowanych
przez Walne, protokołów Walnego, weryfikację prawną regulaminów wykorzystywanych
w działalności PES, opracowywanie regulaminów organów PES, konsultacje wniosków
kierowanych do ministerstw i urzędu miasta, konsultacje umów zawieranych przez PES,
podejmowanie działalności gospodarczej, pożytku publicznego, opracowywanie
dokumentacji do KRS, weryfikowanie zawieranych umów, konsultacje wniosków FIO.
Udzielano również doradztwa dla 57 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ubóstwem z zakresu podejmowania działalności w sektorze ekonomii społecznej.
W organizowanych szkoleniach i spotkaniach uczestniczyło w sumie ponad 400 osób.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpraca
finansowa miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi polega na zlecaniu
organizacjom realizacji wskazanych w ustawie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na ten cel. Współpraca ta odbywa się przede wszystkim w procedurze otwartych konkursów
ofert. Oprócz tego art. 19a w/w ustawy daje możliwość zlecania realizacji zadań publicznych
z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową,
w trybie tzw. „małego grantu”.
Otwarty Konkurs Ofert jest ogłaszany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej zgodnie
ze specyfikacją przedłożoną przez właściwy merytorycznie wydział. Katalog zadań
publicznych, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym jest
określony w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin
składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od momentu ukazania się ogłoszenia
konkursowego. Organizacje pozarządowe składają swoje projekty w postaci ofert na
określony tematycznie konkurs. Formularze są weryfikowane pod względem formalnym
w Wydziale Spraw Obywatelskich przez Zespół ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, natomiast pod kątem merytorycznym oferty są sprawdzane przez wydział
dedykowany, którego tematyki dotyczy konkurs. Następnie na podstawie zarządzenia
Prezydenta Miasta Bielska-Białej powoływana jest Komisja konkursowa, która opiniuje każdą
z ofert pod kątem merytorycznym, finansowym, oczekiwanych rezultatów i oddziaływań
społecznych oraz kompetencji i możliwości realizacji zleconego zadania. Wydział Spraw
Obywatelskich oraz wydział właściwy pod względem merytorycznym, dodatkowo przyznają
organizacjom pozarządowym punkty za dotychczasową współpracę. Punkty są zliczane,
a Komisja przedstawia Prezydentowi proponowane kwoty dotacji dla poszczególnych
organizacji pozarządowych w postaci zarządzenia. Ostateczną decyzję, co do przyznania
dotacji podejmuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.
Wyniki otwartego konkursu ofert są publikowane na stronie internetowej urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie papierowej na tablicy informacyjnej urzędu.
Następnie z podmiotami wyłonionymi w konkursie podpisywane są umowy o wsparcie lub
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powierzenie realizacji zadania publicznego. Gdy umowa jest zawierana w formie wsparcia
realizacji zadania publicznego, od organizacji pozarządowych wymagany jest wkład własny
(finansowy lub osobowy). W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego taki wkład
nie jest wymagany, wszystkie koszty ponoszone są z dotacji.
Tryb przyznawania dotacji z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej
przez organizację pozarządową jest określony w art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zadanie zaproponowane w ramach tzw. „Małego Grantu” musi
być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, mieć charakter lokalny lub regionalny,
a kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 10.000,00 zł. Wydział Spraw
Obywatelskich sprawdza poprawność oferty pod kątem formalnym, natomiast wydział
merytoryczny ocenia, czy realizacja projektu ze środków publicznych jest zasadna. Swoją
opinię przedstawia Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję, czy zadanie
otrzyma dotację w ramach tzw. „małego grantu”.
Tabela: Zestawienie obszarów współpracy finansowej w sferze realizacji zadań publicznych miasta
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Liczba
Liczba
zarządzeń,
Środki
Obszary współpracy
Liczba edycji
udzielonych
na podstawie
przeznaczone
w sferze realizacji
konkursów
dotacji
których
na dotacje
zadań publicznych
w 2018 r.
(zawartych
przyznano
w 2018 r.
umów)
dotacje
Kultura fizyczna

3

88

6

5 099 500,00 zł

Turystyka

1

8

1

100 000,00 zł

Edukacja

1

3

1

55 000,00 zł

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

2

38

3

300 000,00 zł

2

3

2

192 000,00 zł

8

55

9

2 290 943,52 zł

1

1

1

50 000,00 zł

1

1

1

28 000,00 zł

19 edycji

197 umów

24 zarządzenia

8 115 443,52 zł

Ochrona i promocja
zdrowia
Pomoc społeczna
Profilaktyka uzależnień
(alkoholizm,
narkomania),
Edukacyjna opieka
wychowawcza,
Rodzina, Wymiar
sprawiedliwości
Rozwój techniki,
wynalazczości
i innowacyjności
Ratownictwo
i ochrona ludności
Razem:

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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Kwota przeznaczona na dotacje w 2018 r. wyniosła 8 115 443,52 zł. W ramach tych
środków 139 organizacje otrzymały wsparcie finansowe na realizację 197 projektów
(zawartych zostało 197 umów na realizację zadań publicznych). Założone w Programie cele
zostały zrealizowane.
Wykres: Zestawienie środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na poszczególne
obszary współpracy wraz z liczbą zawartych umów z organizacjami

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
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6. Pozostałe działania
Fundusze unijne
(Informacje przygotowane przez Biuro Funduszy Europejskich)
Biuro Funduszy Europejskich zajmuje się koordynowaniem procesu pozyskiwania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych
i projektów „miękkich” oraz prowadzeniem wszelkich obowiązków związanych z rozliczaniem
przyznanych środków europejskich. Praca nad projektami ma charakter interdyscyplinarny.
Do każdego przedsięwzięcia, planowanego do dofinansowania, powoływane są zespoły
projektowe.
Biuro Funduszy Europejskich odpowiada za inicjowanie prac ww. zespołów
i nadzorowanie ich przebiegu. Rzeczowa realizacja poszczególnych przedsięwzięć należy
do właściwych merytorycznie wydziałów oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Biuro
Funduszy Europejskich sprawuje nadzór nad właściwym przygotowaniem dokumentacji
aplikacyjnej, celem spełnienia przez projekt kryteriów formalnych i merytorycznych danego
programu operacyjnego oraz zapewnienia kwalifikowalności planowanych wydatków
w projekcie. Ponadto odpowiada za zapewnienie zgodności projektu z odpowiednimi
wytycznymi programowymi i innymi dokumentami krajowymi i unijnymi, od których
uzależnione jest otrzymanie dofinansowania. Biuro opracowuje wnioski o dofinansowanie
w dedykowanym systemie informatycznym, jak również monitoruje postępy w ocenie tych
wniosków, przygotowując – we współpracy z wydziałami/ jednostkami organizacyjnymi
Miasta – ewentualne uzupełnienia formalne i merytoryczne. Nadzoruje proces podpisywania
umów o dofinansowanie, a później rzeczowej realizacji projektów, ich rozliczania
i sprawozdawczości, poprzez sporządzanie stosownych wniosków o płatność,
gwarantujących refundację kosztów poniesionych w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Ponadto Biuro bierze czynny udział w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli
projektów, prowadzonych przez odpowiednie instytucje oraz sprawuje nadzór nad
obowiązkami wynikającymi z podpisanych umów o dofinansowanie (m.in. w zakresie
wymaganej promocji projektu czy utrzymania trwałości). Do zadań Biura należy także czynny
udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych i programowych (krajowych
i regionalnych), jak również aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy
europejskich, co jest kluczowe dla zapewnienia możliwości pozyskania dotacji dla
planowanych przedsięwzięć.
Podstawowym celem działalności Biura Funduszy Europejskich jest zwiększanie
możliwości inwestycyjnych Miasta, poprzez pozyskiwanie środków europejskich. Co roku
Biuro identyfikuje zadania w ramach celów strategicznych dla miasta Bielska-Białej.
W 2018 r. założono realizację zadań wpływających na poprawę dostępności transportowej
i rozbudowę kluczowej infrastruktury w tym zakresie, rozwój zrównoważonego transportu
miejskiego, rozwój infrastruktury oświatowej oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Ponadto zaplanowano realizację działań na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich
i włączenia społecznego, rozwoju kultury i sztuki, tworzenia warunków dla poprawy stanu
zdrowia mieszkańców, łagodzenia problemu mieszkaniowego w mieście, jak również
poprawy stanu środowiska przyrodniczego i podnoszenia świadomości ekologicznej
mieszkańców.
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W 2018 r. miasto Bielsko-Biała realizowało projekty z zakresu infrastruktury drogowej
i transportu publicznego, takie jak.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej)
w Bielsku-Białej”, „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” –
w zakresie ul. Międzyrzeckiej oraz „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego
w Bielsku-Białej” – w części dotyczącej wdrożenia Inteligentnego Systemu Transportowego.
Realizowano działania na rzecz utrzymania przyznanego dofinansowania dla projektu pn.:
„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – w zakresie komponentu
dotyczącego rozbudowy ulicy Cieszyńskiej, którego realizacja była wstrzymana z uwagi na
uchylenie decyzji środowiskowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Podejmowano działania na rzecz przyspieszenia terminu rozprawy kasacyjnej. Ostatecznie
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w sprawie decyzji środowiskowej dla rozbudowy
ul. Cieszyńskiej. Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna, co pozwoliło
na ponowne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na
realizację inwestycji drogowej oraz rozstrzygnięcie procedury przetargowej w zakresie
rozbudowy ul. Cieszyńskiej. Biuro współpracowało nad zakończeniem realizacji
i rozliczaniem innych ważnych dla Miasta przedsięwzięć, szczególnie w obszarze oświaty,
takich jak: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”,
„Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich”, mających na
celu przebudowę i doposażenie infrastruktury edukacyjnej. Obie inwestycje powiązane były
z realizacją tzw. „projektów miękkich”, tj.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do
sukcesu na lokalnym rynku pracy” oraz „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”, których
działania ukierunkowane są bezpośrednio do uczniów oraz kadry nauczycielskiej, poprzez
szeroką ofertę szkoleń, kursów i zajęć dodatkowych. Kolejnym działaniem na rzecz poprawy
jakości i efektywności edukacji jest projekt „Szkoła równych szans”, który wsparciem
obejmuje uczniów szkół średnich. W obszarze rewitalizacji i włączenia społecznego
realizowano następujące projekty: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej”
(beneficjent Galeria BWA), „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa
w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” (beneficjent Bielskie Centrum Kultury),
„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” (zarówno projekt
inwestycyjny, mający na celu remont budynku przy ul. Wzgórze 14, jak i działania na rzecz
aktywizacji seniorów i osób młodych) czy „Zintegrowana Animacja Społeczna w BielskuBiałej” – kierowany do osób wykluczonych społecznie i polegający m.in. na realizacji
programów aktywności lokalnej. Dodatkowo podejmowano działania na rzecz realizacji
i rozliczania innych projektów inwestycyjnych takich jak: „Termomodernizacja bielskich
placówek oświatowych – I etap”, „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie
wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego
województwa śląskiego” oraz projektów społecznych, tj.: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze
w Bielsku-Białej”, „Dziecko – Rodzina – Przyszłość” oraz „OWES subregionu Południowego”.
Oprócz działań na rzecz rozliczania trwających przedsięwzięć, Biuro Funduszy Europejskich
we współpracy z odpowiednimi wydziałami urzędu oraz miejskimi jednostkami
organizacyjnymi pracowało nad przygotowaniem koncepcji nowych projektów, w tym
inwestycji dotyczącej „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem
Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej”. Podjęto działania mające na celu
przygotowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego mieszkalnictwa
socjalnego i chronionego, dzięki któremu mają powstać dodatkowe miejskie lokale
mieszkalne. Przygotowano oraz złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu
pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, zakładającego
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dofinansowanie dla około 1 000 instalacji fotowoltaicznych, solarnych lub pomp ciepła.
Ponadto przygotowano dokumentację aplikacyjną na projekt pn.: „Termomodernizacja
budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej”.
Na bieżąco w ciągu całego roku postępowało rozliczanie projektów będących w fazie
rzeczowej realizacji. Z tego tytułu w 2018 r. wpłynęło do budżetu Miasta ok. 38,9 mln zł
w formie refundacji ponoszonych wydatków.
W ubiegłym roku zakończyła się rzeczowa realizacja 4 projektów, dofinansowanych
ze środków europejskich tj.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w BielskuBiałej”, „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap”, „Radosne
Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich” oraz „OWES Subregionu
Południowego”. Na ukończeniu był również projekt pn.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla
kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”.
W 2018 r., w wyniku działalności Biura Funduszy Europejskich oraz wydziałów
i jednostek organizacyjnych, miasto Bielsko-Biała podpisało umowy o dofinansowanie
ze środków UE na łączną kwotę ok. 82 mln zł dla nowych projektów takich jak: „Nowoczesna
baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w BielskuBiałej” oraz projektów „miękkich”, których realizacja rozpoczęła się w 2018 r., tj.: „Efektywne
kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, „Radosne
przedszkolaki w Bielsku-Białej” oraz „Szkoła równych szans”.
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Regionalne Inwestycje Terytorialne
(Informacje przygotowane przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych)
Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego (RIT SPd) stanowią odpowiedź na wymogi Komisji Europejskiej i prawa
wspólnotowego w zakresie kierowania przez państwa członkowskie części alokacji środków
europejskich na tzw. zintegrowane podejście terytorialne, w tym dla obszarów
funkcjonalnych miast wojewódzkich i innych miast o znaczeniu regionalnym. RIT SPd
realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (dalej: RPO WSL) i dedykowane podmiotom z obszaru trzech powiatów
ziemskich: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Bielska-Białej – miasta na prawach
powiatu. W oparciu o Uchwałę Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy w sprawie
realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 miasto Bielsko-Biała przystąpiło do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 z dnia
11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. (dalej: porozumienie
subregionalne), którego sygnatariuszami jest 41 jednostek samorządu terytorialnego
z terenu całego subregionu. Na mocy porozumienia subregionalnego miasto Bielsko-Biała
pełni rolę Lidera Subregionu Południowego, a Prezydent Miasta przewodniczy organom RIT
SPd – Radzie RIT i Zgromadzeniu Ogólnemu oraz podejmuje kluczowe decyzje w oparciu
o opinie tych organów. Jednocześnie w ramach RIT SPd miasto Bielsko-Biała realizuje także
zadania Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP RIT SPd) w systemie wdrażania RPO WSL
na podstawie Porozumienia nr 9/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji
instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 z późn. zm. (dalej: porozumienie
RPO), zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego (dalej: IZ RPO WSL) 13 marca
2015 r. RIT SPd wdrażają zapisy Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: Strategii RIT),
przyjętej uchwałą Zgromadzenia Ogólnego RIT (zrzeszającego organy wykonawcze
wszystkich 41 jst z terenu subregionu południowego), a następnie pozytywnie zaopiniowanej
przez IZ RPO WSL i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Alokacja środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 uzyskanych przez miasto Bielsko-Biała dla całego subregionu
południowego na realizację RIT SPd wynosi 105 141 002,00 euro (ok. 452 106 000,00 zł),
w tym 92 915 363,00 euro w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (projekty inwestycyjne) oraz 12 225 639,00 euro w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (projekty społeczne, „miękkie”). Alokacja ta przeznaczona jest na
realizację projektów z następującego zakresu:
1. Efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej.
2. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie.
3. Gospodarka wodno-ściekowa.
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Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
usług społecznych.
5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
6. Infrastruktura wychowania przedszkolnego i wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, infrastruktura i wsparcie kształcenia zawodowego oraz
kształcenie ustawiczne.
7. Promocja samozatrudnienia oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych.
8. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój
usług społecznych i zdrowotnych.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. poziom realizacji RIT SPd przedstawia się następująco:
1. Wartość projektów wybranych do dofinansowania to 305 594 159,98 zł (67,95% alokacji
środków RIT), z czego prawie 104 000 000,00 zł dotyczy projektów beneficjenta miasta
Bielska-Białej; 69 projektów na kwotę ponad 120 000 000,00 zł zostało wybranych do
dofinansowania w roku 2018, w tym 2 projekty beneficjenta miasta Bielska-Białej na
kwotę 4 849 980,26 zł.
2. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie: 304 936 411,92 zł (67,81% alokacji
środków RIT), z czego prawie 104 000 000,00 zł dotyczy projektów beneficjenta miasta
Bielska-Białej; 70 projektów na kwotę prawie 94 000 000,00 zł zostało
zakontraktowanych w roku 2018, w tym 2 projekty beneficjenta miasta Bielska-Białej na
kwotę 4 849 980,26 zł.
3. Wartość zatwierdzonych płatności/ zrefundowane wydatki: 133 998 429,11 zł (29,8%
alokacji środków RIT – co stanowi najlepszy wynik w kraju spośród 24 realizowanych
ZIT/RIT), z czego 288 wniosków o płatność na kwotę ponad 57 000 000,00 zł zostało
zatwierdzonych w roku 2018, w tym 27 wniosków o płatność beneficjenta miasta
Bielska-Białej na kwotę prawie 19 000 000,00 zł.
4. Wartość wydatków certyfikowanych przez KE: 125 343 447,70 zł (27,87% alokacji
środków RIT) – co stanowi najlepszy wynik w kraju spośród 24 realizowanych ZIT/RIT.
Kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków RIT SPd zostało już
zakończonych, w tym kilka projektów miasta Bielska-Białej, jak np. Rozwój Zrównoważonego
Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej (dofinansowanie ze środków europejskich RIT SPd
na poziomie ok. 60 000 000,00 zł). Szczegółowe informacje na temat wdrażania RIT
w subregionie południowym województwa śląskiego dostępne są na stronie http://ritsubregion-poludniowy.um.bielsko.pl, gdzie znajduje się także zakładka „Galeria projektów",
prezentująca zdjęcia i opisy poszczególnych przedsięwzięć realizowanych ze środków RIT.
Zadania miasta Bielska-Białej wymienione w obydwu ww. porozumieniach
realizowane są przez powołane do tego celu Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
(do 31 grudnia 2018 r. Sekretariat RIT), które umocowane jest zarówno w strukturach
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak i w systemie wdrażania RPO WSL
2014-2020. Wśród głównych zadań Biura Regionalnych Inwestycji Terytorialnych znajduje
się współorganizacja naborów RPO WSL dedykowanych RIT SPd oraz ocena projektów
w nich składanych, stały monitoring realizacji wskaźników rzeczowych i finansowych
określonych dla całego subregionu w Strategii RIT, a także bieżąca współpraca z partnerami
porozumienia subregionalnego i innymi beneficjentami RIT, z IZ RPO WSL oraz
ministerstwem właściwym ds. rozwoju regionalnego. W roku 2018 Biuro Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych współorganizowało 12 naborów RPO WSL dedykowanych RIT SPd
o łącznej alokacji ponad 75 000 000,00 zł. Pracownicy Biura powoływani byli do Komisji
Oceny Projektów dla 11 naborów o łącznej alokacji ponad 90 000 000,00 zł. W ramach
4.
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realizacji zadań zleconych w porozumieniu RPO z zakresu informacji i promocji przeszkolono
podczas 7 spotkań szkoleniowych ponad 160 osób/ beneficjentów lub potencjalnych
beneficjentów RIT z terenu całego subregionu południowego (ponad 100% założonego
wskaźnika), w tym 55 pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i jednostek
organizacyjnych Miasta. Zadania Informacyjno-promocyjne realizowane są także poprzez
ww. stronę internetową RIT SPd.
Na swoją działalność związaną z wdrażaniem RIT w subregionie południowym Biuro
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL. W roku 2018 wartość projektu
Pomocy Technicznej RPO WSL dla IP RIT SPd wyniosła 403 147,40 zł. Zarówno w ramach
zakończonego w roku 2018 audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020, jak
i w ramach kontroli wydatkowania środków Pomocy Technicznej, do działalności Miasta jako
IP RIT SPd nie wniesiono żadnych zastrzeżeń w sprawozdaniach i informacjach
pokontrolnych.
Dodatkowym zadaniem Biura Regionalnych Inwestycji Terytorialnych jest
realizowanie funkcji Lidera subregionalnego projektu kluczowego RPO WSL z zakresu
ochrony różnorodności biologicznej, w ramach którego 18 jednostek samorządu
terytorialnego z terenu subregionu, w tym miasto Bielsko-Biała, realizuje 21 przedsięwzięć
o łącznej wartości dofinansowania na poziomie ok. 100 000 000,00 zł. 5 projektów z tego
zakresu zostało zakończonych w roku 2018, natomiast kolejnych 12 zostało wybranych do
dofinansowania i jest w trakcie realizacji. 4 projekty, w tym 2 projekty miasta Bielska-Białej,
zaplanowano do złożenia po roku 2018.
Ankieta przeprowadzona wiosną 2018 r. potwierdziła potrzebę kontynuacji RIT
w ramach perspektywy finansowej budżetu UE na lata 2021-2027. W ramach ankiety
wszystkie 41 jst z terenu subregionu potwierdziły chęć realizacji projektów w ramach RIT
w przyszłości. Zdecydowana większość jst deklaruje gotowość do zawarcia porozumienia lub
związku w tym zakresie. Projekty aktów prawa wspólnotowego w zakresie polityki spójności
na lata 2021-2027 zakładają przeznaczenie jeszcze większych środków europejskich na
zintegrowane podejście terytorialne. Na tej podstawie Biuro Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych rozpoczęło w roku 2018 prace związane z programowaniem RIT SPd na lata
2021-2027.
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Inwestycje
(Informacje przygotowane przez Wydział Inwestycji)
Do zadań Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw inwestycji własnych miasta
realizowanych samodzielnie i we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
w zakresie administracji publicznej, edukacji i oświaty kultury, zdrowia i opieki społecznej,
kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, oraz zadań skierowanych na ochronę środowiska.
Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem zawartym w budżecie Miasta, a po
ich zakończeniu rozliczane i przekazywane w postaci środków trwałych do wydziału Mienia
Gminnego i Rolnictwa. W trakcie i na koniec roku Wydział raportuje dane o stanie
zaawansowania inwestycji oraz ich wartości.
W ramach planu inwestycyjnego na rok 2018 przewidzianych do realizacji było
37 zadań inwestycyjnych, jednorocznych i wieloletnich, kontynuowanych z lat poprzednich
jak również projekty unijne na łączną wartość, po korektach planów, wynoszącą
48 039 243,36 zł, a procent ich wykonania wyniósł ok. 74%
Z punktu widzenia wartości do największych z nich należą trzy zadania wieloletnie
dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej takie jak:
1. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap.
W trakcie trwania projektu w roku 2018 wykonano prace termomodernizacyjne
w budynku: Szkoły Podstawowej nr 18 (obiektu dawnego Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 przy ul. Cypriana Kamila Norwida 30, budynku Szkoły Podstawowej
nr 33 przy ul. Łagodnej 26 budynku Przedszkola Integracyjnego nr 1 przy ul. Korzennej
37 w Bielsku-Białej, budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 393
w Bielsku-Białej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka 30 na wartość
11 284 032,00 zł.
2. Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.
Realizacja zadania polegała na wykonaniu robót budowlanych polegających na
utworzeniu trzech pracowni dla kształcenia zawodowego w budynku Bielskiej Szkoły
Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20 dla Zespołu Szkół Samochodowych. Wykonaniu
pracowni gastronomicznych oraz obsługi klienta w Zespole Szkól Samochodowych
i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. Zakupieniu wyposażenia dla ZSSiO przy
ul. Filarowej 52 w Bielsku-Białej i sprzętu komputerowego dla BSP przy ul. Teodora
Sixta. Natomiast w BCKUiP przy ul. Zygmunta Krasińskiego 3, wykonaniu przebudowy
pomieszczeń warsztatowych dla potrzeb pracowni branży samochodowej, elektrycznej,
elektronicznej i mechanicznej. Wykonaniu wentylacji wywiewnej dygestorium dla
BCKUiP, jak również wykonaniu wzmocnienia stropu nad przyziemiem warsztatów
szkolnych. Dostarczeniu, zainstalowaniu, uruchomieniu i skonfigurowaniu wyposażenia
dla potrzeb pracowni branży samochodowej na łączną wartość 9 064 609,42 zł.
3. "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej". Rozbudowa przedszkoli miejskich, w ramach
których wykonano:
a) Rozbudowę z przebudową budynku Przedszkola nr 42 przy ul. Cieszyńskiej 383 wraz
z zakupem wyposażenia,
b) Nadbudowę wraz z rozbudową budynku Przedszkola nr 44 przy ul. Jana
Sobieskiego171 wraz z zakupem wyposażenia,
c) Zakupiono wyposażenie Przedszkola nr 49 przy ul. Skośnej.
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Zadanie sfinansowano wraz ze środkami Z Unii Europejskiej, w łącznej wartości
5 360 723,19 zł.
Zadania te realizowane były w zakresie – edukacja i oświata w ramach której
wykonano również szereg innych mniejszych inwestycji w liczbie 20, zwiększających
bezpieczeństwo użytkowania obiektów, zwiększające możliwości objęcia większej ilości
dzieci opieką przedszkolną, poprawiających standardy budynków szkolnych poprzez ich
modernizację oraz adaptacje na inne potrzeby edukacyjne, zakup nowego wyposażenia
i pomocy szkolnych poprawiających jakość edukacji, jak również prace mające na celu
ochronę środowiska poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i wymianie
nieefektywnych instalacji i urządzeń grzewczych. Były to m.in.:
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 Przy ul. Zapłocie Duże 1.
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wartość 89 421,70 zł.
2. Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy
ul. Sterniczej 4. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową modernizacji
basenu oraz budowy jacuzzi dla 6 osób na terenie basenu w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących wartość 162 360,00 zł.
3. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zaleconych
decyzjami Straży Pożarnych. Opracowano dokumentację techniczną na dostosowanie
budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Doliny Miętusiej 5 do wymagań
przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonano dokumentację
projektowo -kosztorysową przebudowy istniejącego ciągu pieszo-jezdnego do funkcji
drogi pożarowej, wartość 106 210,50 zł.
4. Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii
Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4, z przystosowaniem pomieszczeń do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano modernizację sanitariatów w całym
zakresie objętych umową, wartość 274 508,09 zł.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20.
Wykonano izolację ściany fundamentowej (od strony wschodniej) budynku szkoły.
Podpisano umowę z wykonawcą na realizację termomodernizacji budynku szkoły
w 2019, wartość 50 301,26 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedszkoli miejskich przy
ul. Janowickiej i ul. Jeździeckiej. W ramach tego zadania wykonano prace
przygotowawcze polegające na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego
budowy przedszkola przy ul. Janowickiej w Bielsku-Białej oraz wykonano analizę
możliwości lokalizacji obiektu, z propozycją programowo-przestrzenną, 10-cio
oddziałowego przedszkola wraz z analizą możliwości przebudowy układu drogowego
ul. Jeździeckiej. Wartość 76 136,40 zł.
7. W ramach pięciu zadań jednorocznych wykonano: - nową kotłownię c.o. i cwu
w Przedszkolu nr 7 przy ul. Fryderyka Chopina 13 oraz w Przedszkolu nr 36 przy
ul. Górskiej 140, zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku Przedszkola nr 36 przy
ul Górskiej 140, jak również nową instalację c.o. i cwu i p.poż. w Przedszkolu nr 51 przy
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9, oraz nowe ogrodzenie frontowe oraz przy placu zabaw
w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skośnej 3 w Bielsku-Białej. Łączna wartość to 597 198,68
zł.
8. Przebudowa urządzeń energetycznych w Zespole Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. Dostosowano istniejącą instalację
elektryczną wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym do zwiększonego poboru mocy.
Wartość 808 967,07 zł.
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Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul. Filarowej 52 oraz w BSP przy ul. Teodora
Sixta Przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne, przygotowano pomieszczenia
wentylatorowni dla potrzeb nowej wentylacji, wykonano adaptację pomieszczenia
gospodarczego na pomieszczenie zmywalni w Zespole Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 w Bielsku-Białej. Wykonano modernizację
instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach 11,12,13,w BSP przy ul. Sixta
20. Wartość 529 526,16 zł.
10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Józefa
Lompy 11 - Opracowano kompleksową pełnobranżową dokumentację projektowokosztorysową dla modernizacji placówki oświatowej w Bielsku -Białej przy ul. Lompy 11
o wartości 193 225,00 zł.
11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27.
Rozpoczęto realizację nowej elewacji i docieplenie ścian sali gimnastycznej, która
kontynuowana będzie w 2019 r. wartość 254 610,00 zł.
12. Wykonanie sieci LAN oraz instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia komputerowe
w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku- Białej
ul. Budowlanych 4. Wykonano instalację elektryczną i teletechniczną dla pracowni
komputerowej o wartości 33 690,12 zł.
13. Adaptacja budynku przy ul. Boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zakończono adaptację-zmianę sposobu
użytkowania pomieszczeń szkolnych na pracownię zajęć praktycznych w zawodach
budowlanych, wraz z zapleczem. Zamontowano dodatkowy osprzęt dla zestawów
gniazd zasilających w salach warsztatowych. Wartość zadania 194 925,53 zł.
14. Wykonanie monitoringu i systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych
w BCKUiP przy ul. Zygmunta Krasińskiego 37. Zadanie wykonano zgodnie z umową na
wartość 24 934,56 zł.
15. Wykonanie instalacji hydrantowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej.
Wykonano instalację gazową, wodociągową, hydrantową oraz zakończono przebudowę
kotłowni w budynku Przedszkola nr 40 przy ul. Komorowickiej 338 Zrealizowano
przebudowę instalacji wodociągowej i hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 27 przy
ul. Emilii Plater 3 w Bielsku-Białej Wartość zadania 265 506,52 zł.
16. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych w BielskuBiałej zaleconych decyzjami Straży Pożarnej. W roku 2018 przeprowadzono procedurę
przetargową, rozstrzygniecie przetargu i podpisanie umowy nastąpi w styczniu 2019
roku. Zadanie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej.
W ramach dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży, oraz aktywne
spędzanie czasu poprzez zwiększenie dostępności do obiektów sportowych, wykonano lub
zmodernizowano osiem obiektów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja boisk sportowych
zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku – Białej” oraz trzy obiekty sportowe
w ramach samodzielnych zadań do których zaliczyć należy:
1. Boisko wielofunkcyjne, bieżnię i skocznię do skoku w dal, przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej.
2. Zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni do skoku w dal przy
Szkole Podstawowej nr 1 ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2 w Bielsku-Białej.
3. Wykonano boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 6 ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej.
4. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 3 ul. Antoniego Osuchowskiego 8 w Bielsku-Białej.
9.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018
5.

161

Sfinalizowano prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego, przy Bielskiej Szkole
Przemysłowej ul. Teodora Sixta 20 w Bielsku-Białej.
6. Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 32, ul. Cieszyńska 393
w Bielsku-Białej.
7. Dostarczono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu obok boiska
przyszkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej przy ul. Wapienickiej 46 oraz
wykonano przebudowę piłkochwytu w SP 29 przy ul. Czereśniowej 20.
8. Wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 28 przy ul. Wyzwolenia 343 w Bielsku-Białej oraz przeprowadzono
rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby boiska sportowego na terenie
Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Wyzwolenia 343 w Bielsku-Białej. Całość
wykonanych boisk zamyka się kwotą 2 675 550,06 zł.
9. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej pl. M. Lutra 7. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego na
podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Koniec realizacji
zadania nastąpi w 2019.
10. Osiedle Komorowice Krakowskie – Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej
zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej
ul. Czereśniowa 20. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną przy budynku szkoły zgodnie
z umową.
11. Osiedle Komorowice Śląskie Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120 m przy byłym
Gimnazjum nr 14 przy ul. Mazańcowickiej. Przeprowadzono rozbudowę bieżni
lekkoatletycznej przy budynku szkoły. Wartość zadania to kwota 95 520,00 zł.
Inwestycja ta została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego.
W obszarze ochrony zdrowia i polityki społecznej kontynuowano dwa duże zadania
w tym jedno z dofinansowaniem unijnym oraz rozpoczęto prace projektowe dla utworzenia
dziennego domu Senior + przy ul. Partyzantów w ramach następujących zadań:
1. Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana
Pawła II w Bielsku-Białej . Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania
"Rozbudowa budynków Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana
Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18" oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu dla inwestycji: obejmującego rozbudowę, nadbudowę i przebudowę BCO Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18, realizacja nastąpi w 2019
i w roku następnym. Poniesione nakłady w 2018 r. wyniosły 10 329,78 zł, zadanie to
będzie dofinansowane z funduszy unijnych.
2. Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W ramach tego zadania na terenie
Bielskiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 wykonano następujące roboty:
a) dokumentację projektową miejsc postojowych,
b) oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku Pawilonu nr 5,
c) instalację elektryczną 230V i instalację strukturalną w pomieszczeniach
magazynowo-biurowych w budynku Pawilonu nr 5.
d) modernizację przyziemia zaplecza dawnej kuchni w budynku pawilonu nr 5.
e) montaż klimatyzatorów w dyżurkach lekarskich na oddziale ginekologicznym.
f) rozpoczęto przebudowę i rozbudowę pawilonu IV (z realizacją 2019 i w latach
następnych).
g) termomodernizację budynku Patomorfologii (Chłodni).
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h) wymianę dachu budynku oddziału radioterapii przy ul. Wyzwolenia 18. Wartość robót
1 680 369,64 zł.
3. Aktywny Senior - rozbudowa jadalni wraz z nadbudową w DPS przy ul. Żywieckiej 15.
Opracowano pełnobranżową, pełnozakresową, kompletną dokumentację projektowokosztorysowej rozbudowy budynku DPS dla Osób Starszych przy ul. Żywieckiej 15 na
wartość 79 972,90 zł.
4. Utworzenie dziennego domu "Senior +" w Bielsku-Białej" Partyzantów 62. Wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń znajdujących się na
parterze budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 62-62a dla potrzeb zadania
Utworzenie dziennego domu "Senior +" w Bielsku-Białej". Realizacja zadania rozpocznie
się w 2019r. koszt dokumentacji wyniósł 48 770,00 zł.
Do zadań z zakresu turystyki i rekreacji oraz kultury należy zaliczyć zadania
zwiększające atrakcyjność aktywnego spędzania czasu wolnego, edukację ekologiczną
i zatrzymanie procesów niszczenia środowiska oraz zwiększenia dostępności do obiektów
kultury:
1. Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji
Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała. Została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza
i koncepcja zagospodarowania terenu oraz na ich podstawie obecnie opracowywana
jest pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa rewitalizacji miejskich
systemów nadbrzeżnych. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą Lasu Komunalnego
w Wapienicy oraz Lasku Bathelta w Bielsku-Białej. Poniesione nakłady w 2018 to
410 709,50 zł, realizacja zadania przewidziana w 2019 r.
2. Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej- Etap II i III.
Sporządzono inwentaryzację dendrologiczną, oraz dokumentację diagnostyczną drzew
i krzewów dla rewitalizacji terenów miejskich w Bielsku-Białej obejmujących park za
Ratuszem, ogród jordanowski przy ul. Zielonej, park przy ul. Zdrojowej/św. Anny oraz
park Włókniarzy. Wykonano usługę w zakresie wycinki przesadzania oraz cięć
pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących na terenie miejskim przy ul. Zielonej.
Przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową dla zadania dotyczącego parku
Zielona oraz jeden dla parku Św. Anny, przetargi zostały unieważnione z powodu zbyt
wysokiej ceny. Następne procedury przetargowe rozpoczną się w 2019 r., wydatki
poniesione w 2018 r. to 54 792,00 zł. Inwestycja ta będzie współfinansowana z funduszy
unijnych.
3. „Szybowcem po niebie" - zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży”.
Podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i uruchomienie dwumiejscowego szybowca
typ/model PW6U – Dostawa szybowca przewidziana jest na I kwartał 2019 r., o wartości
490 770,00 zł.
4. Modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadoptowanego na potrzeby
Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz II etap. Wykonano docieplenie elewacji z elementami
wykończenia z blachy powlekanej od strony aresztu, oraz izolację części ścian
podziemia i wymianę zawilgoconych tynków ścian podziemia jak również klatki
schodowej na tynki renowacyjne.
Realizowano prace przygotowawcze dla dużej inwestycji pn. Budownictwo
komunalne - budynki mieszkalne w ramach której opracowano pełnozakresową i pełno
branżową dokumentację projektowo-kosztorysową dla zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w rejonie ulic Wapiennej i ul. Ludwika Solskiego. Zlecono opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej konstrukcji fundamentów i piwnic 6 budynków,
wartość to kwota 16 454,95 zł oraz w dziale administracja publiczna zadanie pn. Adaptacja
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i modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na
archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego. Wykonano uzgodnienia oraz kopie map, wydano
warunki techniczne na podłączenie wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dotyczące realizacji
zadania. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
z terminem wykonania w roku 2019, wartość wydatków w 2018 r. to 289,95 zł.
Wykonano również szereg prac przygotowujących przyszłe inwestycje na lata
następne w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowych do szeregu nowych projektów
w ramach zadania: Dokumentacja przyszłościowa. W ramach tej inwestycji wykonano:
1. Dokumentację projektową wykonania nowej elewacji budynku Zespół Szkół
Ekonomicznych ul. Komorowicka 27.
2. Ekspertyzę techniczną wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową zabezpieczenia
przeciwpożarowego w budynku Gimnazjum nr 14 - SP 29 przy ul. Mazańcowickiej 34
w Bielsku-Białej.
3. Wstępną analizę możliwości rozbudowy o dwa oddziały budynku Przedszkola 29 przy
ul. Artura Grottgera w Bielsku-Białej.
4. Dokumentację projektowo-kosztorysową na zewnętrzne instalacje elektryczne,
tj. oświetlenie boisk wielofunkcyjnych przy SP 26 ul. Złoty Potok i SP 28 ul. Wyzwolenia
343.
5. Dokumentację dla wykonania zjazdu z ul. Harcerskiej do obiektu Szpitala Miejskiego
przy Emilii Plater w Bielsku-Białej.
6. Dokumentację projektowo-kosztorysową drenażu opaskowego oraz przebudowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Przedszkola nr 11 przy
ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej.
7. Dokumentację projektową wymiany elementów drewnianych wieżyczki nad galerią oraz
galerii drewnianej na elewacji południowej (od ul. Listopadowej) w zabytkowym budynku
I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Listopadowej 70.
8. Dokumentację projektowo-kosztorysową regulacji instalacji c.o. w budynku SP nr 9 przy
ul. Józefa Piłsudskiego 47.
9. dokumentację projektowo-kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń
budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej przy ul. Władysława Broniewskiego
23 na 4 oddziały przedszkolne I etap.
10. Dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych, instalacji
sanitarnych oraz modernizacji z rozbudową instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w budynku przy ul. Bystrzańskiej 57 w Bielsku-Białej.
11. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania kotłowni gazowej. instalacji c.o. oraz
instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku BTT przy ul. Inwalidów 6 w Bielsku-Białej.
12. Pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej. - dokumentację
projektowo-kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku
SP nr 33 w Bielsku-Białej przy ul. Łagodnej 26 na dwa oddziały przedszkolne. I etap.
13. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy etap I i przebudowy etap
II Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej 37 w Bielsku-Białej.
Łączne wydatki poniesione na dokumentację wyniosły 320 715,47 zł.
W roku 2018 procent wykonania ostatecznej wersji planów wyniósł ok. 74%

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

164

Drogownictwo
(Informacje przygotowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej)
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (MZD) jest samorządową jednostką
organizacyjną Gminy Bielska-Białej nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną
w formie jednostki budżetowej, przy pomocy, której Prezydent Miasta Bielska-Białej
wykonuje obowiązki zarządcy drogi.
MZD jest zarządcą drogi w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).
Tabela. Dane rzeczowo-finansowe w zakresie wykonanych robót drogowych i mostowych przez MZD
w 2018 r.
2018 r.

łącznie

drogi
gminne

drogi
powiatowe

drogi
wojewódzkie

drogi
krajowe

długość wybudowanych dróg
[km]

2,73

0,29

1,75

0,69

0

długość przebudowanych
dróg [km]

12,26

4,77

3,5

2,29

1,7

wydatki finansowe ogółem
(z wykupami) [tys. zł]

151 009

46 027

62 498

27 264

15 220

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

W ramach kluczowych inwestycji drogowych i mostowych w 2018 r. zostały
przeprowadzone następujące prace:
1. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej: zakres finansowy
zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 17 280 650,93 zł – środki UE i budżetu Miasta
(szacowany łączny koszt inwestycji to ok. 255 mln zł). Realizowano zadanie polegające
na rozbudowie ul. Międzyrzeckiej (odcinka DW 942). Zrealizowany zakres prac
obejmował: budowę 3-przęsłowego betonowego wiaduktu nad torami linii kolejowej
nr 190, rozbudowę ul. Dziewanny wraz z oświetleniem, budowę ronda po północnej
i południowej stronie drogi ekspresowej S-52 (w rejonie ul. Rudawka i ks. Józefa
Londzina), rozbudowę ul. Międzyrzeckiej od ronda ks. Józefa Londzina do ul. Zagajnik
(w głównym zakresie) wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz budowę pięciu
zatok przystankowych i ścieżki rowerowej, budowę łącznicy z ul. Przy Torach w nowym
przebiegu wraz z oświetleniem, budowę ul. Nowo-Międzyrzeckiej z nasypami
i oświetleniem, a także obustronnymi, jednokierunkowymi ścieżkami rowerowymi, roboty
infrastrukturalne sieciowe na wszystkich ww. etapach. Realizowane roboty drogowe
oczekują drobnych uzupełnień oraz końcowego odbioru w kwietniu 2019 r.
2. Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od węzła Rosta drogi ekspresowej S1 do ul. Hałcnowskiej
w Bielsku-Białej: zakres finansowy zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 15 039 500,91
zł. Realizowano zadanie obejmujące wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni
i chodnika na projektowanym odcinku ulicy Braterskiej, budowę ulicy Bocznej w pełnej
konstrukcji wraz z budową oświetlenia oraz budową kanalizacji deszczowej. Ponadto
wykonano główny ciąg ulicy KDZ-1 w pełnej konstrukcji z chodnikami na odcinku około
400mb wraz z budową dwóch zatok przystankowych oraz robotami melioracyjnymi,
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budową zbiornika retencyjnego, przebudową kanalizacji sanitarnej i budową oświetlenia
ulicznego.
Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej: zakres finansowy
zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 12 584 350,53 zł – środki UE i budżetu Miasta
(łączna wartość inwestycji: 102 582 420,58 zł). W zakresie ul. Żywieckiej etap I odc.
1 i 2 – zrealizowano przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego, kanalizacji deszczowej
oraz roboty drogowe polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz warstw
konstrukcyjnych, budowę chodników oraz dwóch zatok przystankowych. W zakresie
ul. Krakowskiej – zrealizowano przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego, budowę
przepustu P1 i P2, budowę muru oporowego nr 2, budowę mostu na potoku Krzywa
(obiekt tymczasowy). Zabudowano zbiorniki retencyjne dla kanalizacji deszczowej,
realizowano również budowę kanalizacji deszczowej na trzech odcinkach, przebudowę
istniejących ogrodzeń. Rozpoczęto realizację przebudowy ul. Edwarda Dembowskiego
i Metalowców, w tym realizację robót przy przebudowie jezdni. Zakończono roboty
drogowe na odc. od km 4+437 do 4+883 bez warstwy ścieralnej, oświetlenia
i oznakowania.
Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława
Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej: zakres
finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 11 281
531,97 zł. W ramach zadania wykonano: zastąpienie istniejącego skrzyżowania
z pierwszeństwem przejazdu skrzyżowaniem o ruchu okrężnym – budowa ronda
im. Majora Jana Wawrzyczka, przebudowę wlotów w ulice: Wyzwolenia, Szkolną,
Głęboką, Władysława Broniewskiego, Opatrzności Bożej, rozbudowę ulicy
ks. Stanisława Stojałowskiego na odcinku dług. ok. 250 m, przebudowę ulicy Plac
Opatrzności Bożej, przebudowę mostu na potoku Niwka pod ulicą ks. Stanisława
Stojałowskiego i pod zieleńcem na dług. ok. 110 m, przebudowę i budowę sieci
oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, jak również zieleni oraz małej
architektury: ozdobnych elementów kamiennych, aranżacji wyspy ronda, zieleńców,
nawierzchni ozdobnych, przeniesienie i renowacja obiektu o wartości zabytkowej – figury
św. Jana Nepomucena
Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu:
zakres finansowy inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 6 569 510,84 zł.
Wykonano budowę nowego mostu na potoku Skleniec w postaci ramy żelbetowej
jednoprzęsłowej otwartej (długość całkowita mostu wynosi 6,95 m, szerokość całkowita
12,60 m), kompletny zakres prac drogowych na odcinku długości ok. 250 m, rozbudowę
odwodnienia, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
kanalizacji teletechnicznej, jak również przebudowę sygnalizacji świetlnej w rejonie
skrzyżowania z ul. Bajki.
Rozbudowa drogi powiatowej (nr 7468 S) ul. Szerokiej w Bielsku-Białej i rozbudowa
drogi gminnej (nr 160 166 S) ul. Czołgistów w Bielsku-Białej: zakres finansowy
zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 6 982 171,88 zł. Ul. Czołgistów – wykonano
pełną konstrukcję jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej. Ul. Szeroka – wykonano
podbudowy pod jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową wraz z budową kanalizacji
deszczowej, przebudowę sieci energetycznej, sieci teletechnicznej oraz wykonano
nawierzchnię jezdni.
Rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej i ul. Złoty Potok wraz z budową kanalizacji
deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej i ul. Matecznik w Bielsku-Białej: łączny zakres
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finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł
5 894 630,38 zł. W zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Górska i ul. Złoty Potok – prace
obejmowały wykonanie pełnej konstrukcji jezdni i chodników, budowę kanalizacji
deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury oraz budowę zatoki autobusowej
(koszt: 4 841 218,68 zł), natomiast w zakresie ul. Saneczkowej oraz ul. Matecznik –
prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z pełną konstrukcją jezdni
i odtworzeniem nawierzchni (koszt: 1 053 411,70 zł).
8. Rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec w Bielsku-Białej: zakres finansowy
zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 5 347 603,96 zł.
Rozbudowa ul. Dębowiec na odcinku od km 0+000 do km 0+730 z przebudową
skrzyżowania z ul. Łowiecką obejmowała: budowę chodnika, ścieżki rowerowej,
oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, jak również przebudowę przepustów
drogowych oraz wodociągu.
9. Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bielsku-Białej: zakres finansowy
zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 3 066 790,93 zł.
Zadanie obejmowało wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z mieszanki SMA, chodników
z kostki betonowej, przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej, wykonanie miejsc
postojowych z kostki kamiennej oraz remont muru oporowego.
10. Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej i rozbudowa
ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek w Bielsku-Białej: zakres
finansowy zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 2 250 000,00 zł. Zakres realizowanych
prac obejmował wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z mieszanki bitumicznej, budowę
chodnika i bezpiecznika z kostki betonowej, wykonanie elementów uspokojenia ruchu
drogowego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.
11. Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Władysława
Orkana do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową oświetlenia ulicznego: zakres finansowy
zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 2 166 808,34 zł.
12. Rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Nad Potokiem
do ul. Piastowskiej: zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac
w 2018 r. wyniósł 1 727 342,94 zł. Wykonano przebudowę i budowę części chodnika
o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni
bitumicznej, budowę miejsc postojowych, przebudowę istniejącego odwodnienia oraz
przebudowę istniejącego przepustu na potoku Starobielskim. Ponadto wykonano
przełożenie sieci energetycznej oraz sieci teletechnicznej.
13. Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej na odcinku
od ul. Okręgowej do granicy miasta: zakres finansowy zakończonej inwestycji –
zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 469 342,06 zł. Wykonywano nawierzchnie
z kostki betonowej na chodniku oraz zjazdach, przeprowadzono profilowanie skarp oraz
poboczy.
14. Rozbudowa ul. Ks. Jana Kusia w Bielsku-Białej: zakres finansowy zakończonej
inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r. wyniósł 1 381 909,65 zł. Wykonano
nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, nową
w pełnej konstrukcji jezdnię wraz z przebudową sieci teletechnicznej.
W ramach budowy nowych oraz modernizacji istniejących ścieżek rowerowych
przeprowadzono następujące inwestycje:
1. W 2018 r. zrealizowano budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica – odcinek od
ul. Cieszyńskiej do ul. Leśników. W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę rowerową
o długości 685 m oraz o powierzchni równej 1976 m2, ciąg pieszo-jezdny (dopuszczalny
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dla rowerów) o długości 207 m oraz o powierzchni równej 1 356 m2, a także stację do
naprawy rowerów. Wartość wykonanych prac wyniosła 1 775 416,02 zł.
2. W 2018 r. wybudowano także ścieżkę rowerową na ul. Czołgistów o długości 330 m oraz
ścieżkę rowerową na ul. Dębowiec o długości 740 m (które wskazane zostały w opisie
inwestycji drogowych powyżej).
W zakresie systemu zarządzania ruchem w Bielsku-Białej kluczowym
przedsięwzięciem w 2018 r. było zakończenie realizacji I etapu projektu dotyczącego
inteligentnego systemu transportowego (ITS) – pn. Zaprojektowanie, dostarczenie,
wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko-Biała Systemu ITS,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego
w Bielsku-Białej”. Zakres finansowy zakończonej inwestycji – zrealizowanych prac w 2018 r.
wyniósł 12 022 194,64 zł (środki UE oraz budżet Miasta). Projekt ITS objął swym zakresem
18 kluczowych sygnalizacji świetlnych w mieście, w korytarzu północ – południe, od Sarniego
Stoku po skrzyżowanie ul. Partyzantów – al. gen. Władysława Andersa – ul. gen. Bora
Komorowskiego, wraz z odgałęzieniem: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Żywieckiej
i ul. Krakowskiej. W ramach I etapu ITS w Bielsku-Białej – zmodernizowano infrastrukturę
związaną z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych (w tym
system monitoringu wizyjnego). Głównym celem inwestycji była poprawa warunków ruchu
drogowego w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. Dzięki
mechanizmowi nadawania priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej możliwe jest
skrócenie czasu ich oczekiwania na czerwonym świetle (jeśli będą opóźnione w stosunku do
rozkładu jazdy). Udogodnieniem dla pasażerów związanym z transportem publicznym było
rozszerzenie działania systemu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) – łącznie na
22 przystankach. Informacja pasażerska z nowymi funkcjonalnościami udostępniona została
również na dedykowanym portalu internetowym rozklady.bielsko.pl. Natomiast celem
prezentacji informacji o aktualnych warunkach ruchowych na sieci dróg objętych systemem
ITS – uruchomiony został internetowy serwis – its.bielsko.pl. Wszystkie elementy systemu
ITS zostały połączone szybką siecią światłowodową z Centrum Zarządzania Ruchem
w MZD.
Ważnym zakresem działań MZD jest bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz
elementy uspokojenia ruchu.
Elementy uspokojenia ruchu mają przede wszystkim na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników dróg oraz polepszenie funkcjonowania
przestrzeni publicznej w obszarach zabudowanych. Celem ograniczenia prędkości pojazdów
w obszarach zabudowanych, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wprowadził elementy
uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających. W 2018 r. wybudowane zostały progi
zwalniające na ul. Okręgowej, ul. Laskowej, ul. Suchej, ul. Nad Potokiem.
Elementy spowolnienia ruchu zostały również zastosowane na skrzyżowaniach
w postaci wyniesionych powierzchni obejmujących przekrój jezdni. MZD zrealizował
w 2018 r. wyniesione skrzyżowania ulic: Złotych Kłosów – Skromna, Skromna – Szczęśliwa,
Skromna – Sąsiedzka, Skromna – Chmurna, Dojazdowa – Straconki, Przemysłowa –
Przędzalnicza.
Podobny rodzaj powierzchni spowalniającej przyjaznej m.in. dla pojazdów
komunikacji miejskiej to powierzchnia wyniesiona w formie tzw. „poduszki”. Takie elementy
zamontowano w 2018 r. na ul. Wincentego Witosa.
MZD w uzasadnionych miejscach zamontował także urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Jednym z elementem urządzeń BRD są elastyczne słupki, które w 2018 r.
zostały zamontowane m.in. przy ul. Przechód Schodowy (rejon sklepu PSS Społem).
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Aby poprawić widoczność na skrzyżowaniach montowane są na drogach publicznych
lustra drogowe. Każdego roku MZD montuje w nowych lokalizacjach lub wymienia około 150
luster.
Istotnym aspektem jest także doświetlanie przejść dla pieszych celem zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu pieszych. W 2018 r. zostało doświetlonych 14 przejść dla pieszych
w pasie drogowym (wykaz – tabela poniżej):
Tabela. Wykaz doświetlonych przejść dla pieszych w pasie drogowym w 2018 r.
Ulica
Teofila Aleksandra Lenartowicza
Wałowa
Prof. dr Mieczysława Michałowicza
Prof. dr Mieczysława Michałowicza
Prof. dr Mieczysława Michałowicza
Prof. dr Mieczysława Michałowicza
Warszawska
Katowicka
Bystrzańska
Ignacego Daszyńskiego
Hałcnowska
Karpacka
Karpacka
Wyzwolenia
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Lokalizacja przejścia dla pieszych
przy Szkole Podstawowej nr 20
przy schodach – zejście z ul. 3 Maja
powyżej skrzyżowania z ul. Kamienicką
poniżej skrzyżowania z ul. Franciszka
Kamińskiego
okolice posesji nr 51
okolice posesji nr 57
powyżej skrzyżowania z ul. Węglową
powyżej skrzyżowania z ul. Królewską
powyżej skrzyżowania z ul. Argentyny
poniżej skrzyżowania z ul. Stażystów
powyżej skrzyżowania z ul. Wernyhory
powyżej skrzyżowania z ul Jeżynową
przy Szkole Podstawowej nr 22
Przy Szkole Podstawowej nr 28

W ramach inwestycji wybrane przejścia dla pieszych zostały wyposażone
w niezbędną infrastrukturę drogową wraz ze słupami oświetleniowymi o wysokości 6m
z energooszczędnymi wkładami LED. Wartość inwestycji w 2018 r. wyniosła 477 148,46 zł.
W zakresie innych elementów realizacji należy wymienić:
1. Stacje do naprawy rowerów: w 2018 r. dostarczono oraz zamontowano dwie stacje do
naprawy rowerów: wzdłuż rzeki Wapienica przy włączeniu ul. Leśników (wartość
8 610,00 zł) oraz na ul. Czołgistów przy Hotelu na Błoniach (wartość 9 102,00 zł).
2. Miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej: w 2018 r. wykonano dodatkowe
stanowiska dla osób niepełnosprawnych na ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza,
ul. Lelewela, ul. Fryderyka Chopina.
3. Tabliczki uliczne (wykonanie, dostawa i montaż elementów informacji miejskiej):
w 2018 r. wymieniono słupki z nazwami ulic na nowe oparte na standardach Miejskiego
Systemu Informacji. Wartość zadania wyniosła 288 428,85 zł.
4. Tabliczki kierunkowe: w 2018 r. dokonano wymiany bramownic wraz z tabliczkami
kierunkowymi na skrzyżowaniach ulic: Warszawska – Sarni Stok – Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz Żywiecka – PCK – Marii Skłodowskiej-Curie.
MZD zarządza także miejscami wyznaczonymi do parkowani pojazdów
samochodowych w ramach wyznaczonej strefy płatnego parkowania (SPP) na obszarze
Miasta – na podstawie Uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia
26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej, z późniejszymi
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zmianami. Najważniejsze kwestie związanie z działalnością SPP w 2018 r. prezentuje
poniższa tabela.
Tabela. Strefa płatnego parkowania w Bielsku-Białej – bilans za 2018 r.
Strefa płatnego parkowania w Bielsku-Białej – bilans za 2018 r.
Liczba inkasentów zatrudnionych do obsługi parkingów płatnych (średnio)

44

Liczba wszystkich miejsc parkingowych administrowanych przez MZD

1 511

Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych na obszarze SPP, w tym:
miejsca dla niepełnosprawnych
Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych na parkingach
wewnętrznych, w tym:

1 089
88

miejsca dla niepełnosprawnych

422
25

Liczba wystawionych biletów na obszarze SPP (szt.)
Liczba wystawionych wezwań na obszarze SPP (szt.)
Wpływy z parkingów ogółem:
Wpływy z SPP, w tym:
z biletów i abonamentów
z upomnień
z kosztów upomnień
Wpływy z parkingów wewnętrznych

702 365
264 344
3 026 918,50 zł
2 614 740,50 zł
1 862 756,46 zł
649 231,24 zł
102 752,80 zł
412 178,00 zł

Procentowe wpływy z parkingów na obszarze SPP (ogółem), w tym:
z biletów parkingowych
z abonamentów
z kart płatniczych (8 parkomatów użytkowanych testowo)
z aplikacji mobilnych (moBILET, SkyCash)
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

100%
89,7%
6,6%
1,4%
2,3%
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Gospodarka odpadami
(Informacje przygotowane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami)
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych Gminy. Miasto
Bielsko-Biała realizuje ten ustawowy obowiązek przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami, które
w ramach swojej działalności wypełnia założenia ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.) – zwanej
dalej ustawą ucpg oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na jej podstawie, tj.:
1. Organizuje system gospodarki odpadami komunalnymi oraz ustanawia selektywną
zbiórkę odpadów.
2. Prowadzi działania edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.
3. Nadzoruje gospodarkę odpadami komunalnymi.
4. Zapewnia samofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki
odpadów realizowana jest dyspozycją ustawą ucpg oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów na terenie Bielska-Białej. W 2017 r. przygotowano
założenia obowiązującego na terenie Bielska-Białej systemu selektywnej zbiórki odpadów
oraz Opis Przedmiotu Zamówienia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w Bielsku-Białej i dostarczania ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy
ul. Krakowskiej 315d wraz z zapewnieniem pojemników, kontenerów, koszy ulicznych,
pojemników typu „dzwon” oraz worków do gromadzenia odpadów komunalnych objętych
usługą odbioru. Efektem przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego było
podpisanie w styczniu 2018 r. umowy z SUEZ Bielsko-Biała S.A. na okres 36 miesięcy,
z mocą obowiązywania od 1 lipca 2018 r. Na jej podstawie Gmina ponosi miesięczne koszty
odbioru odpadów komunalnych w wysokości: 2 079 000,00 zł brutto.
Zwiększenie liczby frakcji odpadów selektywnie zbieranych „u źródła” spowodowało
wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych. Było to związane z koniecznością
zapewnienia większej i bardziej nowoczesnej floty pojazdów oraz większej liczby
pracowników niż we wcześniejszym systemie Suche-Mokre-Szkło, a także dostarczenia
większej liczby pojemników i worków na odpady. Celem zminimalizowania negatywnych
skutków oddziaływania na środowisko wprowadzono wymóg odbioru frakcji Bio
i Pozostałości po segregowaniu (wymagających największych częstotliwości) samochodami
dwukomorowymi oraz stosowania jak największej liczby pojazdów z niską emisją spalin do
realizacji całej usługi.
Łącznie w 2018 r. na realizację umów dotyczących usługi odbioru odpadów
komunalnych przez SUEZ Bielsko-Biała S.A. wydatkowano kwotę 21 490 246,16 zł.
Odpady odebrane przez SUEZ Bielsko-Biała S.A. w Bielsku-Białej zagospodarowane
zostały w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej (zwany dalej
ZGO S.A.). Z nieruchomości w Bielsku-Białej w 2018 r. odebrano 48 461,420 Mg odpadów.
Łączny koszt ich zagospodarowania w 2018 r. wyniósł 11 140 834,67 zł.
W 2018 r. na terenie Bielska-Białej funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK prowadzony w dwóch lokalizacjach przez ZGO S.A.
w Bielsku-Białej.
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W ramach ponoszonej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych i ich mieszkańcy oraz właściciele
nieruchomości letniskowych położonych na terenie Bielska-Białej mogli dostarczać do
PSZOK odpady problemowe. Odpady przyjmowane były nieodpłatnie, w ramach ustalonych
limitów, po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta (dowód osobisty,
potwierdzenie złożenia deklaracji) oraz wypełnieniu formularza „przyjęcia odpadów
w punkcie selektywnej zbiórki”.
Na podstawie umowy z ZGO S.A. koszt prowadzenia PSZOK i zagospodarowania
zebranych w nim odpadów wyniósł w 2018 r. 2 604 000,00 zł brutto.
W 2018 r. w PSZOK-ach przyjęto 14 937,806 Mg odpadów komunalnych czyli
zdecydowanie więcej niż rok czy dwa lata wcześniej. Morfologię dostarczanych odpadów
przedstawia poniższy wykres.
Wykres. Zestawienie odpadów zebranych w PSZOK w 2018 r.

Źródło: Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w ramach systemu gospodarki
odpadami w 2018 r. zorganizowano na terenie Miasta 66 mobilnych zbiórek zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego we współpracy ze SKY Recycling System Sp. z o.o.
oraz Biosystem S.A. Jednocześnie kontynuowano we współpracy z Pogotowiem Sanitarno Epidemiologicznym „NOWISTA” zbiórkę przeterminowanych leków w 59 aptekach na terenie
Miasta.
Poza systemem finansowanym w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, umożliwiającym właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych (jednych w drodze odbioru z posesji, innych poprzez
przyjęcie w PSZOK lub aptekach czy mobilnych punktach zbiórki), w 2018 r. właściciele
nieruchomości mogli korzystać z organizowanego przez gminę na podstawie odrębnej
uchwały Rady Miejskiej, systemu tzw. usług dodatkowych, nieobjętych opłatą za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na indywidualne zlecenie właścicieli
nieruchomości w 2018 r. zrealizowano 774 tzw. usług dodatkowych polegających na
podstawieniu i transporcie do PSZOK 857 kontenerów o zamówionej wielkości. Cena za te
usługi została określona w akcie prawa miejscowego, a należność za tę usługę regulowana
była na podstawie indywidualnie wystawianych faktur.
W ramach realizacji obowiązku prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych
przygotowano i przeprowadzono kampanię edukacyjną pn. „Bielsko-Biała. W porządku”
skierowaną do właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców miasta Bielska-Białej. Celem
kampanii była edukacja mieszkańców w zakresie wdrożenia nowych zasad gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów. Przygotowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne takie jak plakaty,
broszury informacyjne, czy trójdzielne ulotki opisujące nowy system selektywnej zbiórki
obowiązujący od 1 lipca 2018 r. z podziałem na nieruchomości: jednorodzinne,
wielorodzinne, niezamieszkałe i letniskowe. Informacje na temat nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi były udostępniane również na dedykowanej stronie
internetowej, w lokalnej prasie, telewizji kablowej i radio - w postaci artykułów, spotów
telewizyjnych oraz radiowych.
W 2018 r. przeprowadzono konkursy edukacyjne skierowane do przedszkoli oraz
uczniów szkół podstawowych i szkół średnich o różnej formie wyrazu (plakat, gra planszowa,
komiks, czy krótki film) pod hasłami: „Aby ziemię uratować trzeba śmieci segregować”,
„Segregacja - dobra dla ziemi akcja”, „Elektrośmieci i inne odpady niebezpieczne” oraz „Nie
żartuję – segreguję”.
Ponadto we współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA zorganizowano akcje
promujące postawy proekologiczne pn.:
1. „Listy dla Ziemi”- happening, akcje medialne oraz wystawy i konkursy.
2. „Książka Wspiera Bohatera” akcja, łącząca w sobie kilka aspektów: ochronę środowiska,
edukację kulturalną i pomoc społeczną – która daje drugie życie książkom.
3. „Kompostownik - Cud Życia”, podczas tej akcji specjalny samochód wyposażony
w ekologiczne atrakcje prezentował ciekawe warsztaty i lekcje ekologii dla uczniów
z bielskich szkół.
4. „Drzewko za surowce”, akcja polegała na zbiórce surowców wtórnych w zamian za
sadzonki drzew lub kwiatów.
5. „Torba za surowce”, akcja polegała na zbiórce szkła i makulatury w zamian za torbę
ekologiczną. Akcja odbyła się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) przy ul. Straconki 1 w Bielsku-Białej.
Dochód z akcji „Drzewko za surowce” i „Torba za surowce” został przeznaczony na
zakup rowerów dla dzieci z bielskich świetlic środowiskowych.
Wydatki na działalność edukacyjno-informacyjną w 2018 r. wyniosły 104 311,83 zł,
w tym finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99 268,83 zł.
Łącznie na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wraz
z kosztami administracyjnymi systemu oraz usługami dodatkowymi wydatkowano w 2018 r.
kwotę 37 211 938,44 zł.
Biuro ds. Gospodarki Odpadami sprawuje kontrolę nad wykonywaniem obowiązków
przez właścicieli nieruchomości, wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych oraz
podmiot prowadzący PSZOK-i i zapewniający zagospodarowanie odpadów komunalnych
w ramach zawartych umów, jak również obowiązków spoczywających na Gminie
a wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Głównym celem podejmowanych czynności kontrolnych jest kompleksowe
monitorowanie:
1. działań podjętych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta BielskaBiałej w zakresie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W ramach realizacji tego celu weryfikowano przyjęte deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadkach
określonych w przepisach wszczynane były postępowania administracyjne celem
określenia wymiaru opłaty w drodze decyzji administracyjnej, wysyłane zawiadomienia
o zmianie stawki opłaty, wezwania do złożenia deklaracji, wyjaśnień oraz zlecane były
kontrole Straży Miejskiej na nieruchomościach. W zakresie weryfikacji realizacji
obowiązku selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości podmiot
odbierający odpady kontrolował przestrzeganie zadeklarowanego sposobu gromadzenia
odpadów przygotowanych do odbioru;
2. prawidłowości realizacji usługi odbioru odpadów przez wykonawcę odbierającego
odpady. W związku z nieprawidłową realizacją usługi odbioru odpadów rozpatrzono
ponad 2600 reklamacji, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W wyniku
stwierdzonych nieprawidłowości w świadczeniu usługi przez Wykonawcę w 2018 r. do
budżetu z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych wpłynęło łącznie
818 780,00 zł;
3. prawidłowości realizacji zadań przez podmiot prowadzący PSZOK-i i zapewniający
zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym osiąganie przez Gminę wymaganych
ustawowo poziomów odzysku surowców wtórnych i innych odpadów podlegających
odzyskowi.
Dzięki wprowadzeniu nowej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta,
kierowaniu całego strumienia odpadów komunalnych, w tym odpadów opakowaniowych
i surowcowych do Instalacji MBP oraz zmianom w systemie sprawozdawczości
pozwalającym na uwzględnienie w osiąganych poziomach recyklingu również odpadów
zebranych w punktach skupu surowców wtórnych, w 2018 r. osiągnięto 46% poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła, przy czym wymagany minimalny poziom do osiągnięcia w 2018 r. wynosił 30%.
Wykres. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w latach 2012-2018.

Źródło: Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
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Z dostarczonego do PSZOK strumienia odpadów remontowo-budowlanych stanowiących
odpad komunalny osiągnięto 99% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych, niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, przy czym wymagany minimalny poziom do osiągnięcia w 2018 r. wynosił
50%.
Wykres. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych w latach 2012-2018.

Źródło: Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Gmina w 2018 r. zobowiązana była również do ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – do nie więcej niż
40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
W przedmiotowym roku ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania do 21%.
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Wykres. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania
w latach 2012-2018.

**

**

*

* poziom obliczony na podstawie zasad obowiązujących w danym roku
** poziom obliczony na podstawie nowych zasad ustalonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska
Źródło: Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Reasumując, wymagania dotyczące poziomów odzysku oraz ograniczenia
składowanych odpadów określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zostały w 2018 r. spełnione.
Zapewnienie samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi
polega na objęciu wszystkich zobowiązanych podmiotów opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz określeniu stawki opłaty w takiej wysokości, aby w stałym
horyzoncie czasowym pokrywała ona koszty gospodarowania odpadami komunalnymi
ponoszone przez Gminę. Zmiana stawek opłaty jest wynikiem monitorowania wpływów
i wydatków z budżetu na ten cel oraz okresowych analiz stanu gospodarki odpadami
w Bielsku-Białej.
W wyniku przeprowadzonej analizy wpływów do budżetu oraz wydatków na
gospodarkę odpadami wynikających z zakresu realizowanych zadań, wyników przetargów,
cen za zagospodarowanie odpadów, zawartych umów itd. w 2018 r. okazało się, że
dotychczasowa stawka opłaty nie pokrywa wszystkich niezbędnych kosztów systemu.
Wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej nastąpił po raz
pierwszy po pięciu latach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami
wynikającego ze znowelizowanej ustawy ucpg:
1. od 1 lutego 2018 r. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2. od 1 lipca 2018 r. dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne.
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przy obliczeniu
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje metoda od
gospodarstwa domowego z uwzględnieniem jego liczebności. Na przykładzie
jednoosobowego gospodarstwa zmiana stawki opłaty wyniosła 3 zł na osobę, tj. z 11 zł na 14
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zł, a np. w 7 i więcej osobowym gospodarstwie domowym podwyżka opłaty wyniosła 10 zł, tj.
z 72 zł na 82 zł, tj. 1,43 zł na osobę przy siedmiu osobach, 1,25 zł na osobę przy ośmiu
osobach, 1,11 zł na osobę przy 9 osobach itd.
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne wysokość opłaty jest uzależniona od liczby i rodzaju zadeklarowanych
pojemników danej frakcji odpadów oraz częstotliwości odbiorów w miesiącu.
Skutkiem wdrożenia w 2018 r. zmiany stawki opłaty wpływy do budżetu wzrosły
w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz dochody pochodne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty
upomnień, kary umowne itp.) zapewniły finansowanie systemu w kwocie 35 538 498,78 zł,
co wraz z nadwyżką z lat ubiegłych pozwoliło na sfinansowanie sytemu gospodarowania
odpadami w Bielsku-Białej w 2018 r.
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Zarządzanie kryzysowe
(Informacje przygotowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Państwową Straż
Pożarną, Policję oraz Straż Miejską w Bielsku-Białej)
Jednym z głównych celów działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego jest
zabezpieczenie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr
kultury przed zagrożeniami zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i wojny. Cel ten jest
realizowany poprzez:
1. Planowanie operacyjne przedsięwzięć oraz aktualizację dokumentacji w zakresie
ochrony przed skutkami działań zbrojnych ludności, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej oraz dóbr kultury.
2. Wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach tego zadania na terenie miasta Bielsko-Biała funkcjonuje System Wczesnego
Ostrzegania utworzony na podstawie Zarządzenia Nr. ON.0050.3033.2014.ZK
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji
i działania Sytemu Wczesnego ostrzegania na terenie Miasta Bielska-Białej. do którego
należą jednostki Administracji zespolonej i niezespolonej (Komenda Miejska PSP,
Komenda Miejska Policji, Straż Miejska itp.), instytucje i przedsiębiorstwa (AQUA S.A,
TAURON itp.), jak również jednostki wspierające: Wydział Ochrony Środowiska, lokalne
media oraz Rzecznik Prasowy Prezydenta. Na terenie Miasta działa także System
Wczesnego Alarmowania. Wymiana informacji prowadzona jest także przez łączność
radiową zarówno na terenie miasta jak i powiatu. Dzięki modernizacji systemu w 2018 r.
syreny alarmowe mogą być uruchamiane zdalnie w momencie wystąpienia zagrożenia
jak również nadawane mogą zostać komunikaty głosowe.
3. Przygotowywanie schronów i ukryć dla ludności, oraz utrzymywanie ich w gotowości do
użycia. W 2018 r. zostało przeprowadzonych 65 kontroli schronów i ukryć dla ludności.
Przeprowadzono także sprawdzenie ewidencji indywidualnych środków ochronnych
i innego sprzętu dla formacji obrony cywilnej i ludności znajdującego się w magazynie
Obrony Cywilnej. Obecnie Miasto przygotowane jest do zapewnienia schronienia dla
8,15% mieszkańców. W zakresie obrony cywilnej przeprowadzono także szkolenia
między innymi podczas Dnia Seniora na terenie miasta Bielsko-Biała.
4. Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadził również szkolenie obronne,
w miesiącu październiku, dla naczelników Wydziałów oraz wybranych miejskich
jednostek organizacyjnych dotyczące ataków terrorystycznych oraz zagrożeń
występujących w cyberprzestrzeni. W trakcie roku prowadzono akcje informacyjne dla
społeczeństwa w zakresie bezpiecznego zachowania się i minimalizacji skutków
wszelkiego rodzaju zagrożeń. W tym celu opracowano poradnik informacyjny
o zasadach zachowania się przed, w trakcie oraz bezpośrednio po wystąpieniu
zagrożenia, który umieszczony został na stronie internetowej Urzędu. W ramach
popularyzacji zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania
kryzysowego podjęto współpracę z II LO.Im. Adama Asnyka i Wyższą Szkołą Finansów
i Prawa, w których to jednostkach pracownicy wydziału dzielą się swoją wiedzą
i prowadzą zajęcia z młodzieżą.
Kolejnym celem jaki realizuje Wydział to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Miasta w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W ubiegłym roku prowadzono
monitorowanie zagrożeń na terenie Miasta oraz przekazywanie o nich informacji
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odpowiedzialnym jednostkom. Mieszkańcy mogli korzystać w 2018 r. z Systemu
Powiadamiania Mieszkańców, dzięki któremu otrzymywali informację o występujących
zagrożeniach na terenie miasta Bielsko-Biała. Obecnie funkcję tą przejęło Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa, które informuje o zagrożeniach w skali ogólnopolskiej za pomocą
wiadomości SMS. Wydział Zarządzania Kryzysowego na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w zakładce ,,Miasto i Mieszkańcy” zamieszcza ostrzeżenia meteorologiczne jak
również
o stanie jakości powietrza w razie wystąpienia ostrzeżenia lub alarmu smogowego.
W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Wydział realizował również
zadania wynikające z zapisów Planu Działań Krótkoterminowych (PDK), przyjętego przez
Sejmik Województwa Śląskiego 18 grudnia 2017 r. jako część Programu ochrony powietrza
(Uchwała nr V/47/5/2017). Przez cały ubiegły rok obwiązywał na terenie miasta Bielsko-Biała
I poziom informacyjno-edukacyjny. Nie wystąpiły ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza jak
również alarm smogowy.
Koszty prowadzonych akcji ratunkowych oraz usuwania szkód na terenie Miasta to
113 600,84 zł, które zostały pokryte z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa
w 2018 r. wynosiła 2 600 000,00 zł.
W 2018 r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego jak
również cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta
i powiatu, na których podejmowano tematykę z zakresu bezpieczeństwa naszego Miasta jak
również omawiano bieżące sprawy, które wymagały podjęcia natychmiastowego działania.
W 2018 r. został zaktualizowany i uzgodniony w Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Bielsko-Biała, aby dostosować go
do bieżącego katalogu zagrożeń, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.
Wydział Zarządzania Kryzysowego w 2018 r. przyjął 66 zgłoszeń o zgromadzeniach
publicznych zarówno w trybie podstawowym jak i uproszczonym. Straż Miejska oraz Policja
dbały o zapewnienie bezpieczeństwa podczas zgromadzeń.
Wydział przyjmuje również zgłoszenia przekazywane z Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). W 2018 r. wpłynęło 139 zgłoszeń, które dotyczyły
między innymi awarii sygnalizacji świetlnej, rannych i martwych zwierząt, sytuacji które
utrudniały ruch drogowy (zabrudzenia dróg, niebezpieczne przedmioty itp.).
Wydział Zarządzania Kryzysowego nadzoruje także działalność i utrzymanie
gotowości bojowej jednostek OSP. Na ten cel łącznie wydano 1 477 839,20 zł. W ramach
budżetu obywatelskiego zakupiono Samochody Lekkie Rozpoznawczo Ratownicze (SLRR)
dla OSP Hałcnów (100 000,00 zł), OSP Kamienica (100 000,00 zł), OSP Komorowice
Śląskie (125 000,00 zł), Komorowice Krakowskie (125 000,00 zł), OSP Stare Bielsko
(125 000,00 zł). Łączna Kwota to 575 000,00 zł.
Analizy działalności za 2018 r. przygotowały służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo na terenie Miasta: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska.
Wnioski zawarte w analizach prezentujemy poniżej.
Państwowa Straż Pożarna
Analiza ilości zdarzeń na przestrzeni lat wskazywała stałą tendencję wzrostową liczby
interwencji odnotowywanych na terenie Miasta. W ubiegłym roku na spadek ilości zdarzeń
duży wpływ miał brak występowania anomalii i gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy
silnego wiatru, intensywne opady atmosferyczne itp.). Odnotowuje się za to wzrost alarmów
fałszywych.
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W dalszym ciągu duży procent (około 10%) wszystkich miejscowych zagrożeń
stanowi usuwanie plam oleju i płynów eksploatacyjnych z jezdni, powstałych w wyniku
wypadku drogowego lub innych zdarzeń. Zgodnie z obowiązującymi w PSP „Zasadami
Postępowania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach”
w przypadkach kiedy nie zachodzi konieczność podjęcia działań ratowniczych ww. plamy
oleju i płynów eksploatacyjnych usuwa zarządca drogi.
Analizując zdarzenia z roku 2018 należy stwierdzić, że na podstawie zestawień są
widoczne efekty kampanii społecznej „Czad i Ogień obudź czujność” prowadzonej przez
KM PSP w Bielsku-Białej razem z Korporacją Kominiarzy, dotyczącej sezonu grzewczego,
sprawdzania przewodów kominowych i ciągów wentylacyjnych. Pozytywnym efektem ww.
kampanii jest instalowanie w mieszkaniach lub budynkach prywatnych czujek tlenku węgla
co wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
Organizatorzy imprez masowych składali do tut. Komendy wnioski o wydanie opinii
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. organizowanych imprez z załączoną dokumentacją
zawierającą wszystkie elementy wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie odnotowano żadnego incydentu na
organizowanych imprezach masowych. W większości przypadków imprezy były
zabezpieczane przez zastępy tut. Komendy. W 2018 r. nie otrzymaliśmy żadnej informacji
o organizacji imprezy masowej bez uzyskania zgody na jej przeprowadzenie wydanej przez
właściwy organ samorządowy. W ocenie tut. Komendy kierownicy ds. bezpieczeństwa
organizowanych imprez masowych właściwie organizowali zadania wynikające
z zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Kontrole nie wykazały poważnych nieprawidłowości z zakresu ochrony
przeciwpożarowej na terenie składowisk odpadów komunalnych i sortowni śmieci w BielskuBiałej
Należy stwierdzić, że jak co roku zarządzający lasami Nadleśnictwa Bielsko i Lasami
Komunalnymi w sposób właściwy realizują zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska zostały przeprowadzone czynności
kontrolno-rozpoznawcze, które wykazały, że w zakładach funkcjonują systemy
bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i eliminowanie skutków ewentualnych awarii
instalacji technologicznych stwarzających zagrożenie. W opracowanych programach
zapobiegania awariom uwzględniono wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji
instalacji technologicznych.
Należy stwierdzić, że dokonywane inspekcje i przeglądy jednostek OSP wykazują
dobry stan techniczny sprzętu silnikowego.
Policja
Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej
w 2018 r. charakteryzował się:
1. Spadkiem poziomu przestępczości liczonej ogółem, przestępczości kryminalnej, w tym
w 7 wybranych kategoriach (liczonych razem), które w największym stopniu wpływają na
poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
2. Wzrostem efektywności wykrywczej bielskich policjantów w zakresie przestępczości
kryminalnej, w tym w wybranych 7 kategoriach (liczonych razem).
3. Aktywnym działaniem na rzecz zwalczania przestępczości narkotykowej.
4. Spadkiem zagrożenia w ruchu drogowym charakteryzującym się mniejszą liczba
wypadków drogowych, ilością osób rannych i zabitych.
5. Zmniejszeniem ilości zdarzeń drogowych z udziałem osób nietrzeźwych.
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Skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się imprezami,
w tym imprezami masowymi.
Aktywnością policjantów w zakresie zatrzymań sprawców na gorącym uczynku
przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu.
Sprawną realizacją „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, projektu „Dzielnicowy
Bliżej nas” oraz „Moja Komenda”.

Straż Miejska
Obecnie na terenie Miasta zainstalowano 101 kamer, które każdego dnia monitorują
teren miasta, aby utrzymać poziom bezpieczeństwa na właściwym poziomie. Ponadto na
podstawie porozumienia od 15 listopada 2018 r. tutejsza jednostka straży wykorzystuje
18 kamer Miejskiego Zarządu Dróg z Inteligentnego Systemu Transportowego. Straż Miejska
posiada stanowisko dostępowe do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
które wykorzystywane jest w toku prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach
o wykroczeniach. W 2018 r. strażnicy miejscy zastosowali wobec sprawców wykroczeń
ogółem 12 297 sankcji, w tym 4496 mandaty karne na kwotę 393 100,00 zł, wobec 6 722
osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.
Sporządzono i skierowano do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 940 wniosków o ukaranie
sprawców wykroczeń. Straż Miejska wykonując swoje zadania zobligowana jest do
prowadzenia działalności profilaktycznej, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na
terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji,
przemocy oraz zapobieganie popełnianiu czynów karalnych poprzez proponowanie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.
Strażnicy miejscy przeprowadzili 689 prelekcje, w których uczestniczyło łącznie 16 673
dzieci.
W toku przeprowadzonych w 2018 r. spotkań poruszono następujące zagadnienia:
Strażnik Twój przyjaciel, Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola, Bezpieczeństwo
w kontaktach z osobami nieznajomymi, Bezpieczeństwo na stadionie, Obrona przed atakiem
agresywnego psa, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna zima, Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, Stop uzależnieniom, Mali strażnicy przyrody, Cyberprzemoc i przemoc
rówieśnicza, Bezpieczeństwo, a materiały pirotechniczne, ABC pierwszej pomocy ze Strażą
Miejską, Odpowiedzialność prawna nieletnich.
Wszystkie cele, które zostały przez Wydział opracowane i zamierzone do realizacji
w 2018 r. zostały zrealizowane, również wnioski jakie przedstawiają służby działające na
terenie miasta wskazują na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Bielsko-Biała.
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Oświata
(Informacje przygotowane przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej)
Miasto Bielsko – Biała prowadzi 96 jednostek oświatowych. Należą do nich:
43 przedszkola, w tym: 2 integracyjne i 1 specjalne; 28 szkół podstawowych, w tym
5 specjalnych: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 przy Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17, Szkoła Podstawowa nr 34
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Szkoła Podstawowa nr 35 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2, Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących,
Niesłyszących i z Afazją; 1 szkoła integracyjna, 1 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 szkoła
dla dorosłych. W Bielsku-Białej funkcjonuje 18 szkół ponadgimnazjalnych, w tym: 1 liceum
z oddziałami integracyjnymi, 1 technikum z oddziałami integracyjnymi, branżowa szkoła
specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ponadto 6 placówek oświatowych, do których
należą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Ognisko Pracy
Pozaszkolnej, Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych oraz, od 1 września 2018 r., Bielski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
W 23 szkołach funkcjonują oddziały gimnazjów, które w wyniku reformy systemu edukacji
uległy procesowi wygaszenia. Wg stanu na 1 września 2018 r. do przedszkoli miejskich
uczęszczało 5066 dzieci, do szkół podstawowych 10 401 dzieci, w oddziałach gimnazjalnych
uczyło się 1269 uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych – 7556.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy prawo oświatowe do zadań organu prowadzącego
szkoły należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; zapewnienie warunków
umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych,
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Przedmiotem działalności podstawowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej
jest realizacja powyższego zapisu ustawowego, w szczególności, organizacja, zapewnienie
warunków działania i nadzór nad funkcjonowaniem przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych oraz ich obsługa ekonomiczno-administracyjna. Pełnienie podwójnej roli
(organu prowadzącego oraz jednostki obsługującej) w stosunku do placówek oświatowych
prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała daje Miejskiemu Zarządowi Oświaty możliwość
podejmowania różnych działań mających na celu podnoszenie jakości pracy szkół.
Niezależnie od szerokiego obszaru działalności Miejskiego Zarządu Oświaty Prezydent
Miasta wskazuje priorytetowe cele i zadania do realizacji w poszczególnych latach.
Cel operacyjny na 2018 r. to: rozwój infrastruktury oświatowej oraz wzmocnienie
potencjału edukacyjnego.
Miejski Zarząd Oświaty zrealizował bieżące zadania remontowe na kwotę
4 642 690,29 zł. oraz dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 2 426 834,37 zł. Powyższe
środki zostały przeznaczone na wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,
na utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych i wyposażenie. Mając
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na uwadze modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego,
w 2018 r. z budżetu Miasta na zakup na pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych
przeznaczono kwotę 452 900 zł. Z tych środków doposażono 8 szkół kształcących uczniów
w szkołach zawodowych w pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznych,
elektronicznych, chemicznych, geograficznych, biologicznych, budowlanych, krawieckich.
Niezależnie od środków własnych Miasto złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020-poddziałanie-Infrastruktura kształcenia
zawodowego. Projekt „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego
w Bielsku-Białej”, uzyskał dofinansowanie z EFRR w wysokości 5 163 364,65 zł. Łączna
wartość zadania to 9 378 064,82 zł.
Zgodnie z art. 39 ustawy prawo oświatowe Miejski Zarząd Oświaty organizuje
i finansuje dowóz uprawnionych uczniów do przedszkoli i szkół. Dotyczy to głównie uczniów
z niepełnosprawnościami oraz, w przypadku kilku szkół, uczniów, których droga do szkoły
przekracza określoną w ustawie odległość. W organizację dowozu wymienionych uczniów
zaangażowany był także Miejski Zakład Komunikacyjny.
Jednym z zadań, które w imieniu organu prowadzącego realizuje Miejski Zarząd
Oświaty jest nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W 2018 r.
wpłynęło 45 wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Zgodnie
z obowiązującym prawem dla poszczególnych specjalności nauczycielskich powołanych
zostało 18 komisji. Wszystkie przeprowadzone egzaminy zakończyły się sukcesem
zdających. Miejski Zarząd Oświaty wykonuje również zadania związane ze sprawami
kadrowymi dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Na bieżąco odbywały się
inspekcje przeprowadzane przez inspektorów Miejskiego Zarządu Oświaty, związane
z ocenami pracy dyrektorów oraz sprawami doraźnymi.
W wyniku zmian w ustawie Karta Nauczyciela, oceny pracy dyrektora szkoły
dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym,
który sporządza cząstkową ocenę pracy dyrektora. Na podstawie tych przepisów dokonano
oceny pracy 5 dyrektorów. Ogłoszono także 20 konkursów na stanowiska dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, z których 18 zostało rozstrzygniętych. W dwóch
przypadkach powierzenia stanowiska dokonano w innym, przewidzianym ustawowo trybie.
Kontrole szkół, wynikające z nadzoru dysponenta części budżetowej nad całością
gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych pozostają w zakresie zadań
powierzonych do realizacji Wydziałowi Audytu i Kontroli.
Do zadań Miejskiego Zarządu Oświaty należy także nadzór nad obowiązkiem nauki
i szkolnym oraz jego egzekucja. W obszarze kontroli obowiązku przygotowania
przedszkolnego i obowiązku szkolnego dzieci i uczniów w wieku 5-15 lat oraz uczniów
w wieku 16-18 lat, którzy realizują obowiązek szkolny w oddziale gimnazjum, gdzie za
kontrolę obowiązku szkolnego odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, w 2018 r. wystosowano
upomnienia wobec rodziców 4 uczniów, postanowienie o nałożeniu grzywny w celu
przymuszenia wobec rodziców 4 uczniów oraz tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji
należności pieniężnych przekazane do egzekucji komorniczej wobec rodziców 4 uczniów.
W zakresie niespełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat w szkołach
ponadgimnazjalnych wystosowano upomnienia wobec rodziców 21 uczniów, postanowienie
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wobec rodziców 7 uczniów, tytuły wykonawcze
stosowane w egzekucji należności pieniężnych przekazane do egzekucji komorniczej wobec
rodziców 2 uczniów.
Miejski Zarząd Oświaty realizuje także programy rządowe. Należą do nich:
„Wyprawka szkolna” - w 2018 r. pomoc w formie dofinansowania podręczników
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do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników
do kształcenia w zawodach udzielona została 102 uczniom, wydano na ten cel 25 129,69 zł.;
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-celem programu jest wspieranie organów
prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W 2018 r.
dofinansowaniem zostało objętych 9 szkół podstawowych, 1 szkoła podstawowa specjalna,
3 licea ogólnokształcące oraz 3 technika. Na realizację powyższego programu uzyskano
dofinansowanie w kwocie 171 307,00 zł.; „Aktywna Tablica”-celem programu jest rozwijanie
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. W 2018 r. dofinansowaniem zostało objętych 9 szkół
podstawowych. Na realizację powyższego programu uzyskano dofinansowanie w kwocie
126 000,00 zł.; „Za życiem”- kwietniu 2018 r. zawarto porozumienie w sprawie wykonania
zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie jest realizowane w Zespole Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej głównie poprzez prowadzenie zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zorganizowano dodatkowe zajęcia
z fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami i logopedami). Porozumienie zawarto na lata
2018-2021 i na jego mocy w 2018 r. otrzymano środki na jego realizację w wysokości
471 000,00 zł. Część środków (15 000,00 zł) przeznaczono na zakup pomocy do gabinetów
terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii ruchowej w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych. W 2018 r. w ramach programu „Za życiem” wydatkowano łącznie
217 492,83 zł.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Miasto uzyskało dofinansowanie na wyjazd śródroczny dzieci - tzw. „zielone
szkoły”. Celem programu jest umożliwienie realizowania obowiązku szkolnego i jednocześnie
zapewnienie dzieciom możliwie optymalnych warunków rozwoju ich osobowości
i przygotowania się do życia społecznego. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie
w kwocie 12 730,00 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana na podstawie art. 90c
ust. 2 ustawy o systemie oświaty pozostaje w obszarze działań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który w roku szkolnym 2017/2018 przyznał 222 uczniom stypendia i 6 uczniom
zasiłek szkolny. W Bielsku-Białej funkcjonuje Program wspierania uczniów szczególnie
uzdolnionych. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła dwie uchwały w sprawie finansowego
wspierania przez nasz samorząd zdolnych uczniów: Uchwałę Rady Miejskiej
Nr XXI/388/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej oraz Uchwałę Rady Miejskiej Nr
XXVI/485/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Bielska-Białej.
Program jest dedykowany wspieraniu uzdolnionych uczniów, których wiedza i edukacyjne
osiągnięcia wykraczają ponad programowe wymagania szkół. Celem programu jest
motywowanie uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem
i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, a także popularyzowanie wyróżniających się uczniów, ich szkół
i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się oni pozytywnymi wzorami dla innych
i zwiększali aspiracje edukacyjne wszystkich uczniów. Formą nagrody są jednorazowe
stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta, wręczane uroczyście w obecności nauczycieli
i rodziców. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Prezydent Miasta, w listopadzie 2018 r.,
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przyznał jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym
2017/2018: dla 16 uczniów szkół podstawowych w postaci nagrody rzeczowej, dla
44 uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w postaci nagrody pieniężnej.
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 41 800 zł. Stypendia za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie art. 90 g ustawy o systemie oświaty.
Wysokość stypendium dla danego ucznia ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący. W minionym
roku na stypendia przeznaczono 260 228,00 zł.
W Miejskim Zarządzie Oświaty funkcjonuje sekcja do spraw organizacji sportu
szkolnego, zajmująca się koordynacją rozgrywek międzyszkolnych, zakupem sprzętu
sportowego oraz pilotażem działań związanych z rozbudową bazy boisk szkolnych. Sekcja
organizacji sportu szkolnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej realizuje zadania
związane ze sportem szkolnym dzieci i młodzieży. Organizuje i przeprowadza zawody
międzyszkolne w oparciu o kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego.
Zawody przeprowadzane są w szkolnych obiektach sportowych oraz w obiektach
administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W rywalizacji sportowej uczestniczyło 17 190 uczniów, rozegrano 620 meczów
w grach zespołowych.
W bielskim systemie oświatowym funkcjonują placówki pracy pozaszkolnej:
1. Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, zajmujący się m.in.
prowadzeniem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach miejskich
oraz szkołach podstawowych. Liczba uczestników zajęć wyniosła 2099. Zajęcia
prowadzone były także siedzibie Ośrodka, gdzie uczestnicy zajęć oprócz zajęć na sali,
siłowni i basenie korzystali z zabiegów masażu, hydromasażu i terapii manualnej.
W trakcie roku szkolnego na bieżąco monitorowano podejmowane działania korekcyjne
(pomiary rotacji, ocena zdjęć RTG, testy funkcjonalne, bezinwazyjny sprzęt do
diagnostyki kręgosłupa);
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające twórczą
aktywność dzieci i młodzieży za pomocą aktywnych metod pracy, organizowane są
konkursy dla dzieci i młodzieży oraz liczne projekty edukacyjne. W 2018 r. w szkołach
zawodowych rozpoczęła się realizacja projektu „Efektywne kształcenie zawodowe
kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”. Projekt skierowany jest do 863 uczniów
i uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem
prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała (10 szkół zawodowych. W ramach projektu
przewidziane jest doradztwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, kursy i szkolenia
specjalistyczne oraz doposażenie szkół.
Miejski Zarząd Oświaty zajmuje się także rozliczaniem środków zewnętrznych.
W roku 2018, w ramach programu Erasmus+ i POWER realizowano 20 projektów, w których
uczestniczyło 105 uczniów i 66 nauczycieli - rozwój międzynarodowej współpracy
międzyszkolnej, organizacja praktyk i staży zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych,
szkolenia językowe, metodyczne oraz job-shadownig dla nauczycieli. W ramach konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielona Pracownia”
w dwóch szkołach utworzono eko-pracownie na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych
oraz chemiczno-fizycznych.
W Bielsku-Białej funkcjonują placówki wsparcia i resocjalizacji. Należy do nich Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, którego pracownicy prowadzili działania
ukierunkowane na udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej,
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pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom
i nauczycielom wsparcia w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży, a także
wspomagania przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto funkcjonują placówki prowadzące kształcenie
specjalne, zapewniające uczniom całodobową opiekę. Są to: Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.
Miejski Zarząd Oświaty dofinansowuje pracodawcom koszty kształcenia
młodocianych pracowników, które dokonywane jest ze środków Funduszu Pracy,
przekazywanych Gminie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą. Pracodawcy,
spełniający wymagania określone w ustawie mogą, po zakończeniu przez uczniów nauki
zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w ciągu trzech miesięcy od dnia
zdania przez ucznia egzaminu, wystąpić z wnioskiem, do właściwej – zgodnie z miejscem
zamieszkania młodocianego gminy, o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.
W przedmiotowej sprawie wydawane są decyzje administracyjne, będące podstawą
przekazania środków finansowych wnioskującym pracodawcom.
W 2018 r. wydano 84 decyzje (w tym jedna odmowna), przyznające pracodawcom
dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na kwotę 523 641,87 zł.
W 2018 r., po raz kolejny zagwarantowano, wszystkim zgłoszonym dzieciom, miejsca
w przedszkolach publicznych. Od września liczba miejsc przedszkolnych wzrosła do 5123,
co stanowi 216 oddziałów przedszkolnych. W placówkach prowadzonych przez Gminę
Bielsko-Biała poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego wynosił 73,64%.
W związku ze wzrastającą liczbą dzieci zgłaszanych do rekrutacji powiększono infrastrukturę
przedszkolną poprzez rozbudowę, przy zaangażowaniu funduszy unijnych, trzech
istniejących przedszkoli: Przedszkola nr 42, Przedszkola nr 44 oraz Przedszkola nr 49.
W wyniku realizacji projektu powstało ogółem 150 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci
3 i 4-letnich. Łączna wartość zadania – 6 112 638,12 zł. Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje
nowa uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zgodnie
z którą na wspólny wniosek Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
całkowicie zwolniono z wnoszenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych złożył zeznanie
podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim adres zamieszkania na
terenie Bielska-Białej oraz dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie kwalifikujące
do kształcenia specjalnego. W konsekwencji ok. 95% dzieci korzysta z darmowych
przedszkoli, płacąc jedynie za wyżywienie. Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług
edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym jest obecnie priorytetowym działaniem
władz Miasta.
Reforma systemu edukacji w znaczący sposób zmieniła funkcjonowanie szkół
podstawowych. Dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa stała się 8-letnią szkołą
podstawową, a gimnazja ulegają wygaszeniu. W naszym mieście przyjęliśmy rozwiązanie
polegające na włączeniu gimnazjów do szkół innego typu. Nowy stan organizacyjny wymusił
konieczność doposażenia szkół podstawowych w pracownie i pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji zajęć w klasach VII i VIII. Wydatkowano na ten cel 860 000 zł.
Doposażono pracownie przedmiotowe w 20 szkołach podstawowych. Zakupiono m. in.:
zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, projektory, tablice interaktywne oraz
pomoce dydaktyczne. Szkoły podstawowe proponują dodatkowe zajęcia poszerzające ofertę
edukacyjną. W 2018 r. w dwóch szkołach prowadzone były zajęcia z rozszerzonym
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programem z wychowania fizycznego, w jednej z rozszerzoną informatyką i w pięciu
z rozszerzoną matematyką. Uczniowie klas drugich nadal objęci byli programem
powszechnej nauki pływania, która odbywa się na pływalni Troclik. Organizacją dowozu oraz
organizacją zajęć zajmował się Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z takiej formy nie
korzystali uczniowie szkół podstawowych nr: 13, 36, 37. Naukę pływania dyrektorzy
organizowali na basenach szkolnych.
W 2018 r. bardzo dobrze wypadł w Bielsku-Białej egzamin gimnazjalny. Podobnie jak
w latach ubiegłych, uczniowie klas gimnazjalnych zajęli pierwsze miejsce w województwie
śląskim we wszystkich częściach egzaminu. W części humanistycznej - średni wynik
z zakresu języka polskiego wyniósł 71,91% , średni wynik z zakresu historii - 63,89%
(I miejsce); w części matematyczno-przyrodniczej - średni wynik z zakresu matematyki
wyniósł 55,22% , średni wynik z zakresu przedmiotów przyrodniczych wyniósł 59,92%.
Średni wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniósł 74,67%,
a na poziomie rozszerzonym 57,35%.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów
maturalnych. Zdawalność w naszym mieście wyniosła 82,39%; w liceach ogólnokształcących
- 89,14% , a w technikach - 72,65%. W 2018 r. nastąpiła jeszcze jedna zmiana organizacyjna
- z dniem 1 stycznia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejął do prowadzenia Zespół
Szkół Ogrodniczych. Utrzymanie oraz ciągła poprawa jakości nauczania i wychowania
w bielskich przedszkolach i szkołach wymaga także (niezależnie od bogatego programu
inwestycyjnego) prowadzenia działań zmierzających do poprawy jakości pracy szkoły, w tym
ciągłego doskonalenia pracy nauczycieli i podnoszenia ich kwalifikacji. Proces ten, za który
odpowiadają dyrektorzy placówek, uzyskał wsparcie samorządu w postaci Bielskiego
Systemu Wspomagania. W doskonaleniu organizowanym dla rad pedagogicznych wzięło
udział 69 przedszkoli, szkół i placówek. Doskonalenie nauczycieli nakierowane było na
rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów najczęściej wybierana była tematyka związana
z rozwijaniem kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych, a także
wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybierane przez nauczycieli
tematy doskonalenia są zgodne z priorytetami działań wyznaczanymi przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Wypracowany został także wspólny program działań dla doradców
zawodowych w formie Ramowego Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
Działania te mają na celu zapewnić uczniom na wszystkich poziomach edukacyjnych jak
najlepsze wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Zorganizowane zostały spotkania dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli.
Koordynowano pracą sieci doradców zawodowych na platformie Miejskiego Zarządu
Oświaty, gdzie na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące spotkań, szkoleń oraz
materiały pomocne w pracy doradcy zawodowego.
Zadania z zakresu oświaty realizowane są także przez wydziały Urzędu Miejskiego
oraz inne, niż Miejski Zarząd Oświaty, jednostki miejskie. Należą do nich: Straż Miejska,
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski
Zakład Komunikacji.
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Kultura i sztuka
(Informacje przygotowane przez Wydział Kultury i Sztuki oraz instytucje kultury)
Bielsko-Biała realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury, wspierania
i promocji twórczości, edukacji kulturalnej oraz działań i inicjatyw na rzecz kultury. Zadania
te wypełnia Wydział Kultury i Sztuki, którego misją jest rozbudzanie i kształtowanie potrzeb
kulturalnych mieszkańców, wzbogacanie oferty kulturalnej miasta i tworzenie jego kulturowej
tożsamości. Wypełnia ją między innymi realizując następujące zadania: przygotowanie
i edycja wydawnictw związanych z kulturą, w tym książek w własnej serii wydawniczej
Biblioteka Bielska-Białej, prowadzenie sprawy związanych z przyznawaniem dorocznych
nagród w dziedzinie kultury i sztuki oraz stypendiów twórczych, organizacja konkursów,
a także dokonywanie wpisów do Księgi Honorowych Obywateli Bielska-Białej oraz Księgi
Zasłużonych dla Bielska-Białej. Budżet Wydziału Kultury i Sztuki zamknął się w 2018 r.
łączną kwotą 822 277,20 zł.
W 2018 r. wydanych zostało przez Wydział 9 pozycji książkowych, 6 płyt CD,
zdigitalizowano 8 pozycji książkowych z serii Biblioteki Bielska-Białej, stypendia miasta
Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki otrzymało 8 twórców i animatorów kultury, a do
Księgi Honorowych Obywateli Bielska-Białej oraz Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej
wpisano po 1 osobie. Zrealizowane zostały przez Marka Luzara dwa kolejne filmy
dokumentujące sylwetki laureatów Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki
IKAR. Na piątej płycie z tej serii wydanej w 2018 r. znaleźli się: Grzegorz Sikora, Mieczysław
Hańderek, Renata Piątkowska, Eryka Binek-Pytlowany, Marek Luzar, Barbara CybulskaKonsek, Aleksandra Krzanowska, Witold Szulakowski, Piotr Kenig, Grzegorz Madej, Jakub
Krajewski oraz zespół LIZARD.
Wydział realizując zadania z zakresu upowszechniania kultury zajmuje się
organizowaniem, współorganizowaniem i koordynacją różnorodnych imprez kulturalnych na
terenie Miasta. W 2018 r. Wydział Kultury i Sztuki zorganizował:
1. Uroczystości państwowe i rocznicowe (obchody Święta Niepodległości 11 Listopada
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz
uroczystości przy pomnikach Sybiraka, Ofiar Wołynia oraz Żwirki i Wigury).
2. Comiesięczne koncerty muzyki kameralnej z cyklu Muzyka na Zamku.
3. Ceremonię wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie
kultury i sztuki IKAR.
4. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.
5. Spotkanie inaugurujące obchody Dni Bielska-Białej - dorocznego święta miasta.
6. Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni.
W cyklu koncertowym Muzyka na Zamku, który obchodzić będzie niebawem jubileusz
25-lecia uczestniczyło w 2018 r. ponad 1000 osób. W ramach Nagrody Prezydenta Miasta
Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2018 wręczone zostały 2 statuetki IKARA:
pierwsza - za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2018 r., druga - za wybitną działalność
w dziedzinie kultury i sztuki, a ponadto 10 nominacji, 3 Dyplomy Honorowe, 2 Dyplomy
Specjalne oraz zostały nadane 2 tytuły honorowe Dobrodzieja Kultury 2018. Podczas
uroczystych obchodów Dnia Teatru 2018 wręczonych zostało 5. nagród. Otrzymało je
2 aktorów teatrów zawodowych, 2 pracowników technicznych i administracyjnych bielskich
teatrów oraz 1 animator amatorskiego ruchu teatralnego.
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Wydział zaangażowany jest także we współorganizację Otwartego Konkursu Ofert na
wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu kultury i sztuki przez
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Konkurs realizuje cel pn. „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - „Wzbogacenie oferty kulturalnej
miasta”. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to: organizacja wydarzeń
kulturalnych i artystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, wydarzeń
ogólnopolskich oraz międzynarodowych (m.in. wspieranie realizacji przedsięwzięć
artystycznych takich jak: przeglądy, koncerty, występy, spektakle, konkursy, plenery,
spotkania, wystawy, jubileusze oraz inne wydarzenia kulturalne, służące rozwojowi
działalności kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców Bielska-Białej, a także wspieranie
premierowych programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dla dzieci
i młodzieży prowadzących do czynnego uczestnictwa w kulturze. Realizując zadania
związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. przyznano 36 dotacji na
realizacje zadań z dziedziny kultury.
Wydział podejmuje również działania z zakresu edukacji kulturalnej organizując
adresowany do miłośników teatru Konkurs na recenzję widowiska teatralnego. W 2018 r.
nadesłanych zostało na konkurs 58 prac ocenianych w kilku kategoriach wiekowych. Jego
plonem jest książka Recenzja 2018 zawierająca prace laureatów opatrzone zdjęciami
z recenzowanych spektakli wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.
W ramach nadzoru merytorycznego i finansowego nad podległymi instytucjami
współorganizowane są festiwale, koncerty, konkursy i imprezy plenerowe. W minionym roku
mieszkańcy Bielska-Białej mogli w związku z tym uczestniczyć w koncertach podczas imprez
plenerowych takich jak Dni Bielska-Białej, Pożegnanie Lata czy Letnie Koncerty na
Starówce, a także w następujących festiwalach i konkursach:
XXVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Lalkarskiej
XXIII Festiwal Kompozytorów Polskich
im. Henryka Mikołaja Góreckiego
43. Biennale Malarstwa Bielska-Jesień

XVI Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko
XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica

To liczący się w środowisku lalkarskim festiwal, na
którym spotykają się tradycyjne i nowoczesne formy
teatru lalek
Jego celem jest popularyzacja polskiej muzyki
i upowszechnianie kultury muzycznej
Otwarty konkurs dla artystów malarzy
organizowany, pod honorowym patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jest jednym z ważnych festiwali jazzowych
proponujących muzykę jazzową na najwyższym
światowym poziomie
W ramach festiwalu organizowane były koncerty
muzyki sakralnej w kościołach Bielska-Białej oraz
w Domu Muzyki

XXIV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka

Konkurs adresowany do malarzy amatorów i ma na
celu integrację artystów nieprofesjonalnych

XVIII Festiwal Kabaretowy Fermenty

Popularyzuje kabaret jako gatunek sceniczny i daje
możliwość prezentacji grupom amatorskim z całej
Polski
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W 2018 r. Wydział współpracował z wieloma stowarzyszeniami artystycznymi,
związkami twórczymi i innymi podmiotami w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej
wspierając organizację ważnych dla mieszkańców i prestiżowych dla Miasta imprez
wyszczególnionych poniżej:
Lotos Jazz Festiwal - 20. Bielska Zadymka
Jazzowa
XXIV Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i
Ratownictwa Drogowego
XV
Międzynarodowy
Aeroklubu Beskidy

Piknik

Lotniczy

III Festiwal Muzyki Crosssover
XXXVI Wojewódzki i XXII Ogólnopolski
Przegląd
Dziecięcej
i
Młodzieżowej
Twórczości Literackiej LIPA
42.
Międzynarodowy
Pojazdów Zabytkowych
XIV Międzynarodowy
Dętych Złota Trąbka

Beskidzki

Festiwal

Rajd

Orkiestr

XIV Międzynarodowy Festiwal Chórów im.
Kazimierza Fobera Gaude Cantem
V Beskidzkie Dyktando

IV Festiwal Czekolady i Słodkości
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej

Uznany w środowisku muzycznym festiwal
światowego jazzu, którego koncerty odbywają w wielu
salach i klubach muzycznych Bielska-Białej
Ich celem jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, podnoszenie świadomości uczestników
ruchu, zwłaszcza dzieci i młodzieży
Dwudniowa impreza plenerowa adresowana do
miłośników lotnictwa, której główną atrakcją są popisy
akrobacji lotniczej
Festiwal poświęcony muzyce łączącej wiele stylistyk,
muzyczne święto dla osób poszukujących nowych,
niekonwencjonalnych brzmień
Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta
Miasta Bielska-Białej. Jej celem jest wspieranie
twórczości literackiej wśród młodego pokolenia
Adresowany do miłośników zabytków techniki i
motoryzacji, połączony z wystawą najciekawszych
pojazdów na Placu Ratuszowym
W ramach festiwalu odbyły się: konkurs estradowy i
musztry orkiestrowej, Powiatowy Przegląd Orkiestr
oraz warsztaty orkiestrowe
To coroczny konkurs propagujący tradycję muzyki
chóralnej. W 2018 r. wzięło w nim udział kilkanaście
chórów krajowych i zagranicznych
Konkurs ortograficzny O Pióro Prezydenta Miasta
Bielska-Białej i tytuł I Beskidzkiego Mistrza Ortografii
w ramach XIX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Odbył się na Rynku Starego Miasta gromadząc
producentów oraz amatorów czekolady i słodyczy z
całego kraju i zza granicy
Festiwal adresowany do dzieci i młodzieży, ma na
celu promowanie młodych talentów muzycznych

Wydział współorganizował III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
w Ewangelicko-Augsburskim Kościele p.w. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej oraz XVII
Tydzień z Ewangelią - największe ewangelizacyjne przedsięwzięcie na Podbeskidziu,
w ramach którego odbyła się ewangelizacja uliczna na pl. Bolesława Chrobrego oraz Festyn
rodzinny na terenie BTS Rekord. Wydział wspiera także działania związków kombatanckich
w zakresie kultury, a także włącza się w inicjatywy kulturalne seniorów.
W 2018 r. kontynuowana była współpraca w zakresie upowszechniania
i popularyzacji muzyki z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej,
z którym zorganizowaliśmy wspólnie 10 koncertów oraz z Centro Italiano di Cultura
współorganizując w Bielsku-Białej koncert promujący włoską kulturę muzyczną.
Na terenie Miasta organizowane są imprezy masowe o charakterze artystycznorozrywkowym (koncerty plenerowe, kabarety, pokazy motoryzacyjne), które służą
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zaspokajaniu potrzeb kulturalnych szerokiego grona odbiorców. Wymagają one decyzji
administracyjnych zezwalających na ich realizację. W 2018 r. Wydział Kultury i Sztuki
przygotował 12 takich decyzji dotyczących następujących wydarzeń:
1. Orkiestra w Rytmie Disco (hala widowisko-sportowa BBOSiR).
2. Koncert Kabaretu „Neo-Nówka” (hala widowiskowo-sportowa BKS).
3. Plenerowe koncerty Bielskiego Centrum Kultury w ramach Majówki w Bielsku-Białej, Dni
Bielska-Białej i Pożegnania lata (teren przy hali widowiskowo-sportowej BBOSiR).
4. Koncert IMGN.PRO Fest vol. 1 (hala widowiskowo-sportowej BBOSiR).
5. Koncert Golec u`Orkiestry w ramach inauguracji Dni Bielska-Białej (Plac Ratuszowy).
6. 86 STARS SHOW (ZIAD Bielsko-Biała).
7. Piknik NEMAK 2018 (Stadion Rekordu).
8. Moto Show Bielsko-Biała (ZIAD Bielsko-Biała).
9. XV Międzynarodowy Piknik Lotniczy ( teren Aeroklubu Bielsko-Bialskiego).
10. Thriller LIVE (hala widowisko-sportowa BBOSiR).
11. Polska Noc kabaretowa 2018 (hala widowisko-sportowa BBOSiR).
12. Koncert Mazowsze Niepodległej (hala widowisko-sportowa BBOSiR).
Wydział Kultury i Sztuki sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy nad
6 instytucjami kulturalnymi działającymi na terenie Bielska-Białej: Teatrem Polskim, Teatrem
Lalek Banialuka, Książnicą Beskidzką, Bielskim Centrum Kultury, Galerią Bielską BWA
i Miejskim Domem Kultury.
Teatr Polski
Teatr Polski jest instytucją artystyczną powołaną do tworzenia wartości teatralnych
i propagowania sztuki poprzez prezentację przedstawień jakie powstają przy udziale
artystów, teatrów, twórców i wykonawców posiadających zawodowe kwalifikacje
i doświadczenie. W 2018 r. cele te zostały zrealizowane w sposób zaprezentowany poniżej.
Teatr Polski zrealizował 8 premier: 5 na Dużej Scenie – Pomoc domowa w reż.
Witolda Mazurkiewicza (6.01.2018), Koncert ABBY w reż. Witolda Mazurkiewicza
(6.01.2018), Ciało Bambina w reż. Agaty Puszcz (20.04.2018), Boska! w reż. Pawła
Szkotaka (15.09.2018), Gałązka rozmarynu w reż. Jana Nowary (17.11.2018); oraz 3 na
Małej Scenie – Tęskniąc w reż. Krzysztofa Popiołka (19.01.2018), Singielka 2, czyli Matka
Polka w reż. Jacka Bończyka (18.05.2018), Szaleństwo nocy letniej w reż. Witolda
Mazurkiewicza (26.10.2018).
W 2018 r. zaprezentowano 387 przedstawień w tym: 341 spektakli własnych (321
w siedzibie, 20 na wyjeździe) oraz odbyło się 46 wydarzeń gościnnych.
W 2018 r. w działalności Teatru uczestniczyło 93 090 widzów, w tym 81 096 na
spektaklach własnych: Duża Scena - 65 697, Mała Scena - 11 328, objazdy - 4 071,
natomiast na spektaklach obcych odnotowano 11 994 widzów. Stanowi to wzrost o 5,28%
w stosunku do poprzedniego roku. Poziom zapełnienia Sali na Dużej Scenie wynosi 86%,
natomiast na Małej Scenie 94%. Zwłaszcza na uwagę zasługuje wzrost ilości widzów na
Małej Scenie do ponad 11 tysięcy, co oznacza wzrost w stosunku do sprzedaży w 2017 r.
o 50,07%, a także wzrost widzów na spektaklach granych poza siedzibą do ponad 4 tysięcy
(wzrost o 45,29%).
W 2018 r. na festiwalach teatralnych w Polsce zostały zaprezentowane następujące
spektakle Teatru Polskiego: Człowiek z La Manczy (Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena
w budowie”, Lublin), Pustostan (XII Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”,
Częstochowa) św. Idiota (Festiwal Wschód Kultury, Białystok i Konfrontacje Teatralne,
Lublin). W 2018 r. Teatr Polski kontynuował wymiany spektakli z innymi teatrami w regionie.
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Spektakl Kogut w rosole został zaprezentowany w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie, a częstochowska Ostra jazda wystawiona została w czasie Festiwalu
FUNfest. Humanka zagrana została w Teatrze Starym w Lublinie, a Wanda w Teatrze im.
St. Witkiewicza w Zakopanem.
Spektakularnym wydarzeniem było Tournee Teatru Polskiego w Chinach w dniach
18 sierpnia - 1 września 2018 r. W ramach XIXI Performing Season in China, widzowie
w Tiencinie i Hangzhou zobaczyli spektakle Humanka oraz Wujaszek Wania. Spektakle były
prezentowane w Tianjin Grand Theatre (koło Pekinu) oraz Xixi Arts Center w Hangzhou (koło
Szanghaju). Oba spektakle zagrane zostały po pięć razy. Projekt był finansowany przez
Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu „Kulturalne pomosty” realizowanego pod
auspicjami programu „Niepodległa”.
Teatr Polski otrzymał dwie nominacje do nagród teatralnych województwa śląskiego –
Złotych Masek: Anita Jancia-Prokopowicz za tytułową kreację w spektaklu Wanda oraz Ilona
Binarsch za scenografię do tego przedstawienia.
Do nagrody IKAR Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2017 nominowani zostali
aktorzy Teatru Polskiego: Anita Jancia-Prokopowicz, Jerzy Dziedzic i Grzegorz Sikora, który
otrzymał IKARA za dotychczasową działalność. Prezydent Miasta Bielska-Białej przyznał
Nagrody w dziedzinie teatru 2018 pracownikom teatru Rafałowi Sawickiemu i Piotrowi
Uniwersałowi. Ponadto nominacje do „Lauru Dembowskiego” – Nagrody bielskiego koła
ZASP otrzymali: Anita Jancia-Prokopowicz za role w Wandzie i Pomocy domowej, Grzegorz
Margas za role w św. Idiocie i Miarce za miarkę, Jerzy Dziedzic za role w Pustostanie
i św. Idiocie, a Ilona Binarsch za scenografię do spektaklu Wanda.
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Witold Mazurkiewicz oraz aktor Rafał Sawicki zostali
nominowani przez Dziennik Zachodni do tytułu „Osobowość Roku 2017” w dziedzinie:
Kultura.
Pracownicy Teatru Polskiego zostali odznaczeni medalami za długoletnią służbę.
Złote medale otrzymali: Roman Byrdy, Grażyna Caputa, Anna Wajda, a srebrne: Zbigniew
Kajzer oraz Piotr Uniwersał. Spektakle Ciało Bambina oraz Singielka 2 zostały
zakwalifikowane do 25. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Zadaniem Teatru jest także edukacja kulturalna oraz kształtowanie postaw
świadomego odbioru sztuki teatru. Cele te realizowane były poprzez następujące projekty
oraz wydarzenia cykliczne:
1. II FUNfest – Festiwal Komedii Południa: w czerwcu odbyła się druga edycja festiwalu,
w którym wzięło udział 5 teatrów spoza Bielska-Białej: Teatr Bagatela z Krakowa
(Szalone nożyczki), Teatr im. Adama Mickiewicza z Częstochowy (Ostra jazda), Teatr
Dramatyczny im. A. Węgierki z Białegostoku (Mayday), Impresariat Skene z Warszawy
(Ranny ptaszek) oraz Grupa Art Prometheus z Czech (Basen). Teatr Polski
zaprezentował spektakle Pomoc domowa oraz koncert piosenek Abby. Publiczność
przyznała „Złoty Rechot” spektaklowi Teatru Dramatycznego z Białegostoku. Dzięki tej
inicjatywie w okresie okołowakacyjnym w ciągu tygodnia Teatr Polski odwiedziło 3 564
widzów.
2. Primus Inter Pares: ma na celu prezentację najciekawszych polskich spektakli
w Bielsku-Białej, w jego ramach odbył się spektakl Kwartet z udziałem Mikołaja
i Andrzeja Grabowskich, Jana Peszka oraz Tomasza Karolaka.
3. Spektakle bez barier 2018: w 2018 r. Teatr został dofinansowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. W jego
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ramach zaprezentowano 7 spektakli z repertuaru Teatru dostosowanych do potrzeb
osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu z Bielska-Białej, Krakowa, Chorzowa, Cieszyna
i Pszczyny: 3 tytuły z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących (Miarka
za miarkę, Wanda i Boska!) oraz 3 przedstawienia z tłumaczeniem na język migowy dla
widzów niesłyszących (Wanda, Miarka za miarkę i Pomoc domowa). Projekt wzbogaciły
warsztaty teatralne oraz spotkania z twórcami. Powstał również spot promujący projekt
z udziałem aktorów Teatru Polskiego z elementami języka migowego i audiodeskrypcji.
W projekcie wzięło udział 1080 uczestników.
4. Cykl Off-Road: premiera spektaklu Szaleństwo nocy letniej zainaugurowała na Małej
Scenie nowy cykl spektakl proponowanych i wykonywanych przez aktorów Teatru
Polskiego.
5. Teatr Polski – młodym: w grudniu 2018 r. zainaugurowano cykl inicjatyw promujących
młodych bielskich artystów. Pierwszym wydarzeniem cyklu była wystawa w foyer
i kawiarni Teatru Polskiego prezentująca prace malarskie oraz projekty scenograficzne
Alicji Wątor, malarki i scenografki, absolwentki ASP w Krakowie.
Teatr udostępniał swoje sale wielu organizacjom z regionu w celu prezentacji
ważnych imprez kulturalnych. Były to m.in.: Bielska Scena Kabaretowa, Bielska Zadymka
Jazzowa, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, XX edycja Nagrody im. ks. Londzina
(Starostwo Powiatowe) czy „Firma Roku” (Regionalna Izba Handlu i Przemysłu). Teatr
współorganizował także koncert „Ginczanka – Żar/Ptak” w wykonaniu KamillI BaarKochańskiej na Cmentarzu Żydowskim oraz brał udział w akcji „Godzina dla Ziemi”. Na Małej
Scenie zaprezentowane zostały spektakle Zero oraz Dobry wieczór z Kreatywną jako efekt
warsztatów prowadzonych przez aktorów Teatru: Rafała Sawickiego, Martę GzowskąSawicką, Marię Suprun oraz Michała Czadernę. Teatr był także współorganizatorem trzeciej
edycji pokazów spektaklu Dziady na Cmentarzu Żydowskim oraz koncertów przygotowanych
przez artystów Teatru: Tribute to Leonard Cohen, Historie Agnieszki Osieckiej” (Wiktoria
Węgrzyn) i Pomyśl o mnie – piosenki Anny German (Marta Gzowska-Sawicka).
W ramach Dni Seniora w Bielsku-Białej odbył się pokaz spektaklu Pomoc domowa
w specjalnych cenach biletów oraz oprowadzanie po budynku Teatru Polskiego.
Teatr prowadził także działania w zakresie zapewnienia stabilności finansowej
instytucji oraz wzmacniania własnego potencjału organizacyjnego poprzez pozyskiwanie
środków zewnętrznych. Cykl „Spektakle bez barier” otrzymał dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Kultura Dostępna w wysokości 42 000 zł, a projekt
„Tournee Teatru Polskiego w Chinach” dotację Instytutu Adama Mickiewicza w wysokości
260 000 zł. Projekt „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez
przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz rozszerzenie bieżącej oferty
edukacyjno-kulturalnej” otrzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: V Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe) w kwocie
838 539,62 zł. W 2018 r. Teatr pozyskał następujących sponsorów wspierających
działalność artystyczną instytucji: Nemak S.A., FCA Poland, Klingspor S.A., Aqua S.A.,
Kontakt Simon S.A., Tauron Dystrybucja, Hydro ZNPHS sp. z o.o. - łączną kwotą 271 100 zł.
Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych: wzmacniacze do dodatkowego dogłośnienia
sceny oraz maszyny do pracowni stolarskiej. Przeprowadzono prace naprawcze oraz
konserwatorsko-renowacyjne przy zabytkowym gmachu Teatru w celu poprawy kondycji
budynku i poprawy bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających. Opracowano dokumentację
projektową w zakresie wszystkich objętych zadaniem prac oraz przeprowadzono roboty przy
głównym gmachu Teatru polegające na: wymianie schodów frontowych (zewnętrznych),
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odświeżeniu elewacji budynku wraz z jej malowaniem, odmalowano stolarkę okienną,
odwodniono zadaszenie wejścia głównego, a także zamontowano wentylację
w pomieszczeniach technicznych oraz przeprowadzono remont rampy technicznej do
transportu dekoracji. Dodatkowo wykonano I etap modernizacji oświetlenia zewnętrznego
(zakupiono komplet lamp wraz z oprawami). Całkowity koszt zadania wynosi 1 287 810,00 zł.
W 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 729 017,53 zł. Zadanie ma charakter dwuletni
i jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (środki UE), środków Urzędu Miasta oraz środków własnych.
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana jest samorządową artystyczną instytucją
kultury powołaną do tworzenia i zapewniania intelektualnych, materialnych technicznych
i organizacyjnych warunków służących tworzeniu i prezentacji przedstawień teatralnych oraz
działalności edukacyjnej.
Do zadań Teatru należy:
1. Organizowanie przedstawień teatru oraz innych form teatralnych i parateatralnych.
2. Edukacja teatralna i wychowanie poprzez sztukę, a zwłaszcza przygotowanie dzieci
i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury.
3. Stwarzanie warunków do środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji między
innymi poprzez organizowanie Międzynarodowych Festiwali Sztuki Lalkarskiej.
W 2018 r. cele te zostały zrealizowane w sposób zaprezentowany poniżej. W 2018 r.
Teatr zrealizował 4 premiery teatralne:
1. ORESTEJA?
09.03.2018 r.
2. Brzydkie Kaczątko
26.04.2018 r.
3. Tuwim i ….
23.09.2018 r.
4. Krawiec Niteczka
25.11.2018 r.
Ponadto w repertuarze były 23 przedstawienia dla dzieci najmłodszych, szkolnych,
młodzieży i dorosłych. Łącznie zostało zagranych 414 przedstawień (w tym 38 podczas
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej) dla 73 020 widzów.
W 2018 r. Teatr prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie
166 zajęć. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone
z pokazywaniem magicznych miejsc w teatrze oraz demonstrowaniem technik lalkarskich
(105 spotkań) oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży: aktorskie, teatralno-muzyczne,
animacji oraz ekologiczno-teatralne - łącznie 61 zajęć. Teatr gościł grupę młodzieży
z warszawskiej Społecznej Szkoły Gimnazjum i Liceum im. Emanuela Bułhaka (68 uczniów
i 6 opiekunów). Uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach oraz obejrzeli
przedstawienia: Mr Scrooge i Po nitce do kłębka.
Zorganizowanych zostało również 17 Inscenizacji Mikołajkowych.
W dniach 22 - 26 maja w Bielsku-Białej odbyła się XXVIII edycja organizowanego
przez Teatr Lalek Banialuka Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. W wydarzeniu
wzięło udział 21 teatrów z 15 krajów świata: Czech, Słowacji, Francji/Norwegii, Finlandii,
Hiszpanii, Japonii, Izraela, Portugalii, Libanu, Litwy, Słowenii, Belgii (Walonii-Brukseli),
Węgier i Polski. Łącznie odbyło się 38 prezentacji teatralnych gorąco przyjmowanych przez
publiczność, wysoko ocenianych przez media i licznych obserwatorów z kraju i zagranicy.
Ogółem w wydarzeniach festiwalowych łącznie z imprezami towarzyszącymi wzięło
udział ponad 10 tys. osób. Widowiska festiwalowe obejrzało 7 135 osób, wystawę
2 827osób, w warsztatach uczestniczyło 16 osób, a w spotkania odbyły się z udziałem
40 osób.
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W 2018 r. Banialuka uczestniczyła w następujących festiwalach:
Festiwal Teatrów dla Dzieci - Kraków 2018; Nowohuckie Centrum Kultury: Tygrys
Pietrek Hanny Januszewskiej w reżyserii Lucyny Sypniewskiej.
2. VIII Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela w Łodzi, Teatr Pinokio: Zielona Gęś
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w reżyserii Pawła Aignera.
3. 5. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci, Wrocławski Teatr Lalek: Król Maciuś Pierwszy
na motywach powieści Janusza Korczaka w reżyserii Konrada Dworakowskiego.
4. Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2018 w Rzeszowie, Teatr Maska:
Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w reżyserii Pawła Aignera.
5. Letni Ogród Teatralny w Katowicach - Grządka Teatralna – prezentacja przedstawienia
Brzydkie Kaczątko H.Ch. Andersena w adaptacji i reżyserii Włodzimierza Pohla.
6. Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Teatru Lalek dla Dzieci i Dorosłych
BÁBKARSKÁ BYSRICA TOUR w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) z przedstawieniem Król
Maciuś Pierwszy w reżyserii Konrada Dworakowskiego.
7. XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA w Toruniu, Teatr Baj
Pomorski Smacznego, proszę Wilka! Marty Guśniowskiej w reżyserii autorki.
Ponadto Teatr prezentował swoje spektakle w innych teatrach i instytucjach:
1. Po nitce do kłębka w reżyserii Lucyny Sypniewskiej w Teatrze im. St. I. Witkiewicza
w Zakopanem.
2. Księga dżungli w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
3. Trzy Świnki w reżyserii Włodzimierza Pohla Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach.
4. Koziołek Matołek w reżyserii Lucyny Sypniewskiej w Raciborskim Centrum Kultury.
5. Brzydkie Kaczątko” w reżyserii Włodzimierza Pohla podczas Letniego Ogrodu
Teatralnego w Katowicach.
6. Trzy świnki czyli magia teatru w reżyserii Włodzimierza Pohla w Przedszkolu nr 54
w Bielsku-Białej.
7. Brzydkie Kaczątko w reżyserii Włodzimierza Pohla w Tarnogórskim Centrum Kultury
w Tarnowskich Górach.
Nominację do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki
IKAR 2017 otrzymał aktor Mateusza Barta za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2017 r.
Przedstawienie Król Maciuś Pierwszy na motywach powieści Janusza Korczaka w adaptacji
i reżyserii Konrada Dworakowskiego zdobyło Złotą Maskę 2018 – Nagrodę Artystyczną
Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Spektakl dla młodych widzów i było
nominowane do tej nagrody w kategorii Przedstawienie roku. Mateusz Barta uhonorowany
został Złotą Maską 2018 za rolę w spektaklu Król Maciuś Pierwszy i tytułową rolę
w spektaklu Buratino na motywach Złotego kluczyka Aleksego Tołstoja w reżyserii Mariana
Pecko. Nominację do Złotej Maski 2018 otrzymał także Włodzimierz Pohl za rolę w spektaklu
Smacznego, proszę Wilka! autorstwa i w reżyserii Marty Guśniowskiej.
Nagroda Artystyczna Bielskiego Koła ZASP - Laur Dembowskiego została przyznana
twórcom i wykonawcom przedstawienia Oresteja?.
Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru 2018 otrzymał aktor
Władysław Aniszewski oraz kierownik techniczny Banialuki Marek Ziarko.
Przedstawienie Zielona Gęś w reżyserii Pawła Aignera zdobyło Nagrodę Jury
Dziecięcego VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela w Łodzi za
surrealistyczne elementy przedstawione w komediowym klimacie z zachowaniem starego
stylu. Ziemowit Ptaszkowski otrzymał Nagrodę Tajnego Jurora (Ewy Piotrowskiej) Festiwalu
Teatrów Ożywionej Formy Maskarada w Rzeszowie za rolę Konferansjera w przedstawieniu
1.
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Zielona Gęś, natomiast Dagmara Włoszek zdobyła Nagrodę Dyrektora Naczelnego
i Artystycznego Teatru Lalek Banialuka dla za rolę Ateny w przedstawieniu Oresteja?.
Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w ramach „Miejskiego Programu
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” na lata 2012 – 2018 w Teatrze Lalek Banialuka
sprzedano w 2018 r. 2 098 biletów z 50-procentową ulgą. Teatr realizował także Uchwałę
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dotyczącą „Programu Weteran Plus”.
W lutym na scenie Teatru zaprezentowane zostało przedstawienie Król Maciuś
Pierwszy w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Widowisko było transmitowane „na żywo”
kodowanym sygnałem do sieci internetowej do uprawnionych szkół na terenie całego kraju
w ramach projektu Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Spektakl ten obejrzało 25 776 uczniów.
W pokazach uczestniczyli widzowie z 540 szkół na terenie całego kraju.
W 2018 r. w Teatrze odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru,
którym towarzyszyła prezencja przedstawienia Buratino w reżyserii Mariána Pecko.
Z okazji 70-lecia teatru przygotowane zostały dwa konkursy dla stałych widzów, które
odbywały się w sezonie jubileuszowym (2017/2018). Konkurs „Chodzimy do Banialuki”
skierowany do przedszkoli oraz promocja „Książeczka Teatromana” dla widzów
indywidualnych, która jest kontynuowana w sezonie 2018/2019. Główną Nagrodę
w Konkursie „Chodzimy do Banialuki” otrzymało Przedszkole nr 54 w Bielsku-Białej, nagrody
dodatkowe otrzymały: Przedszkole Promyczek z Bielska-Białej oraz Przedszkole
nr 2 z Radlina.
Teatr Lalek Banialuka uczestniczył również w akcji Bilet za 300 groszy prezentując
w jej ramach spektakl Oresteja? w reżyserii Francois Lazaro.
21 marca w Teatrze odbywał się Dzień Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział
siedmioro uczniów z liceów ogólnokształcących, którzy zapoznali się ze specyfiką pracy
w teatrze.
W kwietniu w Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach miała miejsce wystawa lalek ze
zbiorów Teatru Lalek Banialuka Lalka teatralna – małe arcydzieło, a na terenie teatru odbył
się pokaz przedstawienia Buszujący w zbożu w reżyserii Agnieszki SzulakowskiejBednarczyk w wykonaniu uczniów Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej.
W maju Banialuka gościła uczestników 63. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego dla Gimnazjalistów Przebudzeni do Życia organizowanego przez
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, a także uczestników Rajdu Miejskiego
współorganizowanego m.in. przez grupę sympatyków biegów na orientację z Bielska-Białej
oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W teatrze znajdował się jeden z punktów
kontrolnych.
W ramach popularyzacji teatru lalek i promocji Teatru Lalek Banialuka jego aktorki
Małgorzata Bulska i Barbara Rau podczas Konwentu Fantastyki BeKon organizowanego
w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej zaprezentowały działalność
teatru, zwróciły uwagę na specyfikę pracy aktora lalkarza oraz przeprowadziły warsztaty
teatru cieni.
Uwzględniając potrzeby niewidomych i niedowidzących Teatr zorganizował
w listopadzie prezentację spektaklu Ballady i romanse Adama Mickiewicza
z audiodeskrypcją.
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Książnica Beskidzka
Książnica Beskidzka to instytucja kultury, której celem jest popularyzacja książki,
informacji, wiedzy i czytelnictwa, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
i edukacyjnych lokalnej społeczności oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Do zadań Książnicy należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie
i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących miasta i regionu, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.
W skład placówki wchodzi 18 filii zlokalizowanych na terenie Miasta, aby każdy
zainteresowany mógł skorzystać z oferty Książnicy.
Realizując powyższe cele Książnica w 2018 r. zapewniała bezpłatny dostęp
do wszelkiego rodzaju informacji (udostępnianie książek i czasopism) jak również
do Internetu. Zarejestrowano w całej sieci 42 473 czytelników. Czytelnicy 414 912 razy
odwiedzili placówki Książnicy. Udostępniono łącznie 1 058 181 materiałów bibliotecznych,
zanotowano 98 683 wyświetlenia publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
W ciągu 2018 r. Książnica pozyskała 19 113 książek, a zbiory specjalne powiększyły
się o 4 803 tytuły. Łącznie w zbiorach Książnicy znajduje się 570 369 książek, 2962
czasopism i 44 178 pozycji w zbiorach specjalnych. Prenumerata w roku 2018 zamknęła się
liczbą 125 tytułów (293 egzemplarzy) czasopism.
Oprócz zbiorów własnych udostępniane są w czytelni ogólnej zasoby Cyfrowej
Biblioteki Publikacji Naukowych ACADEMICA, gdzie czytelnicy mają bezpłatny dostęp do
cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Z tej formy udostępnień w 2018 r. skorzystało
11 użytkowników pobierając 147 dokumentów.
W Książnicy funkcjonuje Galeria Książnicy i Salonik Literacki, których działalność
cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży:
1. Galeria Książnicy Beskidzkiej – jej celem jest popularyzacja wiedzy i kultury poprzez
organizowanie wystaw malarskich, fotograficznych oraz interdyscyplinarnych. W 2018 r.
Łącznie w całej sieci zorganizowano 124 wystawy, które zwiedziło około 101 085 osób.
2. Salonik Literacki – podejmuje działania w zakresie popularyzacji czytelnictwa między
innymi organizując spotkania autorskie. W 2018 r. odbyło się 26 spotkań autorskich,
w których uczestniczyło 1 600 osób, 9 promocji książek, w których uczestniczyło 432
osoby, 7 spotkań poetyckich, w których uczestniczyło 245 osób, 34 wykłady, których
wysłuchało 1 995 osób.
Wydarzenia cykliczne:
1. Historyczne czwartki – program promujący wiedzę historyczną o regionie i Bielsku-Białej.
Liczba uczestników spotkań wyniosła w 2018 r. 300 osób.
2. Klub zdrowia – jego celem jest szerzenie wiedzy na temat zdrowia oraz profilaktyki.
W 6. spotkaniach uczestniczyło łącznie 720 osób.
3. English Discussion Club – pierwszy na terenie Bielska-Białej klub dla osób, które znają
język angielski i chcą swobodnie dyskutować w tym języku na temat literatury, sztuki
i filmu. W 2018 r. odbyło się 30 spotkań z udziałem 300 uczestników.
4. Historiolandia – Klub Gier Historycznych – w spotkaniach biorą udział uczniowie,
nauczyciele, pasjonaci historii oraz grupy zorganizowane z Bielska-Białej i okolic.
Zadania z tego zakresu realizuje Centrum Wiedzy o Regionie mając na uwadze
wspieranie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej. Czytelnię Regionalną w 2018 r.
odwiedziły 22 340 osoby, udostępniono łącznie 134 159 materiałów bibliotecznych.
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Gromadzone są tutaj i udostępniane czasopisma regionalne i lokalne w postaci tradycyjnej
oraz jako wyselekcjonowana baza wycinków prasowych. Z informacji regionalnej korzystali
uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy, dziennikarze, regionaliści oraz inne
zainteresowane osoby.
W Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Zbiorów Regionalnych tworzone są bazy
informacyjne dostępne on-line dla wszystkich zainteresowanych. Serwisy dostępne na
stronie internetowej www.ksiaznica.bielsko.pl:
1. Beskidzkie ABC – regionalna baza informacyjno-wyszukiwawcza.
2. Datownik regionalny – baza wyszukiwawczo-informacyjna, w formie kalendarium
odnotowuje wydarzenia historyczne, kulturalne i jubileuszowe. Uwzględnia również notki
biograficzne osób związanych z regionem, które wniosły istotny wkład w jego historię,
dziedzictwo i rozwój.
3. Bielska bibliografia regionalna – baza opisów bibliograficznych dotycząca regionu,
tworzona w oparciu o zgromadzone materiały i informacje. Jest dostępna poprzez
Śląską Bibliotekę Cyfrową.
4. Kolekcja Jan Paweł II – baza podmiotowo-przedmiotowa dotycząca papieża Jana Pawła
II.
5. Serwis regionalny miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego – to szczegółowa, dzienna
rejestracja wydarzeń kulturalnych, społecznych, gospodarczych oraz wszelkich
przejawów życia naszego regionu, redagowana na podstawie prasy lokalnej
i ogólnopolskiej.
6. Regio-źródła – baza informacyjno-wyszukiwawcza oparta na dokumentach życia
społecznego z udostępnieniem skanów dokumentów związanych z regionem.
Książnica prowadziła również edukację regionalną skierowaną do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich w formie zajęć edukacyjnych (lekcje tematyczne,
warsztaty oraz wystawy). Miały one na celu przekazanie wiedzy o regionie, ukazanie
specyfiki gromadzonych zbiorów, promocję posiadanych materiałów regionalnych, zbiorów
archiwalnych i nowości wydawniczych.
W 2018 r. Książnica odnotowała w całej sieci 12 407 dzieci i młodzieży uczącej się
(6-19 lat) oraz 762 czytelników w wieku przedszkolnym. W związku z tym biblioteka stale
poszerza zbiory o nowości wydawnicze i serie poczytne wśród tej grupy odbiorców. Uwagę
przywiązuje również do rozszerzania zbiorów komiksów, audiobooków i gier planszowych.
Nowością w ofercie kierowanej do młodych użytkowników biblioteki są zajęcia
wykorzystujące roboty LEGO WeDo oraz LEGO Mindstroms.
Realizowała również program „Książnica przyjazna dzieciom”, którego celem jest
uaktywnienie i rozszerzenie działalności naszych placówek na rzecz dzieci i młodzieży.
Wśród bezpośrednich sposobów zachęcania do korzystania z usług biblioteki znalazły się:
1. Ferie w Bibliotece - spotkania dla dzieci i młodzieży odbywały się pod hasłem Magia gier
planszowych. Ogółem w czasie ferii w 83 spotkaniach udział wzięło 1 297 osób.
2. Wakacje w Bibliotece - program promował literaturę dziecięcą i uczył kreatywnego
myślenia. Zajęcia łączyły literaturę, formy plastyczne oraz zabawy ruchowe W 2018 r.
w 122 zajęciach uczestniczyło 1 795 dzieci.
3. Konkursy - w 2018 r. Książnica była organizatorem 18 konkursów, w których udział
wzięło łącznie 773 osoby. Były to między innymi: Literacko-plastyczny konkurs
międzynarodowy polsko-czesko-słowacki na napisanie książki z cyklu Tworzymy własne
Wydawnictwo. W 2018 r. w konkursie wzięło udział 200 osób.
Książnica jest organizatorem akcji czytelniczej Mała książka - wielki człowiek, która
ma na celu zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki. Każdy trzylatek, który przyszedł
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do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę Pierwsze
wiersze dla… oraz Kartę Małego Czytelnika. W 2018 r. rozdano 218 wyprawek.
Zorganizowała również akcję Noc w Bibliotece pod hasłem Bibliorodzina na start!, której
główną atrakcją były spotkania ze znanymi i lubianymi autorami oraz blok warsztatowy dla
dzieci i młodzieży. Łącznie udział wzięło w niej udział 2 000 osób.
Książnica Beskidzka od wielu lat współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami
zajmującymi się działalnością na rzecz tych osób chorych, niepełnosprawnych i seniorów.
W 2018 r. zorganizowane zostały XVI Dni integracyjne Zobaczmy siebie, których celem jest
zmiana w stereotypie postrzegania osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich w lokalne
społeczeństwo. W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 250 uczestników.
Seniorzy to bardzo ważna grupa użytkowników Książnicy Beskidzkiej. Wypożyczają
oni aktywnie materiały biblioteczne, są uczestnikami spotkań czytelniczych, literackich
i edukacyjnych, do nich adresowane są liczne programy m.in. Nakręceni na bibliotekę.
Centrum edukacyjne dla Seniorów. Uczestniczyli oni w cyklu warsztatów, które miały
pokazać, jak ciekawie można żyć, bawić się, zdobywać nowe umiejętności oraz jak
atrakcyjne wyglądać w wieku 50+.
W
Książnicy
prowadzone
są
różnorodne
działania
o
charakterze
biblioterapeutycznym, których adresatem są osoby chore i niepełnosprawne, seniorzy i inne
osoby z grup tzw. wykluczonych. Głównym celem zajęć jest aktywizacja osób z tych
środowisk, wskazanie im sposobu uczestnictwa w kulturze oraz sposobu spędzania wolnego
czasu. W 2018 r. przeprowadzono 86. spotkań biblioterapeutycznych z udziałem 1 361 osób.
Książnica przygotowała również akcję Książka do domu polegającą na
indywidualnych odwiedzinach w domu chorego czy starszego wiekiem czytelnika w celu
wymiany wypożyczonych książek, a także Kurs komputerowy dla seniorów, podczas którego
bibliotekarze prowadzą zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera, poczty
elektronicznej oraz Internetu. W 2018 r. odbyły się 84 indywidualne zajęcia, w których
uczestniczyły 62 osoby 50 +.
Bielskie Centrum Kultury
Bielskie Centrum Kultury to samorządowa instytucja kultury, której celem jest
upowszechnianie i popularyzacja kultury w szczególności poprzez organizację imprez
kulturalnych i prowadzenie działań z zakresu edukacji muzycznej.
W 2018 r. Bielskie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało 246 imprez
dla 186 300 widzów. W ramach tych imprez odbyły się m.in. koncerty estradowe, opery,
operetki, kabarety, recitale, spektakle teatralne, festiwale, imprezy masowe.
Zorganizowane zostały m.in. koncerty: Starego Dobrego Małżeństwa, Jaromira
Nohavicy, Koncert Kolęd (zespół Krywań), spektakl teatralny Ludzie inteligentni, koncert Joe
Cocker Project, Siesta w drodze (Elida Almeida), koncert Richarda Bony z zespołem z Kuby,
koncert Al Di Meoli, Siesta w drodze (Fabia Rebordao), spektakl teatralny Klatka dla ptaków,
Budapest Ballet Orchestra Rajko, koncert Narodowego Teatru Operetki z Kijowa
„Na Cygańską nutę”, recital Artura Andrusa, koncert Carrantuohill - urodziny Krzesimira
Dębskiego, Mazowsze Niepodległej, recital Agi Zaryan z zespołem muzycznym, spektakl
teatralny Serca na odwyku, koncert Leszka Możdżera i Anny Marii Jopek, koncert zespołu
Zakopower oraz Gala Sylwestrowa.
Bielskie Centrum Kultury zorganizowało w 2018 r. 3 festiwale muzyczne, które
zgromadziły łącznie 10 250 widzów:
1. XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica –
w jego ramach odbyły się koncerty: Oratorium „Sanctus” Włodzimierza Korcza
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w wykonaniu Bielskiej Orkiestry Festiwalowej, Bielskiego Chóru Kameralnego, Chóru
Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz solistów, koncert muzyki klezmerskiej
Moscow Jewish Male Capella z Moskwy & Roman Grinberg Klezmer Swing Quartet
z Wiednia, koncert muzyki starocerkiewnej Evloghia Bizantine Music Choir z Bukaresztu,
koncert muzyki gospel The Real Rogers and Friends.
2. XXIII Festiwal Kompozytorów Polskich im. Henryka Mikołaja Góreckiego – podczas
festiwalu odbyły się m.in. koncerty: II Symfonia Kopernikowska H. M. Góreckiego
w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Śląskiej oraz solistów, koncert „Przenikanie etno fantazje w twórczości kompozytorów polskich” w wykonaniu Atom String Quartet,
Neo Quartet, Kapeli Maliszów, Sekcji Dętej oraz solistów.
3. XVI Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko - ramach festiwalu odbyły się m.in. koncerty
John Surman/Vigleik Storaas Duo, Marcin Wasilewski Trio, Wolfgang Muthspiel
Chamber Trio, Florian Weber Quartet, Bill Frisell Solo, Dave Douglas Uplift, Big-Band
Młynarski – Masecki, Eddie Palmieri Afro Caribbean Jazz Sextet.
Bielskie Centrum Kultury zorganizowało w 2018 r. 22 bezpłatne imprezy plenerowe.
Koncertów wysłuchało ok. 48 800 mieszkańców Bielska-Białej i okolic:
1. Koncert Dawida Kwiatkowskiego i Sylwii Grzeszczak - w ramach Festynu Majowego na
terenie obok Hali pod Dębowcem.
2. W ramach Dni Bielska-Białej: Jubileusz 20-lecia zespołu Golec u`Orkiestra na placu
Ratuszowym, Festiwal Złota Trąbka, koncert Kamila Bednarka i Agnieszki Chylińskiej na
terenie obok Hali pod Dębowcem.
3. W ramach koncertów „Lata z kulturą” organizowanych w lipcu i sierpniu na Rynku
Starego Miasta w Bielsku-Białej zorganizowanych zostało 14 imprez m.in. wystąpili:
Bielska Estrada, Orkiestra im. Telemanna, Marcin Wyrostek z zespołem, Legend
of Kazimierz, Grupa Furmana, Alosza Awdiejew, Bielska Orkiestra Kameralna, Elena
Rutkowska, Bielska Orkiestra Dęta.
4. W ramach Pożegnania Lata na terenie obok Hali pod Dębowcem wystąpił chór
Sound’n’Grace i polski zespół rockowy IRA.
Bielskie Centrum Kultury w 2018 r. realizując zadania z zakresu edukacji muzycznej
współorganizowało Koncerty w ramach projektu „Wychowanie przez muzykę”, podczas
którego zrealizowano następujące tematy: Od Chopina do awangardy, Tańce Polskie,
Polskie tańce narodowe, Instrumenty perkusyjne, Dzieje hymnu polskiego, Instrumenty dęte
drewniane, Muzyczny świat bajek, Najpiękniejsze melodie, Muzyczne korzenie oraz
Od Chopina do Paderewskiego, Ignacy Jan Paderewski – ojciec polskiej niepodległości.
W projekcie uczestniczyły: Szkoły podstawowe: nr 1, 3, 4, 24, 36, 37, Dwujęzyczna
Szkoła im. Kopalińskiego, Szkoła Podstawowa „Jonatan”, Anglojęzyczna Szkoła
Podstawowa - International House, Zespół Szkół KTK, Szkoła Sportowa Mały Mistrz, a także
szkoły średnie: LO IV im. KEN, Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych,
Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych
i Mechanicznych, Liceum KTK oraz II Liceum im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. W ramach
projektu zrealizowano 59 koncertów, w których uczestniczyło 7 245 osób.
W 2018 r. w Bielskim Centrum Kultury odbywały się cyklicznie poranki muzyczne dla
dzieci pn „SuperWirtuozi” z udziałem: tria The ThreeX w ich muzyczno-komediowym
programie „Mindbowing”, Tymoteusza Biesa, wybitnego pianisty młodego pokolenia,
uczestnika ostatniej edycji konkursu Chopinowskiego, Krzysztofa Nowakowskiego,
półfinalisty 8. edycji programu „Mam Talent”, wybitnego perkusjonisty, wibrafonisty,
kompozytora (muzyka na stałe współpracującego z Marcinem Wyrostkiem), zespołu
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VOŁOSI, Natalii Kukulskiej, Satellite Symphony Orchestra, zespołu Akurat oraz Piotra
Cugowskiego. Epizod 3 - Zapomniani Kolędnicy.
W ramach edukacji muzycznej i działań zmierzających do szerokiego dostępu
do kultury Bielskie Centrum Kultury współorganizuje koncerty z cyklu Muzyczna Ballada
Europy, którego adresatami są osoby bezrobotne, pensjonariusze domów opieki, renciści,
emeryci oraz inne osoby zagrożone marginalizacją. W 2018 r. w ramach tego cyklu odbyły
się następujące koncerty: Viva karnawał, Melodie cygańskie i węgierskie, Odgłosy wiosny,
Viva Espana, Wiosenny taniec kwiatów, Viva Italia, Muzyka polskiego dworu, Viva Anglia
oraz Przedświąteczna Serenada.
W ramach Bielskiego Centrum Kultury działają: Bielska Orkiestra Kameralna, Bielska
Orkiestra Dęta (formacja paradna i wojskowa), Bielski Chór Kameralny, Młodzieżowy
Mieszany Chór „Ave Sol”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”, Bielska Estrada oraz Zespół
Tańca i Piosenki „Jarzębinki”.
W 2018 r. w zajęciach zespołów Bielskiego Centrum Kultury uczestniczyło ok. 220
osób: Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko” – 82 członków, Zespół Tańca i Piosenki „Jarzębinki” –
100 członków, Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol” – 16 członków oraz Bielski Chór
Kameralny – 22 członków.
W Bielskim Centrum Kultury działa Galeria Środowisk Twórczych, która w 2018 r.
przygotowała następujące wystawy: Bielsko XXI – Obraz i litera, Księga nad Księgami.
Wystawa ilustracji biblijnej (zorganizowana w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica), My z nich wszyscy. 100-lecie
odzyskania niepodległości oraz Tomasz Stańko - 30 lat w fotografii Andrzeja Tyszko wystawa organizowana w ramach XVI Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. Wystawy obejrzało
bezpłatnie ok. 19 800 osób.
Bielskie Centrum Kultury współpracuje przy organizacji i współorganizacji imprez ze
wszystkimi instytucjami kultury na terenie miasta Bielska-Białej. Przy Domu Muzyki działa
Klub Mecenasa Kultury skupiający ok. 40 firm i instytucji z Bielska-Białej i okolic.
W 2018 r. Bielskie Centrum Kultury realizowało inwestycję pn. „Poprawa dostępu do
kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury”.
Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie m.in. następujących prac:
W budynku Domu Muzyki:
1. Wykonanie nowej konstrukcji balkonu w obrębie widowni, mieszczącego zespół
dodatkowych miejsc siedzących dla uczestników organizowanych w tym obiekcie
wydarzeń artystycznych, wraz z jego wykończeniem.
2. Wymiana przeszklonej zachodniej elewacji foyer wraz z montażem nowych elementów
stolarki o podwyższonych parametrach w zakresie jej efektywności energetycznej.
3. Gruntowna przebudowa sceny Domu Muzyki wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny,
innowacyjny sprzęt i urządzenia, służące obsłudze wydarzeń artystycznych.
4. Instalacja w obrębie północnej elewacji budynku dźwigu dla osób niepełnosprawnych
z panoramiczną kabiną, poruszającą się w przeszklonym szybie, zapewniającego
sprawną i efektywną komunikację pomiędzy parterem, a piętrem obiektu.
5. Przeprowadzenie prac renowacyjnych i restauracyjnych wewnątrz Domu Muzyki –
zarówno w obrębie sali widowiskowej, jak również foyer, obejmujących m.in. odnowienie
ścian, montaż nowych sufitów podwieszanych, balustrad, poręczy i pochwytów.
6. Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych
instalacji przebudowanego obiektu.
W budynku przy ul. Słowackiego 27a (dawna „Kubiszówka”):
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Wykonanie nowych stropów gęstożebrowych, umożliwiających uzyskanie w miejsce
dotychczasowych dwóch kondygnacji naziemnych trzy pełnowartościowe poziomy.
Budowa nowej, zewnętrznej klatki schodowej, zapewniającej komunikacyjną dostępność
wszystkich kondygnacji.
Wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z jej pokryciem.
Wykonanie nowego wewnętrznego podziału funkcjonalno-przestrzennego.
Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych
instalacji.
Roboty wykończeniowych oraz zapewnienie mu specjalistycznego wyposażenia,
umożliwiające przeniesienie zespołów.

Galeria Bielska BWA
Galeria Bielska BWA jest największą w mieście profesjonalną galerią sztuki
współczesnej, realizującą cele związane z upowszechnianiem kultury wysokiej i edukacją,
w której koncentrują się ważne wydarzenia związane z prezentacją i promowaniem sztuk
wizualnych. Rola i działalność Galerii od lat doceniana jest w rankingach: w styczniu 2019 r.
Tygodnik „Polityka” ponownie umieścił Galerię Bielską BWA na liście 20 najlepszych galerii
i muzeów w Polsce. Dyrektor Galerii Bielskiej BWA został także nominowany do Nagrody
Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR 2018.
W 2018 r. Galeria realizowała działania promujące sztukę profesjonalną w zakresie
plastyki i fotografii oraz edukację kulturalną. Frekwencja na wystawach i wydarzeniach
w Galerii Bielskiej BWA w 2018 r. wyniosła 17 944 osoby.
Galeria zorganizowała 27 wystaw, w tym 14 w salach wystawowych,
11 w Klubokawiarni Aquarium oraz dwie poza siedzibą. W dwóch głównych salach
wystawowych organizowane były wystawy zbiorowe i indywidualne, prezentujące różne
postawy artystyczne. Wystawom twórczości ważnych artystów polskich i zagranicznych
towarzyszyły prezentacje artystów miasta i regionu. W roku 100-lecia Odzyskania
Niepodległości współpraca z lokalnymi środowiskami była wyjątkowo bogata.
Otwierająca rok wystawa indywidualna malarstwa Zdzisława Kudły, reżysera, twórcy
nagradzanych filmów animowanych, związanego przez 47 lat ze Studiem Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej, cieszyła się wielkim uznaniem widzów. W lutym
prezentowana była wystawa innej bielszczanki, Pauliny Poczętej, łączącej mistrzowski
rysunek, malarstwo i tekst w postaci celnych haseł odnoszących się do stereotypów
społecznych.
Wśród wystaw indywidualnych prezentowano m.in. dzieła jednego z najważniejszych
współczesnych polskich malarzy Stefana Gierowskiego. Jego malarstwo zaliczane do
abstrakcji geometrycznej, choć oszczędne w formie, pulsuje niezwykle emocjonalnym
kolorem, którego oddziaływanie widzowie doświadczali niemal namacalnie. Obok wystawy
Mistrza prezentowano malarstwo wybitnych polskich artystów, jak Pola Dwurnik, Robert
Bubel czy Marcin Zawicki. Znany prześmiewca z grupy Łódź Kaliska Adam Rzepecki
zaprezentował odmienne, refleksyjne oblicze, pokazując obiekty, malarstwo i wideo
odnoszące się do spraw egzystencjalnych oraz przekraczania granic, zarówno fizycznych,
jak i mentalnych.
Wśród wystaw zbiorowych popularnością cieszyła się wystawa Kono Donkili –
afrykański teatr lalek, prezentująca eksponaty z Muzeum Narodowego w Szczecinie,
współorganizowana z Teatrem Lalek Banialuka w ramach XXVIII Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.
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W roku 100-lecia Niepodległości zaprezentowana została wystawa Żywy album
przyrody, którą przygotował śląski odział Związku Polskich Fotografów Przyrody.
W 2018 r. w Galerii Bielskiej BWA odbyły się 3 festiwale:
1. 4. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych - mieszkańcy miasta i turyści mieli okazję zapoznać
się z twórczością artystów z Bielska-Białej i regionu prezentowaną podczas 4. Bielskiego
Festiwal Sztuk Wizualnych, którego Galeria Bielska BWA była głównym organizatorem.
Wystawy ponad 200. artystów prezentowane były w trzech galeriach i w Muzeum,
a także w schroniskach na Szyndzielni i Dębowcu. Z artystami widzowie mogli spotkać
się nie tylko podczas wernisażu, ale także zobaczyć na ulicy performans w ich
wykonaniu lub odwiedzić miejsca, w których tworzą, podczas Dnia Otwartych Pracowni.
2. Festiwal Sztuki Czeskiej - w 2018 r. Galeria zrealizowała we współpracy z Galerią Sztuki
w Ostrawie duży projekt łączący wystawy, wykłady, spotkania autorskie, a nawet
zorganizowane wyjazdy widzów: Festiwal Sztuki Czeskiej, dofinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014–
2020. Zostały pokazane dwie wystawy: W zasięgu – dzieła historyczne z kolekcji sztuki
w Zlinie oraz Intuicja malarza. Daniel Balabán, Jarosław Modzelewski – malarstwo
artystów współczesnych, polskiego i czeskiego, których łączy podobna postawę wobec
wartości, zarówno w sztuce, jak i w życiu. Obydwu wystawom towarzyszyły
oprowadzania kuratorskie i wykłady, a także wydawnictwa: katalog i folder. Odbył się
wieczór czeskich poetów z regionu Ostrawy, pokaz filmów czeskich oraz dwa koncerty.
Został zrealizowany także mural na fasadzie Galerii. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się wyjazdy autokarowe przedstawicieli obu miast obejmujące zwiedzanie wystaw
i uczestnictwo w innych wydarzeniach kulturalnych. Uczestniczyli w nich bezpłatnie
uczniowie szkół plastycznych oraz miłośnicy sztuki.
3. Bielska Jesień - To największe i najstarsze wydarzenie z dziedziny malarstwa w Polsce,
które przyciąga uwagę miłośników sztuki i mediów. W kolejne lata nieparzyste jest to
Biennale Malarstwa Bielska Jesień – ogólnopolski otwarty konkurs z nagrodami, na który
zgłosić się może każdy malujący artysta, w lata parzyste – wystawy kuratorskie Bielskiej
Jesieni, do których zapraszani są znani artyści malarze. Jubileuszowa 10. edycja w 2018
r. pt. Dzieci światła, której kuratorem był Stanisław Ruksza, prezentowała sztukę
nieżyjącego już Andrzeja Urbanowicza, współtwórcy śląskiego undergroundu, guru
niezależnych środowisk intelektualnych oraz zderzone z nią prace 15 artystów młodego
pokolenia. Wystawie towarzyszyły: oprowadzanie kuratorskie, sesja naukowa, wykłady,
warsztaty oraz katalog. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Co roku kilka wystaw w Galerii Bielskiej BWA dostępnych jest bezpłatnie, w 2018 były
to wystawy w ramach wszystkich festiwali: 4. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych,
wystawy podczas XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, Festiwalu Sztuki
Czeskiej, oraz wystawa Dzieci światła w ramach Bielskiej Jesieni.
Program edukacyjny realizowany jest w ciągu całego roku. Jego zadaniem jest
wzbogacenie form przekazu oraz przybliżanie widzom problematyki współczesnej sztuki
i szeroko pojętej kultury. W wielu wydarzeniach galeria współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, dzięki czemu program jest szeroki i zróżnicowany. Poza warsztatami
plastycznymi oraz niektórymi koncertami wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny co
umożliwia uczestniczenie w kulturze szerokiemu gronu odbiorców.
W 2018 r. program edukacyjny obejmował 4 konkursy, w których brało udział 275
osób, 26 wykładów i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1 048 osób, w tym:
8 spotkań z cyklu „Sztuka w moim życiu” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
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w których uczestniczyło 169 osób, 17 projekcji filmowych, które obejrzało 759 osób,
5 koncertów, w których uczestniczyło 255 osób, 122 warsztaty, w których brało udział 2 180
osób. Widzom, zwłaszcza najmłodszym, zaproponowano ponadto różne formy aktywności
dopełniających oglądanie wystawy (krzyżówki, kolorowanki, specjalne pogadanki). Każdej
wystawie towarzyszyła bezpłatna ulotka, która w przystępny sposób wprowadzała widzów
w problematykę wystawy.
Galeria starannie opracowuje merytorycznie i wydaje katalogi wystaw lub książki
o sztuce. Wydawnictwa te są wysoko ocenianie przez znawców i czytelników. W 2018 r.
wydano 5 katalogów w nakładzie 2 400 egzemplarzy i trzy foldery w nakładzie 1 900
egzemplarzy. Wydawnictwa te promują sztukę prezentowanych w nich artystów, Galerię
i miasto.
W 2018 r. rozesłano zaproszenia na 15 wystaw (w łącznym nakładzie 19 100
egzemplarzy), pełniących jednocześnie rolę informacji o wystawie i jej autorze. Wystawy
i wydarzenia promują także plakaty, eksponowane w witrynach galerii oraz w mieście:
na słupach ogłoszeniowych i w zaprzyjaźnionych instytucjach kultury. W 2018 r. było to 37
plakatów w ilości 1 158 egzemplarzy. Wszystkie wydarzenia odbywające się w Galerii
promowane są także poprzez newsletter oraz zaproszenia w wersji elektronicznej, które
wysyłane są na blisko 4 000 adresów.
Na zamówienie Galerii zrealizowano 10 filmów upowszechniających wystawy,
publikowanych w lokalnej telewizji kablowej oraz dostępnych w Internecie. Działalność
Galerii jest opisywana i szeroko komentowana w mediach lokalnych i ogólnopolskich: prasie,
radiu i telewizji oraz na portalach: ukazują się informacje, relacje, fotodokumentacje
i recenzje.
Galeria dostępna jest dla osób niepełnosprawnych. Współpracuje z osobami
niewidomymi, dla których organizowane są specjalne zwiedzania np. oglądanie haptyczne,
poprzez dotyk. Część dzieł z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA posiada swoje
audiodeskrypcje umożliwiające zapoznanie się z dziełem poprzez specjalnie skonstruowany
opis, dostępny on-line. Niewidomi uczestniczą także w warsztatach malarskich
i rzeźbiarskich.
Galeria posiada kolekcję liczącą blisko 1 000 dzieł sztuki, które prezentowane są
okazjonalnie na wystawach: w samej Galerii oraz na zaproszenie innych galerii, w Polce i za
granicą. W 2018 r. 400 prac zostało zdigitalizowanych, opisanych i umieszczonych na stronie
www.kolekcja.galeriabielska.pl w ramach projektu „Digitalizacja dzieł sztuki, część II”,
uzupełniając istniejący już zbiór, dzięki czemu obecnie 90% prac z kolekcji dostępnych jest
w Internecie.
W 2018 r. Galeria wzbogaciła się o 28 nowych dzieł, w tym 22 obrazy, za łączną
kwotę: 134 969 złotych. Większość prac zostało ofiarowanych Galerii przez artystów
(20 dzieł za kwotę 101 000 zł), a 8 prac zostało zakupionych za sumę 33 969 zł.
Galeria Bielska BWA koordynuje realizacje murali w przestrzeni Bielska-Białej.
W 2018 r. powstały dwa murale: autorstwa Pawła Swanskiego pt. „Scalenie” na ścianie
Domu Handlowego Wokulski, zrealizowany wspólnie z Fundacją Galerii Bielskiej w 5. edycji
projektu „oBBraz miasta #5”, dofinansowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Wydział
Kultury w ramach zadania publicznego „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” oraz mural
na fasadzie Galerii Bielskiej BWA pt. „Czułość drzew” autorstwa Małgorzaty Rozenau
(w ramach Festiwalu Sztuki Czeskiej).
W 2018 r. Galeria zrealizowała dwa projekty, na które otrzymała dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za łączną kwotę: 84 870,50 zł:
„Digitalizacja dzieł sztuki, część II” (53 691 zł) oraz Dzieci światła. 10. Wystawa Kuratorska
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Bielskiej Jesieni 2018 (33 000 zł). Festiwal Sztuki Czeskiej uzyskał dofinansowanie
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w siódmym naborze
projektów z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w kwocie 10 768,47 euro oraz
633,43 euro z budżetu państwa. Galeria pozyskała ponadto dofinansowanie w wysokości
45 000 zł od sponsorów, którymi były firmy z Bielska-Białej lub regionu.
Galeria w 2018 r. uruchomiła nową stronę internetową www.galeriabielska.pl w pełni
nowoczesną i responsywną, na której zdjęcia prezentowane są w dużej rozdzielczości.
Strona jest na bieżąco aktualizowana. Ze strona tą powiązane są strony powstałe w ramach
projektów MKiDN: kolekcji www.kolekcja.galeriabielska.pl oraz Bielskiej Jesieni
www.bielskajesien.pl
W 2018 r. Galeria kontynuowała realizację projektu „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta
w Bielsku-Białej” finansowanego przez Unię Europejską i skarb Państwa w ramach RPO WŚl
oraz Gminę Bielsko-Biała.
Działalność Galerii Bielskiej BWA realizowana była w 2018 r. w ramach budżetu
w wysokości 1 927 345 zł, w tym: 1 684 219 zł – dotacja podmiotowa, 152 765 zł – środki
własne, 84 870 zł – granty z MKiDN, 5 490 zł – inne środki.
Miejski Dom Kultury
Miejski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem
działalności jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do kreatywnego uczestnictwa
w kulturze. Realizując te cele Miejski Dom Kultury podejmuje działania w dziedzinie
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Do zadań Miejskiego Domu Kultury należą:
przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie
nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenie warunków do rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego.
W 2018 r. Dom Kultury prowadził działalność kulturalną w 12 placówkach: 9 domach
kultury, 2 świetlicach i 1 galerii fotografii realizując założone cele poprzez :
1. Organizację różnych form edukacji (zespoły taneczne, wokalne, wokalno-instrumentalne,
chóry, kapele, zespoły teatralne, kursy, koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży i osób
starszych, indywidualne nauki gry na instrumentach. Zajęcia odbywały się w 386
grupach stałych dla 4 926 uczestników z Bielska-Białej i okolic.
2. Organizację imprez kulturalnych dla uczestników zajęć oraz mieszkańców miasta
(koncerty, festiwale, konkursy, pokazy, spektakle, wystawy, imprezy okolicznościowe
różnego typu).
Jednostki Miejskiego Domu Kultury w 2018 r. zrealizowały 1 050 imprez dla 102 283
osób.
Ważniejsze imprezy zrealizowane przez Miejski Dom Kultury w 2018 r. to:
1. XI Komorowicki Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolęda 2018” - DK w Komorowicach.
2. Konkurs Poezji Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” – DK im. Wiktorii Kubisz.
3. Karnawałowe Duety – IV edycja – DK w Komorowicach.
4. XX Miejski Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce, życie” – DK w Kamienicy.
5. XX Rejonowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce, życie” – DK im. Wiktorii Kubisz.
6. XIV Zimowe Impresje Taneczne – DK w Hałcnowie.
7. V Festiwal Słowa „Razem w chmurach poezji” – DK w Lipniku.
8. VIII Przegląd Piosenki Retro – DK w Komorowicach.
9. II Festiwal „Teatr poza słowami” - DK im. Wiktorii Kubisz.
10. XXIV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka – DK
Włókniarzy.
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VI Wiosenne Warsztaty Gospel” – DK w Olszówce.
III Prezentacje Twórczości Artystycznej Seniorów – DK w Hałcnowie.
III Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O serce Beskidów” – DK Włókniarzy.
XXVIII Bielskie Spotkania Teatralne – DK w Kamienicy.
XVII Festiwal Kultury Przedszkolnej – DK w Hałcnowie.
VI Konkurs Choreograficzny „Strefa Tańca 2018” - DK im. Wiktorii Kubisz.
XX Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców – DK Włókniarzy.
Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „WTOOPA” – DK w Lipniku.
VII Bielski Konkurs Satyryczny „Wrzuć na luz” – DK Włókniarzy.
VI edycja Konkursu Plastycznego „Pocztówka z Bielska-Białej – DK w Olszówce.
XVIII Festiwal Kabaretowy „Fermenty” – DK w Starym Bielsku.
VIII Spotkania Francuskie „Pour Les Passiones” – DK Włókniarzy.
XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bohunowa Paleta” – DK Włókniarzy.
XIV Międzynarodowe Jesienne Spotkania Artystyczne „Talizman Sukcesu” – DK
w Hałcnowie.
25. X Integracyjne Spotkania Muzyczne – DK Włókniarzy.
Chór Echo z Domu Kultury Włókniarzy zdobył Srebrny Dyplom na Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym Bratislava Choir Festival w Bratysławie, a Zespół Pieśni i Tańca Beskid
otrzymał Tytuł Najlepszego Zespołu w Tańcach za rok 2017 przyznany przez Polską Sekcji
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Na Mistrzostwach Polski w Opolu Lubelskim Tytuł Mistrza Polski Formacji
Tanecznych wywalczyła formacja „Huragan”, a Tytuł Wicemistrza Polski zdobył „Monsun”
(obydwie formacje z Domu Kultury Włókniarzy).
Zespoły: Fenomen i Tęczowe Nutki z Domu Kultury w Kamienicy zdobyły po
Brązowym Aplauzie 39. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu w Koninie, a Dziecięcy
Chórek Pinokio z Domu Kultury w Komorowicach otrzymał wyróżnienie na tym festiwalu.
Grand Prix XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza
Paprotnego w Rybniku zdobyła solistka zespołu „Kontrasty” z Domu Kultury
w Komorowicach Aleksandra Bielewicz.
Teatr Animacji „eF” z Domu Kultury w Hałcnowie otrzymał nagrodę za reżyserię
i spektakl Malowane światłem na Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Lublinie.
I miejsce zajęła Formacja Tańca Jazzowego The Army ze Świetlicy w Mikuszowicach
Krakowskich w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego School Dance
w Pawłowicach, a także zespół Contra z Domu Kultury w Wapienicy na VI Ogólnopolskim
Festiwalu Tańca Viverso w Rybniku.
Zespoły Miejskiego Domu Kultury uczestniczyły w 2018 r. w następujących
festiwalach:
1. Festiwal Chóralny w Bratysławie (Słowacja) - Chór „Echo” z DK Włókniarzy.
2. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Amatorskich w Budapeszcie (Wegry) - Teatr „eF”
z DK w Hałcnowie.
3. Międzynarodowy Festiwal Teatrów „Fellbach” (Niemcy) - Teatr „eF” z DK w Hałcnowie.
4. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny (Hiszpania, Portugalia) - Zespół Pieśni
i Tańca „Beskid”.
5. XX Szolnocki Festiwal Gulaszu (Wegry) - Kapela „Beskidek” z DK Włókniarzy.
6. Balkanika Folk Festiwal w Tiranie (Albania) - Zespół „KOLO” z DK im. Wiktorii Kubisz.
Miejski Dom Kultury w 2018 r. realizował 2 projekty w ramach programów
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Ojczysty dodaj do ulubionych 2018 - głównym zadaniem projektu było uświadomienie
młodzieży, nauczycielom i animatorom kultury, że język jest niezbędnym narzędziem
komunikacji międzyludzkiej a równocześnie najważniejszym narzędziem interpretacji
otaczającej nas rzeczywistości.
Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 - jego celem było poznanie i wzmocnienie
potencjału społecznego i kulturowego rewitalizowanych dzielnic: Śródmieście, Górne
Przedmieście, Dolne Przedmieście; zwiększenie oddolnych inicjatyw lokalnych;
integracja międzypokoleniowa, promocja wspólnych aktywności dzieci i ich rodziców;
promocja lokalnych artystów, edukacja międzykulturowa, zwiększenie wiedzy
mieszkańców Bielska-Białej o kulturach różnych krajów, ich historii, tradycji, sztuce,
kuchni, obyczajach.
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Kultura fizyczna i sport
(Informacje przygotowane przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Bielsko-Bialski
Ośrodek Sportu i Rekreacji)
Działania Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki ukierunkowane są na realizację
3 głównych celów: promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta poprzez
organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, wspieranie
rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo poprzez system nagradzania oraz
sprawną i terminową realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta poprzez organizację
i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych:
W ramach tego zadania na terenie Miasta organizowane są imprezy sportowe, turystyczne
i rekreacyjne zarówno o zasięgu lokalnym i regionalnym, jak i o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. W tym celu podejmowana jest współpraca z klubami
i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami turystycznymi. Współpraca obejmuje
wspólne przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, ale także udzielanie przez Miasto
finansowego wsparcia z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów. Celem działania jest
upowszechnianie kultury fizycznej, aktywności oraz zdrowego trybu życia, a także –
pośrednio – promocja Miasta poprzez organizację imprez o dużym walorze promocyjnym.
Współpraca i wparcie finansowe udzielane jest m. in. w oparciu o sporządzane roczne
kalendarze imprez sportowych i turystycznych. W 2018 r. Wydział KFT uczestniczył w różnej
formie w organizacji 171 imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, z których
niewątpliwie największą i najbardziej prestiżową dla Miasta była organizacja mety V etapu
75. Tour de Pologne. Ponadto przy ograniczonym wsparciu gminy w 2018 r. odbyło się 217
wycieczek i wydarzeń turystycznych, organizowanych przez Szkolne Koła KrajoznawczoTurystyczne działające przy bielskich placówkach oświatowych.
1.

Wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo poprzez system
nagradzania:
W Bielsku-Białej od 2004 r. funkcjonuje system stypendialny, który ma na celu wspieranie
zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo i osiągających wysokie wyniki sportowe na
arenie krajowej i międzynarodowej. Zgodnie z art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca
2010 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe
stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe. Na tej podstawie oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr XLIV/1059/2014
z dnia 26 sierpnia 2014 r. i regulamin stanowiący załącznik do tej uchwały w Bielsku-Białej
przyznawane są stypendia dla zawodników, którzy spełnili wymóg określony regulaminem,
tj. odpowiedni wynik sportowy. Poza stypendiami sportowymi na podstawie uchwały Rady
Miejskiej nr LXIII/1447/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. przyznawane są także nagrody
Prezydenta Miasta dla zawodników bielskich klubów za osiągnięcie znaczących wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendia i nagrody
stanowią zachętę dla młodych zawodników do związania się z klubem i miastem, a także są
motywacją do dalszej wytężonej pracy i rozwoju sportowego. W 2018 r. przyznano ogółem
216 stypendiów sportowych na łączną kwotę 5 620 796,71 zł oraz 20 nagród Prezydenta
Miasta na kwotę 70 000 zł.
2.
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Sprawna i terminowa realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
i turystyki:
Powyższy cel realizowany jest poprzez:
a) wydawanie decyzji dotyczących zezwoleń na organizację sportowych imprez
masowych na terenie Miasta – realizacja tego zadania wynika z art. 24 ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zgodnie z którą
w przypadkach określonych w ww. ustawie (m.in. charakter imprezy i minimalna
liczba miejsc udostępnionych uczestnikom) organizatorzy chcący zorganizować na
terenie Bielska-Białej imprezę sportową zobowiązani są uzyskać zezwolenie
Prezydenta Miasta na jej przeprowadzenie, które określa także warunki, jakie
organizator musi spełnić, m.in. ilość osób wchodzących w skład służb porządkowych
i informacyjnych.Z ustawy wynika także obowiązek kontroli imprez masowych
podwyższonego ryzyka (art. 31). Tego typu kontroli dokonują przedstawiciele
Prezydenta Miasta wskazani w wydanym zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia
niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu może zostać
wydana decyzja o przerwaniu imprezy masowej z rygorem natychmiastowej
wykonalności. W 2018 r. wydanych zostało 9 zezwoleń na ogólną liczbę 60 imprez
masowych.
b) współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie otwartych konkursów ofert
na realizację zadań własnych gminy – w ramach tego zadania, Wydział Kultury
Fizycznej i Turystyki uczestniczy w procesie przygotowania treści i specyfikacji
konkursów, określenie celów zadania, adresatów i kosztów możliwych do pokrycia
przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu możliwe jest wspieranie bieżącej
działalności statutowej tych podmiotów, jak również organizacji imprez o zasięgu
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W 2018 r. w zakresie kultury
fizycznej i turystyki przyznano dotacje na 94 projekty na ogólną kwotę 5 206 100 zł.
c) prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie i pól
biwakowych – obowiązek realizacji powyższego zadania wynika z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych i dotyczy prowadzenia przez Prezydenta Miasta
ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól
biwakowych. Ewidencja nie obejmuje obiektów hotelarskich: hoteli, moteli,
pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk
młodzieżowych, których ewidencję, po przeprowadzeniu kategoryzacji, prowadzi
Marszałek Województwa Śląskiego. Na dzień 31.12.2018 r. w ewidencji innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie znajduje się 36 obiektów (w tym
3 wpisane w roku 2018). Do ewidencji pól biwakowych nie zgłoszono żadnego
obiektu.
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki sprawuje nadzór nad miejską jednostką
organizacyjną – Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
3.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Raport o stanie miasta Bielska-Białej za rok 2018

209

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa jako samorządowa jednostka
budżetowa.
Do podstawowych zadań BBOSiR-u należy:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2. Zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy i udostępnianie ich
społeczeństwu.
3. Promocja turystyczna Bielska-Białej.
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji przez 365 dni w roku zarządza,
administruje, utrzymuje w sprawności technicznej i usługowej oraz udostępnia obiekty
sportowo – rekreacyjne mieszkańcom Miasta oraz okolic, klubom sportowym,
zorganizowanym grupom społecznym i stowarzyszeniom.
Ośrodek zatrudnia ponad 100 pracowników w tym pracowników sezonowych oraz
4 pracowników Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej.
Jednostka zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi, których majątek przekracza
224 miliony złotych. Szczegółowa analityka wydatków i dochodów prowadzona jest
z podziałem na miejsca powstawania kosztów - obiekty. W skład szczegółowej analityki
wchodzą obiekty sportowe, lodowiska, boiska, hale sportowe, pływalnie, program
powszechnej nauki pływania, etc.
BBOSiR jest także organizatorem szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych w tym
m.in. „Lato i zima w mieście na sportowo”.
Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje o obiektach sportowych
zarządzanych przez BBOSiR:
1. Pływalnia „Start” Bielsko-Biała, ul. Startowa 36 – pływalnię „START” w okresie od
26 maja do 16 września 2018 r. odwiedziło 81 051 osób. Dla porównania w 2017 r.
z usług pływalni skorzystało ponad 76 tys. osób. W podanym okresie sprzedano 19 018
biletów „wakacyjnych”. Na pływalni odbyły się Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej
w Pływaniu Szkół Podstawowych (impreza cykliczna, 150 uczestników), turnieje
siatkówki plażowej „Beskidzka plaża” i „Młoda plaża”, wakacyjne rodzinne pikniki oraz
aqua aerobik.
2. Pływalnia „Panorama” Bielsko-Biała, ul. Marii Konopnickiej 5 – jest to obiekt sezonowy
czynny w okresie wakacji letnich. Frekwencja na pływalni „Panorama” w 2018 r.
(22.06.2018 r. – 09.09.2018 r.) wyniosła 49 130 osób (w 2017r. – nieco ponad 44 tys.
osób). W tym czasie sprzedano 14 652 biletów „wakacyjnych”. Na obiekcie odbywały się
zajęcia z aqua aerobiku.
3. Kryta Pływalnia „Troclik” Bielsko-Biała, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 – jest to
obiekt całoroczny. Z krytej pływalni „Troclik” w 2018 r. skorzystało 164 015 osób
(w 2017r. było to 162 158 osób). W czasie ferii zimowych i wakacji letnich sprzedanych
zostało 9 310 biletów „wakacyjnych”. Oprócz obsługi klientów indywidualnych, szkół czy
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pływalnia posłużyła do organizacji
imprez:
a) Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w Pływaniu Szkół Ponadgimnazjalnych (coroczna
impreza, w której wzięło udział ok. 160 osób).
b) Integracyjny Maraton Pływacki „Płyniemy do Rzymu” edycja 4: w Integracyjnym
24-godzinnym Maratonie Pływackim „Płyniemy do Rzymu”, który odbył się w dniach:
21-22.04.2018 r. uczestniczyło ponad 600 zawodników, którzy pokonali dystans
907,6 tys. km z okazji czwartej rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II. Po raz
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pierwszy do maratonu przyłączyli się mieszkańcy (24 osoby) Niemiec, Korei
Południowej, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz USA, którzy na „swoich” pływalniach
w swoich krajach postanowili uczcić rocznicę kanonizacji papieża. Najmłodszymi
uczestnikami maratonu były dzieci poniżej trzeciego roku życia. Ponadto w maratonie
wzięły udział osoby niepełnosprawne (40 osób).
c) VII Zawody Pływackie o „Ciupagę Ondraszka” – udział wzięło ponad 220 zawodników
ze śląskich i małopolskich klubów pływackich.
d) Zajęcia nauki pływania w ramach akcji „Zima i Lato w mieście”.
Na obiekcie prowadzone są również zajęcia w ramach programu powszechnej nauki
pływania klas drugich. Codziennie dzieci z bielskich szkół podstawowych dowożone są
na pływalnię, gdzie profesjonalna kadra instruktorska zajmuje się nauką pływania.
Pracownicy BBOSiR stale monitorują potrzeby klientów na pływalniach
i natychmiastowo reagują na zgłaszane problemy dotyczące m. in.: jakości obsługi,
bezpieczeństwa, poziomu czystości czy atrakcyjności obiektów. Na podstawie
obserwacji oraz wywiadów dąży się do uzyskania maksymalnego poziomu zadowolenia
klientów miejskich pływalni.
Hala Wielofunkcyjna Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26 – obiekt służy do organizacji imprez
sportowych, targowych, wystawienniczych i muzycznych. W 2018 r. w hali
wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej i na terenach zewnętrznych przy hali odbyły się 104
imprezy, które wykorzystały praktycznie wszystkie podstawowe funkcje hali, tj. funkcję
targowo-wystawienniczą, koncertową i sportową. Szacunkowo obiekt odwiedziło ok. 160
tysięcy osób. Poza meczami i treningami drużyn siatkarskich BBTS SA i BKS SA w hali
rozegrano także doroczny Turniej Siatkówki im. Stefana Zubera, mecz siatkówki
Samorządowcy kontra Młodzież uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez
Środowiskowe Centrum Pomocy, międzynarodowy turniej piłki siatkowej mikstów szkół
średnich „Beskidzki Serw” organizowany przez Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa
Lokalna z Bielska-Białej. W hali gościły także inne dyscypliny sportu takie jak judo –
Puchar Europy Kadetów i następujące po nim 3-dniowe konsultacje dla blisko 700
zawodników oraz Międzynarodowy Turniej Judo dla Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy
granice”, akrobatyka sportowa – Indywidualne Mistrzostwa Śląska oraz karate Międzynarodowe Grand Prix Bielska-Białej. Końcem czerwca hala była miejscem startu
i mety uczestników IV Mistrzostw Bielska-Białej w Biegach Górskich. Dużym
wydarzeniem sportowym 2018 r. był turniej eliminacyjny rozgrywek UEFA Futsal
Champions League. Poza wydarzeniami sportowymi w 2018 r. miały miejsce również
imprezy targowe, tj. kolejne edycje Targów Energetab, Targów Ślubnych, edycje
wiosenna i jesienna Targów Budownictwa, Targi Łakoć i Targi EKOstyl 2018. Latem
odbyły się imprezy motoryzacyjne - wystawa samochodów tuningowanych „86 Stars
Show”, (ok. 9000 zwiedzających) oraz „Moto Show Bielsko-Biała” (15 000
zwiedzających). W październiku blisko 3500 widzów uczestniczyło w Polskiej Nocy
Kabaretowej. Inne imprezy estradowe, które odbyły się w 2018 r. to: Cubana Dance
Show, Musical „Thriller Live”, spektakl Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze „Mazowsze
Niepodległej”. Halę przy ul. Karbowej odwiedzają nie tylko uczestnicy odbywających się
w niej imprez, ale także osoby korzystające z rehabilitacji sportowej prowadzonej przez
Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej „Re-Ha Forma”. Liczba imprez ogółem:
104, w tym:
a) imprezy sportowe: 70,
b) imprezy kulturalne, koncerty: 7,
c) targi, wystawy: 12,
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d) konferencje, szkolenia: 15.
Stadion Miejski Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 – jest to obiekt całoroczny,
czynny przez 7 dni w tygodniu. Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej swoje mecze
rozgrywa zespół TS Podbeskidzie SA. Pojemność stadionu to 14 993 miejsc (wszystkie
siedzące).
6. Stadion Piłkarski „Zapora” Bielsko-Biała, ul. Jaworzańska 114 – na obiekcie trenują
dzieci, juniorzy oraz seniorzy, w tym LKS Zapora. Z obiektu skorzystało ponad 6 tys.
osób.
7. Stadion Piłkarski „Młyńska” Bielsko-Biała, ul. Młyńska 52 b – obiekt ze sztuczną murawą
– całoroczny. Na obiekcie rozgrywane są treningi oraz mecze piłki nożnej różnych klas
rozgrywkowych. Pojemność stadionu to ponad 677 miejsc siedzących i zadaszonych.
Frekwencja na obiekcie wyniosła ogółem ok. 8 tys. osób.
8. Stadion Lekkoatletyczny „Sprint” Bielsko-Biała, ul. Jaworzańska 120 – obiekt całoroczny,
udostępniany jest nieodpłatnie mieszkańcom miasta Bielska-Białej i grupom sportowym.
W 2018 r. z obiektu skorzystało ponad 60 tys. osób.
9. Kompleks Sportowy ,,Orlik” Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 27 b – na ,,Orliku” funkcjonuje
zorganizowana Bielsko-Bialska Amatorska Liga Piłki Nożnej ,,ORLIK” oraz amatorska
liga Play Arena. Na terenie obiektu odbyły się następujące imprezy: Dni Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, VIII Festiwal Dobrej Energii, turniej koszykówki Street Ball, Turniej
Neymar Five, Korowód Książki, Turniej Piłki Nożnej – Kreatywna Ulica, Festyn Caritas,
Piknik Rodzinny, Senioriada. Na obiekcie odbywają się zajęcia kultury fizycznej i dni
sportu bielskich szkół. Z obiektu skorzystało ok. 70 000 osób.
10. Kompleks Sportowy ,,Orlik” – lodowisko Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 27 b – lodowisko
czynne było do 11 marca 2018 r. oraz ponownie od 10 listopada 2018 r. codziennie
w godz. od 8:00 do 22:00. Lodowisko odwiedziło w 2018 r. ponad 60 tys. osób.
Na terenie obiektu odbył się Karnawał na Lodzie, a w okresie ferii zimowych odbywała
się nauka jazdy na łyżwach.
11. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ,,Victoria” Bielsko-Biała, ul. Bratków 16 – to kompleks
w skład którego wchodzą:
a) pokoje gościnne,
b) hala sportowa,
c) boisko wielofunkcyjne, w okresie zimowym znajduje się na nim sztuczne lodowisko,
d) salka gimnastyczna,
e) specjalistyczny gabinet psychologiczny: psychologia, neuroterapia, EEG bioffedback,
f) przychodnia sportowo-rehabilitacyjna „Zdrowie”,
g) Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną,
h) Klub ATEMI,
i) restauracja „Victoria”.
Część hotelowa składa się z 17 pokoi w pełni wyposażonych z bezpłatnym dostępem do
Wi-Fi. Z ośrodka korzystają także goście zagraniczni: z krajów europejskich oraz USA,
jak również goście krajowi, grupy zorganizowane, kluby sportowe. W 2018 r. udzielono
4488 noclegów. Pokoje gościnne OSR „Victoria” dostępne są w międzynarodowym
systemie rezerwacji „booking.com”. Hala sportowa czynna jest od godziny 8:00 do
godziny 24:00, siedem dni w tygodniu. Z obiektu korzystają szkoły, kluby sportowe.
Oprócz meczów drużyny koszykówki DAAS Basket Hills Bielsko-Biała, BLK i Amatorskiej
Ligi Tenisa Stołowego, w hali sportowej OSR Victoria odbyły się: testy sprawnościowe
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, Mistrzostwa Miasta w Gimnastyce
Sportowej, zawody Grand Prix w Tenisie Stołowym, turnieje piłki nożnej szkół
5.
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specjalnych, Memoriał M. Szeligi w Piłce Nożnej, Konwencja fitness – EMFIT, Finały
Bielskiej Ligi Koszykówki, Akcja „Zima w Mieście”, Akcja „Lato w Mieście”, Dni
Bezpieczeństwa dla Przedszkolaków, Mistrzostwa Miasta w tenisie stołowym, Turniej
Mini koszykówki, Finał Policyjnych Mistrzostw w Koszykówce o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Turniej Koszykówki z okazji Dnia Dziecka,
Światowy Dzień Autyzmu, Turniej Siatkarski Beskidy 2018. W 2018 r. ogółem z hali
sportowej skorzystało ponad 70 tys. osób. Z boiska wielofunkcyjnego korzystają szkoła
podstawowa, akademia piłkarska, okoliczni mieszkańcy oraz osoby indywidualne. Na
boisku zewnętrznym w sezonie zimowym funkcjonuje sztuczne lodowisko, którego okres
trwania uzależniony jest od warunków pogodowych - ogółem z tej formy wypoczynku
skorzystało 3923 osób. Mała salka gimnastyczna wyposażona została w stół do tenisa
stołowego wraz z akcesoriami, materace do ćwiczeń, ławeczki gimnastyczne, drabinkę.
Korzystają z niej zarówno osoby indywidualne, jak i kluby sportowe.
12. Tereny rekreacyjne „Błonia” Bielsko-Biała, ul. Pocztowa 32 – na obiekcie odbywały się
imprezy sportowo-rekreacyjne tj. m.in.: Puchar Europy MTB, Bieg na Orientację Holi
Festival, rozgrywki sportowe ATH, imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz zakończenia roku
szkolnego. Ponadto z obiektu chętnie korzystają szkoły i przedszkola celem organizacji
spotkań i ognisk. W 2018 r. obiekt odwiedziło ponad 100 tysięcy osób.
13. Tereny rekreacyjne „Wapienica” Bielsko-Biała, ul. Leśników 14 – do zadań bieżących
BBOSiR należy utrzymanie w sprawności technicznej i usługowej obiektu w tym:
realizacja prac porządkowych, prac związanych z utrzymaniem placu zabaw i terenów
zielonych oraz prac utrzymaniowo - konserwatorskich. Na terenie obiektu odbyły się Dni
Wapienicy. Teren wykorzystywany był chętnie przez przedszkola i szkoły oraz
mieszkańców Miasta. Z obiektu skorzystało ponad 16 tys. osób.
W 2018 r. BBOSiR realizował Program Powszechnej Nauki Pływania dla dzieci z klas
drugich. W I półroczu 2018 r. z programu korzystało 415 uczniów z 18 szkół, natomiast od
września 2018 r. 1 015 uczniów z 19 szkół podstawowych.
W ramach wykonywania zadań statutowych związanych z informacją turystyczną
pracownicy Działu Miejskie Centrum Informacji Turystycznej udzielają informacji na temat
walorów i atrakcji turystycznych Miasta za pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów
(telefon, fax, Internet, Contact Center) oraz bezpośrednio klientom odwiedzającym placówkę.
Na bieżąco zbierane i magazynowane są informacje oraz aktualizowana jest baza danych
w serwisie internetowym. Prowadzona jest także współpraca z urzędami (Starostwo
Powiatowe, Urząd Marszałkowski), Śląską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją
Turystyczną, Euroregionem Beskidy (ERB) i punktami informacji turystycznej w zakresie
wymiany i dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących miasta i powiatu bielskiego.
W 2018 r. pracownicy Działu aktywnie uczestniczyli w:
1. Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB w Katowicach – obsługa stoiska,
prezentacja oferty turystycznej Miasta.
2. Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu – obsługa stoiska,
3. Prezentacja oferty turystycznej Miasta.
4. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu - obsługa stoiska, prezentacja
oferty turystycznej Miasta.
5. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi – obsługa stoiska, prezentacja
oferty turystycznej Miasta.
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Festiwalu Miast Partnerskich we Frydku – Mistku, w Nyiregyhazie, w Bielsku-Białej –
obsługa stoiska promocyjnego Miasta, prezentacja oferty turystycznej.
7. Festiwalu – Święto Gulaszu w Szolnoku – obsługa stoiska, prezentacja oferty
turystycznej.
8. Imprezie promocyjnej – „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce” obsługa stoiska, prezentacja
oferty turystycznej.
9. Gali Tour de Pologne, podczas której zaprezentowano trasę wyścigu oraz miasta z nim
związane. Gala odbyła się na terenie pałacowym w Wilanowie – obsługa stoiska
promocyjnego miasta Bielska-Białej, prezentacja oferty turystycznej
10. Staromiejskich Uroczystościach w Żylinie - obsługa stoiska, prezentacja oferty
turystycznej Miasta.
11. Imprezach sportowych organizowanych przez BBOSiR, m.in. Gra Miejska.
Wspólnie z Beskidzkim Centrum Informacji Turystycznej z Frydka – Mistka, MCIT
realizował (jako partner) projekt pn. „Kampań VistitFM”, którego głównym założeniem jest
intensyfikacja ruchu turystycznego pogranicza polsko-czeskiego poprzez przedstawienie
atrakcji Frydka-Mistka, Euroregionu Beskidy i Bielska-Białej.
MCIT od początku swojego istnienia prowadzi sprzedaż pamiątek związanych
z miastem i regionem. Sukcesywnie poszerzana jest oferta materiałów do sprzedaży,
co czyni ja bardziej atrakcyjną dla klientów. Statystyki obejmujące dane za 2018 r.:
1. Goście z Polski, którzy osobiście odwiedzili siedzibę MCIT– 47 647 osób.
2. Goście z zagranicy, którzy osobiście odwiedzili siedzibę MCIT– 4 130 osób.
3. Najczęstsze zapytania:
a) aktywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi w mieście i okolicy,
b) atrakcje miasta i regionu,
c) baza noclegowa miasta,
d) połączenia komunikacyjne,
e) imprezy kulturalno-sportowe w mieście i okolicy,
f) szlaki turystyczne i rowerowe w mieście i okolicy,
g) baza gastronomiczna miasta.
Najczęściej odwiedzają MCIT goście z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Belgii, Wielkiej
Brytanii, Izraela, Holandii, Francji, Czeskiej Republiki, Słowacji, USA, województwa
mazowieckiego,
śląskiego,
opolskiego,
pomorskiego,
zachodniopomorskiego
i małopolskiego.
6.
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Promocja Miasta
(Informacje przygotowane przez Wydział Promocji Miasta)
Misją Wydziału Promocji Miasta jest promocja turystyczna miasta oraz konsekwentne
budowanie marki Bielsko-Biała jako miasta nowoczesnego, pogodnego, z bogatą ofertą
kulturalną, malowniczo położonego w górach, zarówno w świadomości mieszkańców, jak
i potencjalnych turystów krajowych i zagranicznych. W ramach tej misji realizowane są
następujące cele:
1. Wzmocnienie pozycji Bielska-Białej jako celu wyjazdu weekendowego.
2. Podniesienie rozpoznawalności marki Bielsko-Biała w Polsce poprzez ogólnopolskie
działania wizerunkowe.
Celem działań Wydziału Promocji Miasta jest spowodowanie, aby jak największa
liczba mieszkańców była zadowolona z życia w swoim mieście, a także przyciągnięcie jak
największej liczby turystów.
Organizacja imprez w 2018 r. skierowanych do mieszkańców miasta i subregionu
oraz turystów:
1. Festiwal Miast Partnerskich (7- 9 czerwca 2018 r.) – po raz 14. zorganizowany został
festiwal, w którym wzięły udział delegacje z 10 miast partnerskich (Frydka-Mistka,
Trzyńca, Żyliny, Szolnoka, Nyiregyhazy, Bierdiańska, Baia Mare, Kragujevaca,
Wolfsburga, Ustki) oraz zespoły muzyczne z 8 miast (Frydka-Miasta, Trzyńca, Szolnoka,
Nyiregyhazy, Kragujevaca, Wolfsburga, Berlina, Ustki). Podczas imprezy miały miejsce
uroczystości związane z obchodami 20-lecia partnerstwa pomiędzy Bielskiem-Białą
i Wolfsburgiem.
2. Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce (13 - 15 lipca 2018 r.) – nasze Miasto promowane jest
w Ustce od kilkunastu lat, a od kilku zapraszamy do współpracy przedstawicieli
powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach oraz Euroregionu Beskidy. Oprócz koncertów muzycznych, odbywających
się na scenie przy promenadzie, zorganizowano:
a) punkt informacji turystycznej o Bielsku-Białej i regionie,
b) XVI. Międzynarodowy Turniej Piłki Plażowej o Puchar Przewodniczącego
Euroregionu Beskidy,
c) pokaz filmów animowanych dla dzieci: Reksio, Bolek i Lolek oraz innych powstałych
w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,
d) gry i zabawy dla dzieci i młodzieży,
e) happening malarski dla dzieci,
f) warsztaty artystyczne,
g) wystawę prac artystki Beaty Bojdy,
h) kiermasz sztuki ludowej, na którym beskidzcy twórcy prezentowali swoje wyroby,
i) stoisko gastronomiczne z tradycyjnymi potrawami kuchni beskidzkiej.
3. Kiermasz bożonarodzeniowy „Święta na Starówce“ (14 – 16 grudnia 2018 r.) – kiermasz
organizowany był po raz 12. Uczestniczyły w nim firmy produkujące wyroby regionalne,
restauratorzy mający w ofercie potrawy i napoje regionalne oraz beskidzcy twórcy
ludowi. Obok wystawców z Bielska-Białej i okolicy, swoje wyroby sprzedawali wystawcy
z całej Polski. Rynek był po raz kolejny profesjonalnie oświetlony. Na scenie wystąpił
Zakopower oraz lokalne zespoły muzyczne. Dla najmłodszych zorganizowano bezpłatne
warsztaty, czynna była bezpłatna karuzela, Mikołaj ze Śnieżynką częstował
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najmłodszych słodyczami. Dzieci ze świetlicy środowiskowej otrzymały paczki
świąteczne z wyrobami przekazanymi przez sponsorów.
Konkurs „Firma Roku 2018” – we współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu
oraz Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej) organizujemy konkurs, w którym mogą
brać udział wszystkie przedsiębiorstwa z terenu Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.
Ma on na celu wyróżnienie i nagrodzenie tych najbardziej dynamicznych i przyjaznych
środowisku. Tytuł FIRMA ROKU 2018 jest wyrazem uznania ze strony samorządów
terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym.
Uczniowski Kongres Kultury (26 - 28 marca 2018 r.) – kongres organizowany jest co
2 lata z LO im. KEN. Jest to wydarzenie prezentujące obszary kultury wysokiej. Poprzez
pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, organizację spotkań i dyskusji z uznanymi w kraju
i zagranicą polskimi twórcami proponowane są uczniom bielskich szkół ewentualne drogi
ich naukowego i zawodowego rozwoju. W roku 2018 gośćmi kongresu były osobistości o
uznanej pozycji w świecie kultury: Stanisław Soyka, Mikołaj Grabowski- reżyser
teatralny, Łukasz Maciejewski – krytyk filmowy i teatralny, Tomasz Gruszczyk – reżyser
teatralny.
Przejazd ostatniego autobusu marki Ikarus 280.70 E (22 września 2018 r.) – wydarzenie
związane z wycofaniem z eksploatacji ostatniego autobusu marki Ikarus jeżdżącego
w barwach MZK. Ponad 300 pasażerów przejechało tym kultowym autobusem ulicami
miasta i wysłuchało wykładu o historii komunikacji miejskiej oraz mijanych zabytkach
i innych atrakcjach turystycznych Bielska-Białej.

Wydział Promocji Miasta w 2018 r. współpracował z różnymi organizatorami w celu
promocji i reklamy imprez, jak również wspomagając je organizacyjnie:
1. Lotos Jazz Festival XX Bielska Zadymka Jazzowa (18 – 25 lutego 2018 r.)
2. Zawody narciarskie dla dzieci 8 Puchar Reksia (18 lutego 2018 r.)
3. Meta etapu 75. Tour de Pologne (8 sierpnia 2018 r.)
4. Rynek Smaków Bielsko-Biała Food Truck (23 – 25 marca 2018 r.)
5. 44 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy (29 kwietnia 2018 r.)
6. Święto Powiatu Bielskiego (17 czerwca 2018 r.)
7. Squash na Chrobrym – 24 sierpnia (1 września 2018 r.)
8. 45 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy (23 września 2018 r.)
9. Rynek Smaków Bielsko-Biała Food Truck (21 – 23 września 2018 r.)
10. Prezentacja samochodu FIAT 126p LPT (19 maja 2018 r.)
Public relation/marketing w 2018 r.
1. Facebook – zamieszczanie treści na oficjalnym profilu, współpraca z Biurem Prasowym.
2. Nowa Strategia Komunikacji Miasta – przeprowadzenie procesu opracowania nowej
Strategii Komunikacji Miasta obejmującego cykl warsztatów, wykłady, wywiady
pogłębione, pracę w zespole eksperckim. W wyniku tych działań powstał dokument
strategiczny zawierający założenia, cele, grupy docelowe i kluczowe przekazy
komunikacji. Opracowana strategia dotyczy komunikacji Miasta w szerokim zakresie,
której odbiorcami są zarówno mieszkańcy - obecni i potencjalni, jak i turyści, a także
przedsiębiorcy. Dokument zawiera propozycje konkretnych działań w tym zakresie na
lata 2019-2021.
3. Kampania internetowa „Miasto w górach” – kontynuacja kampanii promocyjnej miasta
Bielska-Białej w Internecie. Głównym celem kampanii było kreowanie i utrzymywanie
pozytywnego wizerunku miasta u odbiorców oraz zwiększenie świadomości odbiorców
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o mieście Bielsku-Białej, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Kampania
zrealizowana została przy użyciu dwóch najbardziej popularnych mediach
społecznościowych: Instagramie oraz Facebooku w których skupia się największa część
potencjalnych odbiorców. Grupę docelową kampanii stanowili mieszkańcy Polski
południowej i centralnej, zamieszkujący województwa: dolnośląskie, łódzkie,
małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie i wielkopolskie w wieku 24-65 lat, osoby
aktywne, zainteresowane turystyką, korzystające z platformy Facebook oraz Instagram
zarówno na urządzeniach mobilnych jak i stacjonarnych. Ponadto reklamy są
skierowane także do osób, które już w poprzednich latach odwiedziły stronę
www.miastowgorach.pl. Do tej pory stronę www.miastowgorach.pl odwiedziło przeszło
13 tysięcy osób zainteresowanych atrakcjami Bielska-Białej.
Study tours (wizyty studyjne) dla dziennikarzy, blogerów, touroperatorów – Wydział
Promocji Miasta obsługuje dziennikarzy, blogerów, touroperatorów, którzy chcą poznać
atrakcje naszego miasta w celu przygotowania artykułów oraz ujęcia naszego miasta
w programach oferowanych wycieczek. W 2018 r. w Bielsku-Białej gościliśmy
przedstawicieli biur podróży z Japonii, Austrii, Białorusi, Rosji i Francji oraz dziennikarzy
z Polskiego radia oraz portalu www.dzieckowdrodze.pl
Wikipedia – opracowanie i wprowadzenie aktualnego wpisu o Bielsku-Białej w języku
polskim na Wikipedii.

Wydawnictwa własne oraz ich dystrybucja w 2018 r.:
1. Folder „Zwiedzaj Bielsko-Białą. Trasy Turystyczne. Przewodnik” – aktualizacja oraz
dodruk polskiej oraz niemieckiej wersji językowej.
2. Folder „Bielsko-Biała. Przewodnik turystyczny” – aktualizacja oraz dodruk wersji
angielskiej.
3. Mapa „Bielsko-Biała. Plan miasta” – aktualizacja oraz dodruk wersji polsko-angielskoniemieckiej.
4. Folder „Witamy w Beskidach” – opracowanie oraz druk wersji francusko-niemieckiej,
łotewsko-holenderskiej i ukraińsko-angielskiej.
5. Ulotka „Bielsko-Biała” w węgierskiej wersji językowej.
W ramach dystrybucji wydawnictw własnych wydano 37.446 egzemplarzy folderów,
przewodników, map itp. Oprócz tego dystrybucja obejmowała wydawnictwa dotyczące
naszego miasta, wydane przez Euroregion Beskidy lub zakupione na rynku księgarskim
(foldery, przewodniki, powieści akcji rozgrywające się w Bielsku-Białej).
Filmy, spoty w 2018 r.:
1. Film promocyjny „Bielsko-Biała bliskie rodzinie” promujący aktywny wypoczynek oraz
zachęcający do spędzania wolnego czasu w naszym mieście.
2. Film z etapu rajdu rowerowego Tour de Pologne” z metą w Bielsku-Białej.
3. Film z imprezy promocyjnej” Święta na Starówce”.
4. Film z zawodów narciarskich dla dzieci 8 Puchar Reksia.
5. Film instruktażowy do budżetu obywatelskiego.
Dostępne są one na miejskich portalach społecznościowych oraz na youtube.
Reklama w prasie i czasopismach w 2018 r.:
Zlecono artykuły promocyjne w kilku tytułach prasowych (Gazeta Wyborcza, Dziennik
Zachodni, Gazeta Krakowska, Przegląd Sportowy, Poznaj Świat, Przegląd Lotniczy,
Redakcja BB). Ponadto w mediach lokalnych reklamowane były wydarzenia kulturalne
organizowanych w mieście (Radio Bielsko, Bielska Telewizja Internetowa BTV, Kronika
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Beskidzka).
Współpraca zagraniczna w 2018 r. :
Współpraca zagraniczna miasta jest doskonałą okazją do promocji Bielska-Białej
podczas wizyt przedstawicieli różnych środowisk w miastach partnerskich przy okazji
wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych, edukacyjnych,
kulinarnych, etc. Dodatkowym elementem współpracy z miastami partnerskimi jest udział
w organizowanych przez nie świętach, uroczystościach, imprezach kulturalnych, kulinarnych
itd. W ramach tej współpracy delegacje oficjalne miasta, przebywały z wizytami w 8 miastach
(Baia Mare, Bierdiańsk, Frydek-Mistek, Nyiregyhaza, Szolnok, Wieden-Donaustadt,
Wolfsburg, Żylina).
Promocja Bielska-Białej w Wiedniu we współpracy ze Stowarzyszeniem
„IPOLEN.AT”: W ramach współpracy Stowarzyszenie zajmuje się wielopłaszczyznową
promocją naszego miasta, która polega na:
1. Zamieszczaniu na stronie internetowej stowarzyszenia www.ipolen.at dostarczonych
przez nas artykułów promocyjnych i materiałów zdjęciowych dotyczących Miasta
Bielska-Białej oraz ich aktualizacji.
2. Organizacji stoiska Miasta Bielska-Białej i opieki nad artystami z naszego miasta
podczas Międzynarodowych Targów Sztuki w dzielnicy Donaustadt.
3. Mobilnej reklamie na terenie Wiednia w formie oklejonego samochodu fiat 126p.
4. Dystrybucji materiałów promocyjnych Bielska-Białej podczas następujących imprez
odbywających się w Austrii:
a) II Międzynarodowy Dzień Kobiet w dzielnicy Wiednia Seestadt połączony
z koncertem i wystawą fotografii Bielska-Białej (10 marzec 2018 r.),
b) „Festyn Dożynkowy” (wrzesień 2018 r.),
c) otwarcie „Dni Polskich w Austrii” (wrzesień 2018 r.),
d) koncert z okazji 100 Rocznicy Niepodległości Polski (11 listopad 2018r.),
e) Jarmark Adwentowy w Hirschtätten (przez 5 weekendów, od czwartku do niedzieli
w okresie listopad – grudzień 2018 r.).
Targi i inne wystawy w 2018 r.:
W ramach współpracy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim, Śląską Organizacją
Turystyczną, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Lokalną Organizacją Turystyczną oraz
ościennymi powiatami miasto Bielsko-Biała prezentowane było na następujących krajowych
i zagranicznych targach turystycznych:
1. Vakantiebeur - Utrecht/Holandia
2. Ferien Messe - Wiedeń/Austria
3. ITF Slovakiatour – Bratysława/Słowacja
4. Salon de Vacances – Bruksela/Belgia
5. TOUR SALON – Poznań
6. Na styku kultur – Łódź
7. MTT – Wrocław
8. Dovolena – Ostrawa/Czechy
9. GLOB – Katowice
10. Atrakcje Regionów - Chorzów
11. World Travel Show Nadarzyn/Warszawa
12. SITV Colmar/Francja
13. MTT – Lipsk/Niemcy.
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Rower w 2018 r.:
1. Bezobsługowa wypożyczalnia rowerów miejskich Bbbike – jesienią 2017 r.,
po zakończeniu dotychczasowej umowy na obsługę Miejskich Wypożyczalni
Rowerowych BBbike, ogłoszono nowy przetarg na zorganizowanie, uruchomienie,
zarządzanie i kompleksową obsługę bielskich wypożyczalni rowerowych na lata 20182022. Nowy wykonawca został wyłoniony w styczniu 2018 r., jednak od decyzji komisji
przetargowej odwołał się jeden z oferentów. Krajowa Izba Odwoławcza poparła wniosek
i nakazała ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego, które zostało
ogłoszone w kwietniu 2018 r. Z tego powodu wypożyczalnie rowerów miejskich miały
roczną przerwę w funkcjonowaniu. W tym czasie zaktualizowano dotychczasową sieć
wypożyczalni i wyznaczono oraz zaprojektowano 12 nowych lokalizacji, które zostały
wybrane w taki sposób, aby zagęścić istniejącą do tej pory sieć i umożliwić przejazd
pomiędzy stacjami w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Nowe terminale umożliwiają
rejestrację, zarządzanie swoim kontem, płatności zbliżeniowe kartą bądź telefonem oraz
wykupienie abonamentu. Rowery również zostały ulepszone o nową 7-biegową piastę.
2. Enduro Trails – zdaniem wielu górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails są najlepszym –
wyjątkowym w skali kraju – produktem turystycznym Bielska-Białej. Cieszą się one
niesłabnącym zainteresowaniem wśród miłośników kolarstwa górskiego z Polski
i zagranicy. Organizowane są tam zawody, w których w zeszłym roku oprócz
uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec w imprezie brały udział zorganizowane
grupy z Łotwy i Szwecji. Ranga zawodów wzrosła wraz z wpisaniem ich do cyklu Central
European Enduro, a punkty zebrane przez zawodników w Bielsku-Białej liczone były
w ogólnej kwalifikacji Enduro World Series. To bardzo duże wyróżnienie i prestiż dla
miasta. Wydział Promocji Miasta wspiera zawody finansowo oraz poprzez fundowanie
nagród rzeczowych w postaci promocyjnej odzieży rowerowej, plecaków i innych
akcesoriów. Niezależnie od zawodów dla dorosłych, na stokach Koziej Góry odbywały
się również zawody dla dzieci i młodzieży. W minionym roku w zawodach
organizowanych przez klub rowerowy Shred Freeridesport wzięło udział 100 dzieciaków
w wieku od 5 do 16 lat. Zawody oprócz sportowego mają również wymiar edukacyjny.
Dzieci uczone są podstaw nauki na rowerze górskim, prowadzone są pogadanki
nt. zdrowego trybu odżywiania, itd. Zawody dla dzieci i młodzieży (podobnie jak impreza
dla dorosłych) wspierane są finansowo i poprzez nagrody rzeczowe. Wydział Promocji
Miasta angażuje się również aktywnie w rozwój ścieżek i ich rozbudowę na ościenne
gminy. Wstępnie projektem zainteresowane są Szczyrk i Bystra. Na rok 2019 planowane
są kolejne spotkania i konsultacje w tej sprawie.
Lokalna organizacja turystyczna BESKIDY:
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nasze miasto przystąpiło jako
członek-założyciel do Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY. Jako że stowarzyszenie
nie zatrudnia pracowników, obsługą biura i animowaniem działań w ramach LOT zajmuje się
pracownik wydziału promocji. Współpraca z branżą turystyczną daje realne korzyści poprzez
realizację wspólnych wydawnictw promocyjnych, reklam prasowych i internetowych, wyjazdy
studyjne, przyjmowanie grup zewnętrznych, organizację imprez promocyjnych o regionalnym
i ponadregionalnym znaczeniu, udział w targach turystycznych, wspieranie rzeczowe
i
merytoryczne
wydarzeń
organizowanych
przez
poszczególnych
członków
stowarzyszenia. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie strony www.visitbielsko.pl
i profilu stowarzyszenia na FB – www.facebook.pl/lot.beskidy. W roku 2018 dzięki
współpracy w ramach LOT Beskidy zrealizowane zostały między innymi:
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3 broszury promocyjne: “Kozia Góra, Dębowiec, Szyndzielnia”, “12 przygód w BielskuBiałej” i “Witamy w Beskidach”. Dwa pierwsze tytuły wydano w języku polskim,
wydawnictwo “Witamy w Beskidach” w następujących wersjach językowych: angielskim,
niemieckim, francuskim, holenderskim, ukraińskim oraz łotewskim.
Prezentacja atrakcji miasta na następujących targach turystycznych: w Zabrzu,
w Chorzowie, w Opolu oraz w Rydze (Łotwa).
Wizyta studyjna dla przedstawicieli branży turystycznej z Białorusi.
Wyjazd studyjny do Grodna (Białoruś) – wymiana doświadczeń branży turystycznej
regionów przygranicznych.
Study tour do Budziszyna (Niemcy) – wymiana doświadczeń w organizowaniu
jarmarków świątecznych.
Wspierano aktywnie działania realizowane przez poszczególnych członów
stowarzyszenia poprzez fundowanie nagród rzeczowych i wsparcie finansowe.
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7. Działalność administracyjna i informacyjna Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej
Zintegrowany System Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
(Informacje przygotowane przez Biuro ds. Systemu Zarządzania)
Biuro ds. Systemu Zarządzania zajmuje się nadzorowaniem i doskonaleniem
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz koordynowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie
Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych.
Wdrożony, utrzymywany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania jest
narzędziem wykorzystywanym przez Prezydenta Miasta do realizacji obowiązujących
przepisów. Celem jest innowacja zmierzająca do optymalnego zarządzania nastawionego na
jakość przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowych normach.
Ponadto, przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego zobowiązują kierownika do wdrożenia procedur kontroli zarządczej. Kontrola
ta ma na celu zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi regulującymi jej działalność.
Systemy Zarządzania oraz kontrola zarządcza wzajemnie się uzupełniają, a ich
konsolidacja odnosi się do całego procesu organizacji i zarządzania jednostką. Kolejne
systemy stanowią tylko doprecyzowanie poszczególnych wskazanych celów kontroli
zarządczej.
Nadzór i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim
w Bielsku-Białej
W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania,
którego historia sięga 2000 r. Efektem poszukiwania nowych metod zarządzania w urzędzie
było wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO
9001:1994. Kolejnym etapem doskonalenia systemu zarządzania było jego rozszerzenie
o dodatkowe wymagania norm: PN-ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego, mający na uwadze ochronę środowiska przez zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych
wpływów na środowisko, PN-N-18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy, - mający na uwadze poprawę warunków pracy. Ponadto, w 2009 r. Kierownictwo
Urzędu, mając na uwadze, że informacja jak i jej przepływ jest jednym z najważniejszych
aktywów sprawnie działającego Urzędu, podjęło decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001.
Zintegrowany System Zarządzania swoim zakresem obejmuje całość zadań Urzędu,
które realizowane są zgodnie z wymaganiami prawnymi, wymaganiami odpowiednich norm.
Zintegrowany System Zarządzania to współdziałające ze sobą i uzupełniające się
następujące podsystemy zgodne z wymaganiami obowiązujących norm:
1. System Zarządzania Jakością, który zapewnia, że struktury organizacyjne są
uporządkowane, realizowane procesy są zidentyfikowane, opisane i powtarzalne,
a potrzeby interesantów znane wszystkim pracownikom, zgodnie z normą PN-EN ISO
9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
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System Zarządzania Jakością pozwala odejść od sztywnego kierowania
poszczególnymi komórkami na rzecz zarządzania procesami, jakie są w organizacji
realizowane. Korzyściami z wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością są:
a) zwiększenie efektywności zarządzania poprzez uporządkowanie struktur
organizacyjnych Urzędu,
b) efektywne i racjonalne dostosowanie organizacji urzędu do zmiennych wymagań
i okoliczności,
c) zwiększenie skuteczności realizacji wyznaczonych celów, poprzez zarządzanie
ryzykiem oraz wprowadzone mechanizmy kontroli,
d) usprawnienie systemu decyzyjnego, poprzez wgląd Kierownictwa Urzędu w procesy
realizowane przez Wydziały i ich wyniki,
e) ścisły podział zadań pracowników, precyzyjnie określający wymagania, zakresy
odpowiedzialności i kompetencji,
f) poprawa samokontroli wśród pracowników i wzrost odpowiedzialności za jakość
swojej pracy,
g) zapewnienie, że świadczone usługi są monitorowane i dostosowane do potrzeb
mieszkańców,
h) płynna obsługa interesantów, eliminowanie biurokratycznych procedur, co ma
bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów obsługi,
i) prawidłowa współpraca i współdziałanie pomiędzy komórkami organizacyjnymi
w Urzędzie,
j) zwiększenie zaufania mieszkańców do Urzędu, poprzez ciągłe doskonalenie jego
pracy,
k) ustalone formy sprawowania nadzoru i kontroli,
Przyznanie certyfikatu na System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO jest
świadectwem uznania przez jednostki zewnętrzne i obiektywnie wymiernym w skali
międzynarodowej.
2. System Zarządzania Środowiskowego, który jest nastawiony na ochronę walorów
i zasobów środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej
pracowników i mieszkańców Miasta, zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015-09
Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.
Korzyściami z wprowadzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego są:
a) uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska,
b) zebranie informacji na temat proekologicznych działań Urzędu w jednym miejscu,
c) monitorowanie, w sposób kontrolowany, procesów związanych z istotnymi aspektami
środowiskowymi,
d) osiągnięcie określonych celów środowiskowych oraz realizacji zadań i programów
środowiskowych,
e) dążenia do ciągłej poprawy wyników na rzecz ochrony Środowiska,
f) nacisk położony na zapobieganie, a nie na działania korygujące powodujący
obniżenie ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów
kar i odszkodowań,
g) redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat za korzystanie ze
środowiska,
h) podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez organizowane
akcje mające na celu ochronę środowiska,
i) szkolenia w zakresie Systemu środowiskowego mają wpływ na ponoszenie
świadomości ekologicznej pracowników,
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j) poprawa wizerunku Urzędu w opinii publicznej dzięki publikacjom, informacjom
o efektach działań proekologicznych.
3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który gwarantuje bezpieczne
środowisko pracy oraz poprawę warunków pracy pracowników Urzędu, zgodnie z normą
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy –
Wymagania.
Korzyściami z wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy są:
a) rozwijanie w Urzędzie pozytywnej kultury dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa,
b) podniesienie świadomości pracowników w odniesieniu do istotny BHP,
c) uporządkowanie stanu formalnoprawnego co prowadzi do spełniania wymagań
przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących Urzędu,
d) szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez
zapobieganie, a nie korygowanie,
e) zmniejszenie ilości wypadków (poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie
wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych),
f) mniejsza ilość pracowników narażonych na czynniki szkodliwe po identyfikacji
zagrożeń i zastosowaniu odpowiednich działań,
g) ergonomiczne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz sprzętu, co zwiększa ilość czasu
przeznaczonego na pracę,
h) osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa pracy,
i) podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania
w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który zapewnia realizację zadań
administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań
zleconych ustawowo z zachowaniem bezpieczeństwa informacji jak i ochronę
przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12
Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacji – Wymagania.
Korzyściami z wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
są:
a) podnoszenie wiarygodności w oczach wszystkich interesariuszy i budowanie zaufania
do Urzędu,
b) minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji
(w tym również kar),
c) odpowiednie postępowanie z ryzykiem bezpieczeństwa informacji oraz stosowanie
adekwatnych zabezpieczeń,
d) przygotowanie Urzędu na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji w tym,
dzięki odpowiednim procedurom, skuteczne ich przezwyciężenie oraz minimalizacja
ich wpływu na pracę Urzędu,
e) zapewnienie spełnienia coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań
w tym zakresie,
f) zagwarantowanie odpowiedniego poziomu jakości ochrony aktywów informacyjnych
i monitorowanie skuteczności zabezpieczeń przetwarzanej informacji,
g) przypisanie czytelnych i jasnych odpowiedzialności i podniesienie poziomu
samokontroli na stanowisku pracy,
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h) podnoszenie świadomości pracowników w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz stosowania przyjętych zasad
postępowania.
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biuro zaplanowało następujące
cele do zrealizowania na 2018 r.:
1. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzenia Jakością poprzez:
a) zaktualizowane dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Księga
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polityka Kierownictwa),
b) opracowywanie procesów i procedur Zintegrowanego Sytemu Zarządzania oraz
modelowanie procesów i procedur realizowanych przez wszystkie komórki
organizacyjne Urzędu objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
c) zarządzanie auditami wewnętrznymi,
d) opracowanie i nadzór programu Doskonalenia Zintegrowanego Systemu
Zarządzania,
e) opracowanie i realizację Programu szkoleń,
f) prowadzenie rejestru incydentów/niezgodności/ działań korygujących,
g) opracowywanie wyników ankiet y umieszczonej na stronie internetowej Urzędu.
2. Nadzorowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego poprzez:
a) identyfikację aspektów środowiskowych oraz określanie ryzyk, szans oraz metod
zmniejszania oddziaływań aspektów środowiskowych,
b) opracowywanie Planu postępowania z aspektami znaczącymi.
c) zarządzanie ryzykiem środowiskowym,
d) analizę oraz przygotowanie raportu z oceny ryzyka środowiskowego,
e) opracowywanie Planu postępowania z ryzykiem środowiskowym,
f) prowadzenie Rejestru zobowiązań dot. zgodności SZŚ,
g) zarządzanie efektami działalności środowiskowej.
3. Nadzorowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
poprzez:
a) identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego,
b) nadzór nad instrukcjami dot. postępowania w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń
i awarii,
c) prowadzenie Rejestru wymagań prawnych i innych SZBHP.
4. Nadzorowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji poprzez:
a) opracowywanie oraz nadzór nad dokumentami bezpieczeństwa informacji takimi jak:
Deklaracja stosowania, Cele i zadania w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji, Okresowa ocena skuteczności stosowanych zabezpieczeń,
b) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji,
c) analiza ryzyk bezpieczeństwa informacji oraz opracowanie Planu postępowania
z ryzykiem bezpieczeństwa informacji,
d) koordynacja Ciągłości Działania w Urzędzie, w tym: analiza krytyczności procesów
(BIA), ocena ryzyka utraty ciągłości działania oraz opracowywanie Planu Ciągłości
Działania wraz ze scenariuszami awaryjnymi.
Rezultatem wszystkich podjętych w danym roku działań jest opracowany na kierownictwo
Raport na przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Podczas przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownictwo Urzędu ocenia
w jakim stopniu założone cele w Programie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
oraz cele bezpieczeństwa informacji zostały osiągnięte oraz określa stopień przydatności,
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adekwatności, skuteczności oraz zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania ze
strategicznym kierunkiem działania Urzędu.
W ramach przeprowadzanych przeglądów Prezydent Miasta podejmuje decyzje, mające
na celu doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, udoskonalenie
metod pomiaru skuteczności zabezpieczeń, poprawę jakości świadczonych usług dla klientów,
przydziału potrzebnych zasobów w tym środków finansowych, technicznych i zasobów ludzkich
zapewniających realizację zadań i wniosków z przeglądu, opracowanie planu postępowania
z ryzykiem. Podczas przeglądów określane są także zalecenia dotyczące potrzeby zmian
w Polityce Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz szanse związane
z doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Efektem końcowym, wszystkich podjętych przez Biuro ds. Systemu Zarządzania
działań, był pozytywny wynik auditu odnowienia certyfikatu przeprowadzony we wrześniu
ubiegłego roku. Jednostką Certyfikującą było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,
które certyfikuje Zintegrowany System Zarządzania od 2003 r.
PCBC, certyfikatem JBSI-3/7/2018 potwierdziło, że Urząd Miejski w Bielsku-Białej
spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO
14001:2015-09 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12 w następującym zakresie: „Zarządzanie
Urzędem Miasta w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej
wynikających z ustawy o samorządzie gminnymi, samorządzie powiatowym oraz zadań
zleconych ustawowo”. Certyfikat jest ważny od 21.09.2018 do 11.03.2021.
Kolejnym celem, jakim wyznaczyło sobie Biuro ds. Systemu Zarządzania było
uzyskanie certyfikatu na Zrównoważony Rozwój Społeczny.
W 2018 r., przy współpracy z firmą ThinkIt Consulting Sp. z o.o., został opracowany
„Raport z analizy Stanu przygotowania Miasta Bielsko-Biała do wdrożenia normy ISO 37120
Zrównoważony Rozwój Społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”. W raporcie
przedstawionych zostało 46/46 podstawowych wskaźników oraz 45/54 pomocniczych
wskaźników, co pozwalało miastu osiągnąć poziom platynowy (najwyższy) podczas procesu
certyfikacji.
Efektem końcowym, miało być umieszczenie tych danych na portalu
www.dataforcities.org, jednakże umowa z kanadyjską organizacją Word Council On City
Data nie została sfinalizowana.
Biuro ds. Systemu Zarządzania planowało w 2018 r. dostosować regulacje wewnętrzne
w Urzędzie do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020. W ubiegłym
roku w tej tematyce zostały zorganizowane dwa szkolenia „Przeciwdziałanie korupcji
w administracji publicznej” dla Kadry zarządzającej, Naczelników Wydziałów/Kierowników
Biur oraz pracowników Biura ds. Systemu Zarządzania. W szkoleniach wzięło udział łącznie
41 osób.
Ponadto Biuro ds. Systemu Zarządzania zorganizowało szereg szkoleń
doskonalących:
1. „Szkolenie doskonalące z zarządzania ryzykiem w Bezpieczeństwie Informacji” dla
3 administratorów oprogramowania e-Risk,
2. „Analiza wpływu na biznes (BIA) oraz analiza ryzyka ciągłości działania podstawą do
budowy planu ciągłości działania”, dla 3 pracowników Biura ds. Systemu Zarządzania,
3. „Systemowe zarządzanie ciągłością działania w Urzędzie”, dla Naczelników
Wydziałów/Kierowników Biur oraz osób współpracujących przy zadaniach związanych
z pracą w programie e-risk. W szkoleniu uczestniczyły 54 osoby.
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„Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001,
oraz ISO 45001” dla 5 pracowników Urzędu Miejskiego, którzy będą pełnić funkcje
auditora wewnętrznego,
„Wymagania normy ISO 27001” dla 26 auditorów wewnętrznych Urzędu Miejskiego,
„Inteligentne rozwiązania dla miast” dla Kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego oraz
Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób.

Koordynowanie kontroli zarządczej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrola zarządcza stanowi ogół działań
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych ustanowione przez Ministra Finansów wskazują, że kontrola zarządcza
w jednostce samorządu terytorialnego powinna funkcjonować na dwóch poziomach, tak też
funkcjonuje w Bielsku-Białej.
1. I poziom, poziom podstawowy jest systemem kontroli zarządczej funkcjonującym
w jednostce organizacyjnej, który obejmuje Urząd Miejski i poszczególne miejskie
jednostki organizacyjne. Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na pierwszym poziomie
odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.
2. II poziom jest systemem kontroli zarządczej funkcjonującym na poziomie jednostki
samorządu terytorialnego (Miasta). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na drugim
poziomie - w przypadku Bielska-Białej, - odpowiada Prezydent Miasta.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności działalności z przepisami
prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
Celem funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem jest zapewnienie, że
wyznaczone cele i zadania będą wykonywane w sposób oszczędny i efektywny poprzez
ograniczanie zagrożeń i wykorzystywanie szans, a także ciągłe doskonalenie standardów
zarządzania.
Korzyściami płynącymi z zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego
jest przede wszystkim:
1. Większy nacisk kierownictwa na istotne sprawy.
2. Krótszy czas reakcji na sprawy kryzysowe.
3. Mniejsza liczba nieprzewidzialnych zdarzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie
jednostki.
4. Większy nacisk na zaangażowanie pracowników na wykonywanie właściwych zadań.
5. Większa świadomość w podejmowaniu decyzji i opracowaniu planów strategicznych.
Koncepcja zarządzania ryzykiem jest wyrazem nowoczesnej formuły zarządzania
publicznego, ponieważ jedną z jej reguł jest zarządzanie na zasadach biznesowych, co w sposób
bezpośrednio odnosi się do zarządzania ryzykiem jako funkcji wspomagającej zarządzanie
całościowe organizacją publiczną.
Niezbędnym warunkiem zarządzania ryzykiem jest określenie jasnych i spójnych
celów całej jednostki w danym okresie oraz powiązanych z nimi celów szczegółowych
poszczególnych komórek organizacyjnych. Biorąc pod uwagę definicję kontroli zarządczej
zawartą w ustawie o finansach publicznych za najistotniejszy element kontroli zarządczej
uznać należy system wyznaczania celów i zadań dla jednostki organizacyjnej, a także
system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.
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Zgodnie z powyższym, Prezydent Miasta wyznacza Cele i zadania dla miasta BielskaBiałej na dany rok kalendarzowy, wynikające ze Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku,
przyjętej Uchwałą Nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r.
Biuro ds. Systemu Zarządzania przygotowało propozycje celów strategicznych dla Miasta na
2018 r. oraz nadzorowało przygotowanie celów, zadań oraz ryzyk komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Niezależnie od wyznaczonych
celów strategicznych, Naczelnicy/ Kierownicy oraz dyrektorzy miejskich jednostek
organizacyjnych zobowiązani są do opracowania „Zestawienia celów, zadań oraz ryzyk na
dany rok”, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zasad organizacji
i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Bielsku-Białej.
Na 2018 r. zostały wyznaczone następujące Cele i Zadania dla miasta Bielska-Białej:
1. Poprawa dostępności transportowej poprzez rozbudowę kluczowej infrastruktury
w Mieście
2. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej
3. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej miasta
4. Rozwój infrastruktury oświatowej oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego
5. Planowanie przestrzenne w mieście zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
6. Rewitalizacja obszarów miejskich i włączenie społeczne
7. Wspieranie i rozwijanie kultury i sztuki
8. Tworzenie warunków dla poprawy stanu zdrowia mieszkańców
9. Aktywizowanie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych
10. Ochrona walorów i zasobów, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta oraz osób przebywających na terenie
miasta
11. Aktywne kreowanie pozytywnego wizerunku Bielska-Białej w kraju i zagranicą
12. Łagodzenie problemu mieszkaniowego w mieście
13. Rozwój miasta i jego obszaru funkcjonalnego jako ośrodka regionalnego (lidera
Subregionu Południowego)
14. Zwiększenie możliwości inwestycyjnych miasta poprzez pozyskiwanie europejskich
środków finansowych
15. Angażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem poprzez Budżet
Partycypacyjny.
Wyznaczone przez Kierownictwo cele strategiczne realizowane były przez odpowiednie
komórki organizacyjne (Wydziały/Biura Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne).
Po określeniu celów i zadań, obowiązkiem każdego właściciela ryzyka (naczelnika,
kierownika, dyrektora) było przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka w programie
informatycznym e-Risk, zgodnie z „Polityką Zarządzania Ryzykiem”.
Każde zidentyfikowane ryzyko poddane było analizie pod kątem oceny skuteczności
mechanizmów kontroli, prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz określeniu skutków:
finansowych, prawnych, w zakresie realizacji procesów i zadań, wizerunkowych
i środowiskowych.
Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i nie ogranicza się do jednokrotnego
przeprowadzenia powyższych działań, jest nieodłącznym elementem zarządzania
działalnością jednostki. Co roku wyznacza się nowe cele i dąży się do ich realizacji. Celem
zarządzania ryzykiem było zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zaplanowanych
zadań.
Na podstawie uzyskanych danych w ramach zarządzania ryzykiem, prowadzonego
nadzoru i kontroli systemu kontroli zarządczej podejmowane były działania usprawniające.
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Biuro ds. Systemu Zarządzania koordynuje zadania związane z funkcjonowaniem
Kontroli Zarządczej. Monitoruje stopień realizacji celów i zadań strategicznych dla Miasta
oraz celów i zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek
organizacyjnych przygotowując w tym zakresie stosowne raporty.
Przedstawiane Kierownictwu raporty uwzględniają cele, zadania oraz
zidentyfikowane ryzyka, zarówno komórek organizacyjnych Urzędu jak i miejskich jednostek
organizacyjnych.
Ponadto Biuro ds. Systemu Zarządzania przyjmowało ankiety samooceny dla Urzędu
Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, na podstawie których opracowało zbiorcze
zestawienia. Dodatkowo miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane są do składania
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej miejskich jednostek organizacyjnych. Biuro
przyjmowało i opracowało z tych oświadczeń zbiorcze zestawienie.
Biuro ds. Systemu Zarządzania zorganizowało w 2018 r. Szkolenie doskonalące
z zakresu zarządzania ryzykiem” dla Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur, Dyrektorów
miejskich jednostek organizacyjnych oraz osób współpracujących przy zadaniach
związanych z kontrolą zarządczą w programie e-risk. W szkoleniu uczestniczyło 67 osób.
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Informatyzacja w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej
(Informacja przygotowana przez Wydział Informatyki)
Charakter pracy Wydziału Informatyki (dalej: INF) koncentruje się wokół zagadnień
związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych niezbędnych do działania
jednostek, biur i wydziałów Urzędu Miejskiego. Wydział Informatyki prowadzi również
działania skierowane szerzej, wykraczające poza Urząd i nakierowane na wdrażanie usług
dla mieszkańców.
Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (ZDSI)
Zadania zespołu nakierowane są na systematyczne wdrażanie usług elektronicznych
związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Bielsku-Białej. W 2018 r.
zrealizowano następujące projekty:
1. Zadania związane z rozwojem nowych systemów i usług:
a) projekt ZgłoszeniaBB - system do kontaktu mieszkańców z Urzędem Miejskim
prezentujący również w formie mapy zgłoszone, realne problemy mieszkańców.
Za pomocą tego systemu informatycznego mieszkańcy mogą zgłaszać zauważone
problemy związane z infrastrukturą publiczną miasta wg określonych kategorii.
Zgłoszenia w systemie można dokonać za pomocą dowolnego urządzenia
z dostępem do Internetu przez stronę WWW lub dedykowaną aplikację mobilną
określając na mapie lokalizację zgłoszenia wraz z możliwością załączenia zdjęcia.
Projekt objął zasięgiem 12 jednostek organizacyjnych miasta i wydziałów Urzędu
Miejskiego.
Cel: Umożliwienie mieszkańcom dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną.
Rezultat: Ogółem skierowano do jednostek organizacyjnych w 2018 r. 4160 zgłoszeń
/w tym wykonane – 2029, zamknięte (realizowane poza systemem lub
nieuzasadnione) – 1090, odrzucone (niezgodne z regulaminem) – 610, przyjęte (do
realizacji lub w trakcie realizacji) – 431/. Aktualnie zgłoszenia obsługuje merytorycznie
27 operatorów,
b) projekt Płatności Online - rozwiązanie informatyczne, w ramach którego w systemie
o nazwie e-Płatności mieszkańcy/płatnicy maja możliwość zapłaty należności
publicznoprawnych wobec Urzędu z wykorzystaniem:
 użytkowanych przez płatnika systemów bankowości elektronicznej (tzw. przelew
pay-by-link), lub,
 instrumentem płatniczym – kartą płatniczą, instrumentem podobnym do karty bądź
instrumentem innym niż karta.
Cel: Uruchomienie dodatkowego kanału płatności dla mieszkańców za należności
urzędowe.
Rezultat: Platforma umożliwia dokonywanie 191 różnego rodzaju płatności online,
c) projekt realizacji 12 punktów hotspot - przedsięwzięcie dotyczy świadczenia usługi
dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta Bielska-Białej przez punkty dostępowe
(Hot-Spot). Wykaz zainstalowanych lokalizacji:
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Nazwa

Lokalizacja

Hotspot - plac Wojska Polskiego

ul. 11 Listopada 40

Hotspot - Reksio

ul. 11 Listopada 10

Hotspot - Prezydent
Hotspot - Park Słowackiego
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ul. 3 Maja 5
ul. Juliusza Słowackiego 27b

Hotspot 1/6 - Bulwary Straceńskie

Bulwary Straceńskie

Hotspot 2/6 - Bulwary Straceńskie

Bulwary Straceńskie

Hotspot 3/6 - Bulwary Straceńskie

Bulwary Straceńskie

Hotspot 4/6 - Bulwary Straceńskie

Bulwary Straceńskie

Hotspot 5/6 - Bulwary Straceńskie

Bulwary Straceńskie

Hotspot 6/6 - Bulwary Straceńskie

Bulwary Straceńskie

Hotspot - Błonia Ping-pong

Tereny rekreacyjne Błonia

Hotspot - Błonia Skate-park

Tereny rekreacyjne Błonia

Cel: Udostępnienie usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez miejskie hotspoty
sieci BBnet.
Rezultat: Średnia miesięczna ilość połączeń 7752.
2.

Zadania związane z utrzymaniem systemów i usług:
Projekt System Zgłoszeniowy Mieszkańców (SZM) - system umożliwia
powiadamianie drogą elektroniczną, o różnego rodzaju wydarzeniach oraz sprawach.
Informacje generowane są z systemów dziedzinowych (np. termin ważności zezwolenia,
przeterminowana rata podatku, itp.) lub wprowadzane przez operatorów (np. wydarzenia
kulturalne lub sportowe). Powiadomienia mogą być realizowane na trzy sposoby:
mailowo, poprzez SMS oraz platformę ePUAP.
Cel: Uruchomienie i wykorzystanie nowego kanału komunikacji z mieszkańcami.
Rezultat: W roku 2018 przekazano ogółem 129 328 powiadomień sms oraz 9 453
e-mail.

Zespół ds. Systemów Dziedzinowych. (ZDSD)
Celem podstawowym działania zespołu ZDSD w ramach Wydziału Informatyki jest
utrzymanie ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zapewniając niezawodną
pracę oprogramowania oraz utrzymanie oprogramowania na wysokim poziomie, tak by
zapewnić wysoką efektywność pracy oraz zgodność wykorzystywanego oprogramowania
z aktualnym prawem. Działania te maja zapewnić nieprzerwaną i sprawną obsługę
mieszkańców Bielska-Białej. Działania te wiążą się ściśle ze stale rosnącymi potrzebami
i oczekiwaniami klientów Urzędu.
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Utrzymanie systemów informatycznych:
a) umowy asysty technicznej obejmują utrzymanie 128 programów wykorzystywanych
przez około 550 pracowników urzędu. Jest to oprogramowanie specjalistyczne,
dedykowane do wspierania zadań merytorycznych w wydziałów urzędu:
 w szczególności istotnym obciążeniem jest coroczne przygotowanie i obsługa
przez ZDSD takich zadań jak np.:
- przygotowanie i utrzymanie systemu do obsługi Budżetu Obywatelskiego,
- przygotowanie wideo rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej publikowanej
online w Internecie,
- utrzymanie systemu obsługi sesji i głosowania,
- utrzymanie urzędowej witryny WWW,
- utrzymanie systemu bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach
informatycznych w zakresie niezawodności, rozliczalności, dostępności,
integralności i poufności,
- prowadzenie obsługi informatycznej wyborów samorządowych,
- udział w przygotowaniach do elektronizacji zamówień publicznych,
 ważną częścią działalności było w roku 2018 przygotowanie zmian wynikających
z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – tzw. RODO - tak by dostosować wszystkie procedury pod kontem
nowych wymagań.
Cel: Utrzymanie ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zapewniając
niezawodną pracę oprogramowania.
Rezultat: Zachowano ciągłość wsparcia systemów informatycznych dla działalności
Urzędu.
Prace rozwojowe systemów informatycznych:
Przeważnie dotyczą one całkowicie nowych funkcjonalności, a nie jedynie
modyfikacji już istniejących. Przykładami takich działań są:
1. dodanie do istniejącego drugiego, redundantnego urządzenia UTM - którego
zadaniem jest stworzenie klastra wysokiego dostępu zwiększającego poziom
dostępności, poufności połączenia do Internetu,
2. wdrożenie kolejnego modułu w portalu finansowo budżetowym dotyczącym
sprawozdawczości. Moduł umożliwia zautomatyzowane pobieranie sprawozdań ze
120 jednostek, przetworzenie ich i wysłania sprawozdania zbiorczego do jednostek
nadrzędnych,
3. rozpoczęło się postępowanie na stworzenie nowej witryny WWW dla miasta BielskoBiała.
Cel: Dostosowywanie systemów do wymogów prawa i technologii oraz poprawa
ergonomii pracy.
Rezultat: Podniesiono sprawność i bezpieczeństwo systemów informatycznych
zapewniając płynność pracy w Urzędzie Miejskim.
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Zespół ds. Infrastruktury Informatycznej (ZDII)
1. Zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych:
Zadania zespołu nakierowane są na utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu
komputerowego, sieci LAN oraz infrastruktury niezbędnej do utrzymania i zapewnienia
ciągłości działania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:
komputery

780 szt.

drukarki

308 szt.

skanery

57 szt.

inne peryferia

318 szt.

ilość przełączników sieciowych

15 szt.

ilość sieci VLAN

24

ilość urządzeń działających w sieci UM

ok. 1500 szt.

ilość punktów dostępowych bezprzewodowej sieci

14

Ilość udostępnionych sieci WI-FI WLAN

6

a) utrzymanie infrastruktury informatycznej:
Utrzymanie sprzętu komputerowego i sieci LAN: wymiany, konserwacje,
naprawy, doposażenie stanowisk pracy w nowy sprzęt komputerowy, przekazywanie
sprzętu, złomowanie, przyjmowanie zgłoszeń i pomoc techniczna świadczona
użytkownikom UM.
Cel: Utrzymanie ciągłości działania zasobów sprzętowych Urzędu miejskiego.
Rezultat: Utrzymanie ciągłości działania zasobów sprzętowych Urzędu miejskiego,
w tym:
 doposażenie 160 szt. komputerów o dodatkowy moduł pamięci RAM 2GB,
 przeprowadzenie złomowania sprzętu komputerowe,
 wymiana 36 szt. drukarek lokalnych w punktach bezpośredniej obsługi petenta,
 wymiana 50 szt. komputerów,
 instalacja 22 szt. nowy zestawów komputerowych,
 zakup ok 1400 szt. materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
 obsługa zgłoszeń użytkowników: 1580. Zgłoszenia obsługiwane przez
3 operatorów,
b) administracja infrastrukturą informatyczną:
Administracja zasobami informatycznymi Urzędu w tym: prowadzenie
ewidencji sprzętu komputerowego, administracja i utrzymanie sieci LAN Urzędu,
Administracja i Utrzymanie bezprzewodowej sieci Wi-Fi, administracja oraz
utrzymanie systemów gaszenie, chłodzenia oraz zasilania dwóch serwerowni Urzędu
Miejskiego. Administracja Systemem ochrony antywirusowej.
Cel: Utrzymanie ciągłości działania newralgicznych systemów informatycznych
Urzędu miejskiego. Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa systemów
informatycznych.
Rezultaty:
 zmiana wersji oprogramowania antywirusowego ESET na 700 stacjach
komputerowych,
 przygotowanie bezpiecznej, wydzielonej sieci bezprzewodowej oraz komputerów
przenośnych do podpisywania przelewów bankowych w budynkach UM,
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 przegląd systemów chłodzenia oraz gaszenia w dwóch serwerowniach UM,
 przegląd systemów zasilania oraz wymiana akumulatorów w urządzeniu UPS
serwerowni przy Plac Ratuszowy 5,
 opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania rozbudowy
instalacji UPS w serwerowni przy Plac Ratuszowy 5. W ramach przygotowanej
dokumentacji zasilaniem gwarantowanym objęte zostaną węzły rozdzielcze, kasy
oraz portiernia w budynku przy Plac Ratuszowy 6 – planowany termin realizacji
2020 r.,
 opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego wymiany układu chłodzenia
serwerowni przy Plac Ratuszowy 1, montażu rezerwowych klimatyzatorów oraz
rozbudowę serwerowni o dodatkową szafę informatyczną,
 opracowanie koncepcji segmentacji sieci LAN oraz Systemu wykrywania włamań
i analizy ruchu sieciowego (IPS),
c) Obsługa informatyczna dwóch projektów wramachDziałania 8.3„Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Cel: zapewnienie trwałości projektu wynikające z Działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Rezultat:
 zapewnienie pomocy technicznej oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla
100 użytkowników projektu „Dostęp do Internetu oknem na świat,
 zapewnienie pomocy technicznej oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla
150 użytkowników projektu „Internet oknem na świat”.
Zadania związane z rozwojem nowych systemów:
a) Centralny System Druku.
System integrujący urządzenia wielofunkcyjne, pozwalający zarządzać
wydrukiem, zwiększający dostępność urządzeń oraz udostępniający dodatkowe
funkcjonalności w postaci tzw. wydruku podążającego, możliwości skanowania
i kopiowania dokumentów.
Cel: Udostępnienie pracownikom Urzędu bezpiecznego, bezawaryjnego, szybkiego
i taniego w eksploatacji systemu umożliwiającego realizowanie wydruków
dwustronnych zarówno czarno-białych jak i kolorowych do formatu A3. Zapewnienie
dostępu do szybkiego dwustronnego kopiowania oraz skanowania dokumentów.
Rezultat:
 zakup
spersonalizowanych
kryptograficznych
kart
mikroprocesorowych
z dodatkowym modułem zbliżeniowym. karty poza przechowywaniem certyfikatów
użytkownika umożliwiają autoryzację do centralnego systemu druku,
 zapewnienie możliwości instalacji urządzeń wielofunkcyjnych poprzez rozbudowę
instalacji elektrycznej oraz logicznej w budynkach przy Plac Ratuszowy 5,6,7,
 zakup 19 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem druku.

Administratorzy Infrastruktury Serwerowej
Administratorzy utrzymują środowisko serwerowe składające się z fizycznych –
serwerów, macierzy dyskowych, deduplikatorów, itd. oraz z wirtualnego środowiska vmware
składającego się z ok. 100 maszyn wirtualnych. Na wyżej wymienionym sprzęcie w pracują
aplikacje – programy, na których pracują pracownicy urzędu.
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Utrzymywane są serwery Active Direktory wraz z DNS, DHCP, GPO i replikacja
między kontrolerami domeny DC1, DC22, KD2. Zarządzane katalogi HOME użytkowników,
co wiąże się utrzymaniem zasobu, utrzymaniem serwera wirtualnego w optymalnych
parametrach (ok 600 dostępów w tym samym czasie ). Skutecznie odtwarzane są dane
po atakach ransomware. W szczególności w zespole podejmowano w 2018 r. następujące
działania:
1. Podniesienie bazpieczeństwa polegajace na zmianie szyfrowania Głównego urzędu
certyfikacji z SHA1-128 na SHA2-256 i związane z tym działania i związane z tym
działania wymiany kart do logowania wszystkim użytkownikom z nowym mocnym
kluczem.
2. Przygotowanie serwera plików HOME z Windows 2003 na 2012 i powiększenie jego
zasobów – prace krytyczne z terminem realizacji w roku 2019.
3. Wprowadzenie centralnej konsoli zarządzającej do Deduplikatorów.
4. Konfiguracja i instalacja półek dla wydziału geodezji – objecie centralnym backupem.
5. Przeprowadzenie audytu serwerowni dotyczącego aktualności firmware’u.
6. Podniesienie – wyrównanie licencji Wmware w 2 ośrodku.
7. CSD – Centralny System Druku – Instalacja, konfiguracja, nadzór nad serwerem.
8. Obsługa Użytkowników ok. 650.
9. Ilość wymienionych kart do logowania ok. 120szt.
10. Obsługa maszyn wirtualnych w ilości ok. 100 szt.
Ponadto zrealizowano zakupy sprzętu (Serwer typu Blade – 2 szt., Podniesienie
wersji VMware, Zwiększenie powierzchni dyskowej, dyski do macierzy VNX5200 – 30 szt.
Zwiększenie o ok. 35%).
Cel: Utrzymanie infrastruktury serwerowej fizycznej i wirtualnej w ciągłym działaniu
Rezultat: Utrzymano poziom SLA 99,99999%.
Zespół ds. Miejskiej Sieci Szerokopasmowej (ZDMSS)
Kluczowym celem zespołu ZdMSS jest utrzymanie ciągłości działania sieci
szerokopasmowej miasta Bielska-Białej (MSS). Sieć ta obejmuje swoim zasięgiem
większość jednostek administracji samorządowej na terenie całego miasta. Prócz jednostek
miejskich, MSS obsługuje w zakresie łączy telekomunikacyjnych, także kamery monitoringu
miejskiego oraz system ITS jaki został wdrożony na terenie miasta przez MZD.
1. Zadania związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej:
a) eksploatacja, utrzymywanie i konserwacja infrastruktury MSS.
Obecnie, większość placówek miasta Bielska-Białej korzysta z infrastruktury
MSS. W związku z tym utrzymywanie w należytej sprawności całej infrastruktury jest
zadaniem głównym zespołu. Wiąże się to z obsługą awarii, bieżącymi konserwacjami
urządzeń oraz wymianą urządzeń technicznie już przestarzałych czy zużytych na
nowe. Dodatkowo, stale zwiększająca się liczba podłączonych do MSS instytucji
wymusza wdrażanie coraz bardziej wydajnych urządzeń i systemów.
Cel: utrzymanie na wysokim poziomie technicznym infrastruktury pasywnej i aktywnej
MSS.
Rezultat: gotowość do świadczenia usług telekomunikacyjnych w reżimie ciągłym
(24hx7dx365d) dla wszystkich jednostek podłączonych do MSS,
b) ciągłe monitorowanie stanu sieci szerokopasmowej.
Dla zapewnienia ciągłości dostaw usług telekomunikacyjnych sieć
szerokopasmowa jest monitorowana całodobowo.
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Cel: świadczenie dostępu do usług telekomunikacyjnych dla jednostek urzędu
miejskiego w reżimie ciągłym (24hx7dx365d).
Rezultat: usługi są obecnie dostarczane do 143 budynków na terenie Bielska-Białej,
gdzie mieszczą się jednostki urzędu miejskiego i inne jednostki (policja, straż
pożarna, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, itd.),
c) prowadzenie inwentaryzacji urządzeń MSS na terenie całego miasta.
Dla sprawnego zarządzania złożoną infrastruktura jaką jest MSS —
podziemną jak i urządzeniami teletransmisyjnymi — konieczne jest stałe
inwentaryzowanie jej elementów, wprowadzanych zmian, i powstałych uszkodzeń.
Cel: wdrożenie systemu inwentaryzacji w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie
dziedzinowe.
Rezultat: zakup i wdrożenie systemu do inwentaryzacji MSS. Wdrożenie zakończono
w 2018 r.
Zadania związane z rozwojem:
a) rozbudowa systemu backupu dla urządzeń MSS.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych i ich dostępności oraz szybkiego
przywracania usług MSS po awarii, zaimplementowano nowe urządzenia
do automatycznego wykonywania kopii zapasowych danych będących w zasobach
MSS.
Cel: zabezpieczenie się przed utratą kluczowych danych, niezbędnych dla
funkcjonowania systemów informatycznych oraz zwiększenie szybkości przywracania
systemów MSS po awarii.
Rezultat: zakupiono macierz dyskową i deduplikator oraz wdrożono do działania
w MSS.
b) budowa światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych.
Budowa światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego dla budynku
warsztatów ZP5 BCKUiP na ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza oraz dla
budynku warsztatów ZP2 BCKUIP na ul. Legionów w Bielsku-Białej.
Cel: Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do pracy ww. placówek.
Rezultat: wykonano podłączenie dwóch placówek edukacyjnych miasta BielskaBiałej.
c) migracja telefonów z centrali Peak ONE systemu ZPOI do nowej centrali SLICAN.
Ze względu potrzebę ujednolicenia systemu telefonicznego w całym UM
zaprojektowano migrację. Dotychczas placówka pracowała na dwóch równoległych
systemach co było niefektywne.
Cel: przeniesienie wszystkich telefonów obsługiwanych przez starą centralę PeakOne
do nowej centrali SLICAN.
Rezultat: zakupiono 400 licencji dla telefonów cyfrowych i wykonano migrację
telefonów Yealink do centrali SLICAN.
d) przeniesienie infrastruktury radiowej MSS.
Podjęta przez kierownictwo Tauron Ciepło Sp. z o. o. decyzja o wyburzeniu
kominów elektrociepłowni w Bielsku-Białej wymusiła przeniesienie infrastruktury MSS
zabudowanej na kominach ww. elektrociepłowni na inne obiekty na terenie miasta
Bielska-Białej.
Cel: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla sprawdzenia możliwości
wykonania ww. zadania.
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Rezultat: opracowany program funkcjonalno-użytkowy pokazuje, że jest możliwość
wykonania przeniesienia części radiowej MSS na inne obiekty. Zadanie przeniesienia
zaplanowano na rok 2019.
e) opracowanie i wdrożenie czujników wilgotności i zalania w głównych węzłach MSS
(serwerowniach).
Dla zapewnienia wysokiej niezawodności pracy urządzeń telekomunikacyjnych
należy kontrolować warunki środowiskowe pomieszczeń węzłów i serwerowni gdzie
znajdują się urządzenia MSS.
Cel: umożliwienie przekazywania danych o przekroczeniu krytycznych progów
warunków środowiskowych w głównych węzłach MSS.
Rezultat: zaprojektowano i wdrożono system mailowego powiadamiania
o przekroczeniu dopuszczalnych progów wilgotności w głównych węzłach MSS.
Zespół ds. Analiz Przestrzennych (ZdAP)
Zespół ds. Analiz Przestrzennych zajmuje się utrzymaniem i rozwojem serwisów
z dziedziny GIS oraz analizami z dziedziny GIS (System Informacji Geograficznej - ang.
Geographic Information System, GIS). Celem wdrażania systemów GIS jest zintegrowanie
wielu danych w jednym systemie, z możliwością ich aktualizacji, przeszukiwania, sortowania,
opracowywania raportów i wizualizacji graficznej. W oparciu o oprogramowanie
ArcGIS/ArcINFO firmy ESRI zespół wykonuje następujące zadania na potrzeby wydziałów
merytorycznych Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Bielsko-Biała,
mieszkańców miasta i użytkowników Internetu:
1. Tworzy i utrzymuje autorskie Intranetowe/Internetowe serwisy mapowe.
2. Tworzy i utrzymuje aplikacje usprawniające pozyskiwanie danych GIS.
3. Opracowuje, aktualizuje, modyfikuje i weryfikuje różnorodne warstwy informacyjne.
4. Wykonuje niestandardowe analizy przestrzenne oraz opracowania mapowe.
5. Dba o bezpieczeństwo i automatyzację procesów pozyskiwania i udostępniania danych
GIS.
6. Dba o aktualność i wiarygodność prezentowanych danych.
7. Dba o środowisko informatyczne przeznaczone dla aplikacji i danych GIS.
Obszar działania zespołu koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań informatycznych
wspomagających procesy decyzyjne we wszystkich wydziałach merytorycznych Urzędu
Miejskiego. Serwisy mapowe integrują informacje z różnych źródeł i stanowią kompendium
wiedzy dla wielu pracowników Urzędu Miejskiego. Szerokiemu gronu użytkowników
dostarczają informacji m. in. z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz
geodezji i kartografii. Do części serwisów mapowych, prezentujących dane chronione, loguje
się kilkuset zarejestrowanych użytkowników. Do pozostałych serwisów mapowych, także
tych dostępnych ze strony Urzędu Miejskiego, dostęp jest nielimitowany.
W 2018 r. zrealizowano następujące zadania:
1. Zadania związane z rozwojem nowych systemów:
a) opracowywanie systemu zarządzania, dystrybucji i archiwizacji danych ZdAP uruchomienie automatycznej aktualizacji danych przestrzennych w geobazie
przestrzennej,
b) opracowywanie systemu do automatycznego przekształcania danych adresowych
EMUiA do struktury danych adresowych wykorzystywanych w systemach tworzonych
w ZdAP - automatyczna dystrybucja danych adresowych,
c) opracowywanie i wdrożenie aplikacji webowej w środowisku ArcGIS dla
Konserwatora Zabytków - zasilenie programu DEWIZA danymi przestrzennymi,
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d) opracowywanie i wdrożenie aplikacji webowej w środowisku ArcGIS dla BZE - edycja
i wizualizacja danych otrzymanych z przedsiębiorstwa THERMA,
e) opracowywanie i wdrożenie aplikacji webowej w środowisku ArcGIS - UZBROJENIE
TERENU - wizualizacja danych dotyczących przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
f) opracowywanie i wdrożenie aplikacji webowej w środowisku ArcGIS - STREFY
ZALEWOWE RZGW - wizualizacja danych dotyczących zagrożeń powodziowych,
g) opracowywanie i wdrożenie aplikacji webowej w środowisku ArcGIS - WYBORY stworzenie warstw obwodów i okręgów wyborczych w toku wieloetapowego procesu
uzgodnień i analiz przestrzennych z wydziałami merytorycznymi GK, SO i ON,
h) opracowanie nowych warstw przestrzennych - np. Uproszczony Plan Urządzenia
Lasu, Plany ZP przed podjęciem uchwały, formy ochrony przyrody,
i) aktywne uczestnictwo w realizacji projektu PJDW, finansowanego ze środków
unijnych - współpraca z Wydz. Geodezji i Kartografii w zakresie problematyki
informatycznej.
Cel: Rozwój funkcjonalności systemu GIS.
Rezultat: Realizacja zgłoszeń użytkowników, rozszerzenie zakresu informacyjnego
i zapewnienie ciągłości działania systemu wspomagającego podejmowanie decyzji
merytorycznych.
Zadania związane z utrzymaniem systemów istniejących:
a) utrzymanie
środowiska
informatycznego
umożliwiającego
bezawaryjne
funkcjonowanie oprogramowania ArcGIS oraz wszystkich autorskich aplikacji ZdAP,
b) utrzymanie
środowiska
informatycznego
zapewniającego
uporządkowane
i bezpieczne gromadzenie danych przestrzennych,
c) modyfikacje programu DEWIZA zgodnie z uwagami Konserwatora Zabytków,
d) modernizacja serwisów mapowych PLAN oraz PLAN_BIS - rozbudowa o nowe
warstwy tematyczne oraz inne modyfikacje serwisu zgodnie z wytycznymi Wydziału
Urbanistyki i Architektury,
e) weryfikacja warstw osi ulic w oparciu o najnowszą ortofotomapę,
f) aktualizacja
wszystkich
warstw
przestrzennych
zgodnie
z
zasadami
i harmonogramem uzgodnionym z dysponentami danych źródłowych.
Cel: Utrzymanie i rozwój funkcjonalności systemu GIS.
Rezultat: Realizacja zgłoszeń użytkowników, zapewnienie ciągłości działania wszystkich
aplikacji ZdAP, zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności danych GIS. ZdAP
utrzymuje 50 autorskich webowych serwisów mapowych, 6 autorskich aplikacji
desktopowych, zarządza ok. 20 licencjami różnego oprogramowania GIS (ArcGIS,
Limon). ZdAP zarządza ponad 500 GB danych.
Zadania związane z zaawansowanymi analizami przestrzennymi oraz innymi formami
wykorzystania danych przestrzennych:
a) analizy przestrzenne prowadzące do ujawnienia decyzji UA w aktualnie
wyznaczonych terenach zalewowych,
b) opracowanie map dla Miejskiego Zarządu Oświaty - wizualizacja reorganizacji sieci
placówek oświatowych,
c) opracowanie map obwodów i okręgów wyborczych,
d) opracowanie map do treningu decyzyjnego dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
e) opracowanie danych do wykonania map własnościowych dla Wydziału Mienia
Gminnego,
f) opracowywanie i przekazywanie danych przestrzennych innym wydziałom
i jednostkom, takim jak BRM, Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich, MZD,
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g) konwersje i transformacje danych pomiędzy różnymi układami współrzędnych
i formatami danych.
Cel: Wspomaganie procesów decyzyjnych na różnych poziomach kompetencyjnych.
Rezultat: Sprawniejsze zarządzanie miastem, jego zasobami przestrzennymi oraz
infrastrukturą.
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Służby prasowe Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
(Informacja przygotowana przez Biuro Prasowe oraz Redakcję Magazynu Samorządowego
i Pełnej Kultury)
Biuro Prasowe działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej. Jego pracą kieruje Rzecznik Prasowy, a głównymi celami są: dbanie
o pozytywny wizerunek Urzędu Miejskiego oraz bieżący monitoring informacji prasowych.
Celom realizowanym przez Biuro Prasowe w 2018 r. przypisane były konkretne
zadania. W ramach dbania o pozytywny wizerunek Urzędu Miejskiego Biuro współpracowało
z mediami lokalnymi przekazując im bieżące informacje dotyczące pracy Urzędu
i Prezydenta Miasta, organizowało tematyczne konferencje prasowe, redagowało – w razie
potrzeby – sprostowania i polemiki, współpracowało z lokalną rozgłośnią radiową przy
realizacji audycji poświęconych funkcjonowaniu Miasta, zajmowało się produkcją
telewizyjnych programów informacyjnych emitowanych w TV Regionalna oraz zamieszczało
aktualne informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na oficjalnym profilu
Bielska-Białej na Facebooku.
Bieżący monitoring informacji prasowych realizowany był poprzez dwa zadania codzienny monitoring prasy lokalnej i ogólnopolskiej w kontekście informacji dotyczących
ogólnie samorządu i konkretnie – Bielska-Białej oraz prowadzenie archiwum prasowego.
W 2018 r. Biuro Prasowe realizowało działania w zakresie:
1. Informacji publikowanych na oficjalnej stronie miasta www.um.bielsko.biala.pl – strona
internetowa Urzędu Miejskiego jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji
pomiędzy Urzędem, a lokalną społecznością i przedstawicielami mediów.
Opracowywane i zamieszczane tam przez pracowników Biura Prasowego informacje
oraz fotogalerie są chętnie wykorzystywane przez dziennikarzy. Każdego dnia na stronie
internetowej Urzędu pracownicy Biura zamieszczają od jednej do czterech aktualnych
informacji. W razie potrzeby są one wprowadzane na stronę także w dniach wolnych
od pracy. Dotyczy to zwłaszcza nagłych sytuacji, takich jak ostrzeżenia meteorologiczne.
W 2018 r. Biuro Prasowe opublikowało łącznie 563 informacje i komunikaty,
a stronę internetową Urzędu Miejskiego odwiedziło 298 685 unikalnych użytkowników.
Należy dodać, ze strona zanotowała łącznie 1 364 209 odsłon.
2. Kreowania wizerunku w mediach społecznościowych – oficjalny profil Bielska-Białej na
Facebooku to coraz bardziej popularny, a zarazem najszybszy kanał komunikacyjny
pomiędzy Urzędem Miejskim, a mieszkańcami. Pozwala on przede wszystkim na
dotarcie do młodszej grupy bielszczan. W minionym roku średnia liczba odwiedzin
naszego profilu wyniosła 199,7 tysięcy. Ponadto odnotowaliśmy 5,3 tysięcy reakcji na
wydarzenia i ponad 8 tysięcy polubień. Zbiorcze dane demograficzne uzyskane
z platformy administracyjnej FB informują, że Fanpage Bielska-Białej ma 59% fanów
wśród kobiet i 41% wśród mężczyzn. Oprócz mieszkańców Bielska-Białej profil ma
najwięcej fanów w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Czechowicach-Dziedzicach,
Wrocławiu i Żywcu. Fanpage odwiedzają także goście z zagranicy, zwłaszcza z Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Irlandii, Norwegii, Austrii
i Francji.
3. Program informacyjny „Telewizyjny Magazyn Ratuszowy” – to autorski program Biura
Prasowego, który realizowany jest od ponad dziesięciu lat przy pomocy firmy
zewnętrznej, która zajmuje się jego obsługą dziennikarską, lektorską i techniczną.
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Program zawiera aktualne informacje związane z funkcjonowaniem samorządu,
działaniami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz ważne komunikaty dla
mieszkańców. „Telewizyjny Magazyn Ratuszowy” realizowany jest raz w tygodniu,
a każdy odcinek zawiera co najmniej pięć aktualnych tematów. Program emitowany jest
w TV Regionalna w każdy poniedziałek o godz. 17:00. Dodatkowo jest on zamieszczany
w miejskim kanale YouTube.
4. Współpracy z lokalną rozgłośnią radiową – dobra współpraca z Radiem BIELSKO,
jedyną lokalną rozgłośnią w naszym mieście i regionie, trwa już ponad 20 lat. Opiera się
przede wszystkim na wspólnej realizacji audycji radiowych z udziałem władz miasta.
W każdy piątek o godzinie 8:45 w programie „Gość dnia” pojawia się Prezydent Miasta,
a także przedstawiciele Rady Miejskiej, informując o najważniejszych decyzjach
podejmowanych w Urzędzie Miejskich i istotnych wydarzeniach organizowanych bądź
współorganizowanych przez bielski samorząd. Biuro Prasowe wraz z Radiem BIELSKO
współrealizuje także szereg audycji i programów związanych z funkcjonowaniem Miasta.
Dotyczą one zarówno miejskich inwestycji, jak i wydarzeń sportowych czy kulturalnych.
Za pośrednictwem Radia BIELSKO docieramy także do mieszkańców z wieloma
ważnymi komunikatami i informacjami.
5. Monitoringu informacji prasowych – w minionym roku pracownicy Biura prasowego
zarchiwizowali 3291 artykułów prasowych, z czego 2813 dotyczyło działalności
bielskiego Urzędu Miejskiego, a pozostałe 478 – funkcjonowania jednostek podległych
miejscowemu samorządowi. Biuro przygotowało także 281 przeglądów prasy, które
w wersji elektronicznej trafiają codziennie do Prezydenta Miasta, jego zastępców,
skarbnika, sekretarza, naczelników wydziałów oraz prezesów i dyrektorów spółek
i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu.
W 2018 r. w ramach celu związanego z dbaniem o pozytywny wizerunek Urzędu
Miejskiego Biuro Prasowe opracowało ponad 1200 odpowiedzi na zapytania dziennikarzy,
opublikowało 563 informacje i komunikaty na stronie internetowej Urzędu oraz 420 postów
na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Biuro zorganizowało także kilka tematycznych
konferencji i spotkań z dziennikarzami, kilkukrotnie reagowało na krytykę prasową.
Biuro Prasowe informowało pisemnie dziennikarzy o posiedzeniach Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej i innych ważnych inicjatywach i wydarzeniach, które organizował Urząd
Miejski lub jednostki mu podległe.
W ramach działań informacyjnych publikowane były materiały w prasie lokalnej –
„Kronice Beskidzkiej”, „Dzienniku Zachodnim”, a także w branżowym miesięczniku
„Europerspektywy”. Korzystaliśmy także z pośrednictwa portali internetowych takich jak
www.bielsko.biala.pl,
www.bielsko.info,
www.beskidnews.pl,
www.bbfan.pl
czy
www.bb365.info.
Biuro Prasowe zrealizowało także 40 audycji radiowych oraz 56 spotów
informacyjnych emitowanych na antenie Radia BIELSKO. Biuro wyprodukowało
i wyemitowało ponadto w TV Regionalna 49 odcinków „Telewizyjnego Magazynu
Ratuszowego”.
W ramach celu związanego z bieżącym monitoringiem informacji prasowych Biuro
przygotowało w 2018 r. 281 przeglądów prasowych, które następnie zostały zdigitalizowane
i zapisane na dysku. Biuro Prasowe prowadziło także archiwum prasowe wg
18 tematycznych działów.
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Redakcja Magazynu Samorządowego i Pełnej Kultury
Redakcja Magazynu Samorządowego i Pełnej Kultury zajmuje się informowaniem
mieszkańców Bielska-Białej o pracach bielskiego samorządu – Urzędu Miejskiego, Rady
Miejskiej, o ważnych wydarzeniach z życia miasta, o działalności instytucji i stowarzyszeń
oraz o szerokiej ofercie bielskich organizatorów imprez ze sfery kultury. Realizuje to poprzez
wydawanie dwóch periodyków – Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ, który ma
dwie formy: dwutygodnika i kwartalnika, oraz miesięcznika Bielski Magazyn Aktualności
PEŁNA KULTURA, który obok wersji drukowanej posiada interaktywną pod adresem
www.pelnakultura.info, a także aplikację na urządzenia mobilne systemu android dostępną
bezpłatnie. Oba pisma są kolportowane do ponad stu kilkudziesięciu miejsc we wszystkich
dzielnicach Bielska-Białej, spora część nakładu Magazynu Samorządowego dystrybuowana
jest także w autobusach miejskich.
Redakcja obok swoich zasadniczych zadań realizuje także – wspólnie z innymi
wydziałami i jednostkami miasta – wiele przedsięwzięć polegających m.in. na udostępnianiu
serwisu fotograficznego z bogatego archiwum redakcyjnego czy opracowywaniu materiałów
prasowych i graficznych. Jako posiadacz repertuarów imprez z szeroko rozumianej sfery
kultury w Bielsku-Białej potrzebnych do przygotowania PEŁNEJ KULTURY, redakcja rozsyła
je zbiorczo do mediów nie tylko w naszym mieście, ale w województwie, a nawet dalej.
W 2018 r. zaplanowaliśmy opublikowanie 26 numerów dwutygodnika W BIELSKUBIAŁEJ Magazyn Samorządowy, każdy po 16 stron i w nakładzie 15 tys. egzemplarzy, oraz
4 kwartalnych numerów tego tytułu po 24 strony w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, a także
12 wydań miesięcznika PEŁNA KULTURA w nakładzie po 15 tys. egzemplarzy każdy.
Założony program wydawniczy zrealizowaliśmy w 100 proc., a nawet więcej, ponieważ
wydrukowaliśmy dodatkowo styczniowe wydanie PK 1/2019. Do jednego z listopadowych
wydań Magazynu Samorządowego dołożyliśmy czterostronicową wkładkę z projektem
budżetu Miasta na 2019 r.
W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy informuje o decyzjach Prezydenta
Miasta Bielska-Białej oraz o uchwałach Rady Miejskiej Bielska-Białej, o planowanych
inwestycjach oraz zrealizowanych przedsięwzięciach, a także o wszystkim interesującym, co
zdarza się w mieście w każdej sferze życia stolicy Podbeskidzia. W 2018 r. magazyn
informował m.in. o zrealizowanych inwestycjach w ramach Budżetu Obywatelskiego,
o nowych obiektach wybudowanych w ramach Programu budowy boisk przyszkolnych,
o inwestycjach w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Reksio, o remontach
pustostanów i zabytkowych kamienic będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej,
o rewitalizacji bielskiej starówki, o rozbudowie i modernizacji ważnych ulic - Międzyrzeckiej,
Cieszyńskiej, Krakowskiej, Żywieckiej i ks. Stanisława Stojałowskiego, o budowie nowych
tras rowerowych, o modernizacji wyposażenia i siedziby Teatru Polskiego; o licznych
nagrodach i wysokich pozycjach w rankingach przyznanych Bielsku-Białej, ale także
o wręczeniu Nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar oraz
o miejskich nagrodach dla najlepszych sportowców, trenerów i drużyn – Harnasiach;
o uruchomieniu informatycznego systemu dla mieszkańców pozwalającego zawiadamiać
o usterkach miejskiej infrastruktury ZgłoszeniaBB; o wielu wydarzeniach z dziedziny kultury –
jak np. Lotos Jazz Festiwal 20. Bielska Zadymka Jazzowa, 3. Festiwal Muzyki Crossover,
19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica,
28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, 23. Festiwal Kompozytorów Polskich czy
16. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej; oraz sportu – jak m.in. międzynarodowe spotkania
piłkarskie drużyn do lat 20 czy zakończony w Bielsku-Białej 5. etap 75. Tour de Pologne;
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o jubileuszach - np. Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych (70 lat) czy Bielsko-Bialskiego
Towarzystwa Sportowego (110 lat).
Sporo miejsca poświęcono w MS działalności organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń sportowych, edukacyjnych, m.in. Akademii Seniora czy Beskidzkiego
Towarzystwo Cyklistów, a także takich gremiów, jak Beskidzka Rada Olimpijska czy Rada
Seniorów. MS przedstawiał także historie zwykłych i niezwykłych bielszczan – jak np. sagę
rodziny Tarnawów, bielskich rzemieślników i społeczników zapisaną na kartach książki
Mieczysława Tarnawy, życiorysy bielszczan, którzy skończyli 100 i więcej lat; czy niezwykłe
powojenne losy ziemiańskiej rodziny zawarte w dzienniku Zofii z Drohojowskich Romerowej
(członkini tej rodziny Lilka Romer – Elżbieta Lohman ma w Bielsku-Białej swoją ulicę).
Magazyn uczestniczył także w kampanii promocyjnej Rozlicz PIT w Bielsku-Białej, publikując
teksty na ten temat oraz kolportując w jednym z wydań poświęconą tej akcji ulotkę. 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości zaznaczyliśmy licznymi publikacjami, w tym
specjalnym wydaniem kwartalnika w całości poświęconego wydarzeniom towarzyszącym
odzyskiwaniu niepodległości w Bielsku i Białej przed 100 laty.
Na łamach MS publikowane są także ogłoszenia wydziałów merytorycznych Urzędu
Miejskiego – zwłaszcza Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa, Biura Rozwoju Miasta, Biura
ds. Gospodarki Odpadami; zapowiedzi konsultacji społecznych i ich wyniki. Zapowiadane są
w nim terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rad Osiedli. MS dostarcza także
czytelnikom praktycznych informacji, np. o zamknięciach dróg czy utrudnieniach ruchu,
o świątecznych rozkładach jazdy miejskich autobusów, numerach telefonów alarmowych
i interwencyjnych itp.
Wszystkie wydane przez nas numery dwutygodnika i kwartalnika W BIELSKUBIAŁEJ Magazyn Samorządowy w 2018 r. rozeszły się wśród czytelników do ostatniego
egzemplarza, a w odniesieniu do specjalnego kwartalnego wydania na 100-lecie odzyskania
niepodległości pojawiły się liczne prośby o dodruk tego numeru. Każde z wydań MS
publikowane było w formacie PDF na stronie internetowej Urzędu Miejskiego –
www.um.bielsko.pl. W 2019 r. redakcja planuje uruchomienie interaktywnej strony
internetowej pisma W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy.
PEŁNA KULTURA w wersji drukowanej ma nominalnie 48 stron, jednak w dwóch
wydaniach wakacyjnych – lipcowym i sierpniowym – kiedy w mieście organizuje się mniej
imprez, liczba stron została maksymalnie zmniejszona. Te strony dołożono do wydań
w miesiącach, gdy wydarzeń ze sfery kultury było w mieście znacznie więcej, na przykład
w październiku, listopadzie czy grudniu. Miesięcznik informował o wszystkich wydarzeniach
kulturalnych planowanych w 2018 r. przez miejskiej instytucje kultury – Bielskie Centrum
Kultury, Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Galerię Bielską BWA, Książnicę Beskidzką
i Miejski Dom Kultury oraz Galerię Fotografii B&B – a także przez bardzo liczne grono
organizatorów imprez z szeroko pojętej sfery kultury. Wszystkie repertuary drukowane były
w wersji papierowej PK oraz publikowane na stronie internetowej www.pelnakultura.info.
Ta strona jest aktualizowana codziennie, ponieważ ciągle trafiają do redakcji nowe
informacje o imprezach organizowanych w Bielsku-Białej, a ideą tej interaktywnej strony jest
jak najszersza i jak najaktualniejsza informacja o ofercie kulturalnej miasta. PEŁNA
KULTURA posiada także swój fanpage na Facebooku, na którym codziennie – także
w weekendy – publikowane są posty zapowiadające bielskie imprezy kulturalne. Zwykle jest
to 10-20 postów dziennie, które mają od kilkuset do kilku tysięcy odsłon oraz wiele
udostępnień.
Podstawowym miernikiem skuteczności zadań realizowanych przez Redakcję
Magazynu Samorządowego i Pełnej Kultury jest terminowość wydań i rzetelność informacji.
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Wszystkie wydania obu periodyków w 2018 r. ukazały się terminowo, niektóre nawet kilka dni
przed terminem, zaś na blisko 1000 opublikowanych w MS materiałów tekstowych
zamieściliśmy tylko 4 sprostowania, które dotyczyły drobnych pomyłek nazewniczych
i numeracyjnych; nie byliśmy zmuszeni prostować żadnych informacji.
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Służby finansowe Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
(Informacja przygotowana przez Wydział Finansowo-Księgowy)
Fundamentalnym celem realizowanym przez Wydział Finansowo- Księgowy
jest sprawna, rzetelna i zgodna z przepisami prawa obsługa finansowo- księgowa Urzędu
Miejskiego. Jakość pracy wydziału oraz jego relacja z innymi wydziałami odgrywają kluczową
rolę w realizacji celów stawianych całej jednostce jaką jest Urząd Miejski w Bielsku- Białej.
Poziom tych relacji jest wyznacznikiem poziomu jakości współpracy i partnerstwa w ramach
całej organizacji.
Wydział Finansowo- Księgowy prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady Miejskiej
oraz zarządzeniach Prezydenta miasta Bielska- Białej. Do głównych aktów normatywnych
zgodnie, z którymi wydział realizuje swoje zadania i cele zaliczamy ustawę z 29 września
1994r. o rachunkowości, ustawę z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawę
z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Warunkiem prowadzenia prawidłowej działalności
wydziału jest w równym stopniu przestrzeganie i wykonywanie zadań zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
z 13 września 2017r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych
zakładów
budżetowych,
państwowych
funduszy
celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Wydział bazuje także na podstawie Zarządzenia
nr ON.0152.119.10.BD Prezydenta miasta Bielska- Białej z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie
zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu miasta Bielska- Białej jako organu finansowego
oraz dla Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej jako jednostki budżetowej. Założony cel
realizowany jest poprzez wykonywanie przydzielonych zadań konkretnemu zespołowi
w wydziale. W skład wydziału wchodzą Główny Księgowy, Zastępca Głównego Księgowego,
zespół do spraw płacowo- pracowniczych, zespół do spraw księgowych, stanowisko
do spraw obsługi kasowo- bankowej.
Głównym zadaniem pracowników zespołu do spraw płacowo- pracowniczych
jest naliczanie składników wynagrodzeń na podstawie umów zawartych z pracownikami
Urzędu Miejskiego i zleceniobiorcami. W praktyce pracownicy obsługi płacowej rozliczają
zobowiązania ubezpieczeniowe wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkowe
wobec Urzędu Skarbowego. Sporządzają rozliczenia z Pracowniczej Kasy Zapomogowo
Pożyczkowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy dodatkowych ubezpieczeń
takich firm jak np. PZU, AVIVA czy SKOK. Sporządzają i przekazują do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych deklaracje należnych składek. Dokonują rozliczeń wynagrodzenia
za okres czasowej niezdolności do pracy, a także świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego. Obliczają i sporządzają listy zasiłków chorobowych,
macierzyńskich, opiekuńczych. Obliczają kwoty do wypłaty dla pracowników, generują
polecenia przelewów oraz sporządzają roczne informacje o dochodach pracowników
i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Opracowują dokumentację płacoworozliczeniową, prowadzą sprawy związane z zajęciami wynagrodzeń pracowników.
Sporządzają RMUA dla pracowników i wystawiają zaświadczenia o wysokości zarobków.
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Prowadzą sprawy związane z umowami zlecenia, umowami o dzieło. Prowadzą sprawy
związane z wypłatą stypendiów, diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących Rad
Osiedli. Pracownicy do spraw płacowo- pracowniczych zajmują się także naliczaniem
i odprowadzaniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Sporządzają kalkulację funduszu płac i kontrolę wykonania. Sporządzają sprawozdania
finansowe i analizy z realizacji poszczególnych rodzajów działalności jak również
sporządzają deklaracje i raporty miesięczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zgłaszają nowo przyjętych pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia oraz
dokonują zmian i wygłoszeń. Wystawiają zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o wynagrodzeniu pracowników dla celów emerytalno- rentowych. Kolejnymi
zadaniami należącymi do działalności wydziału jest rozliczanie krajowych i zagranicznych
podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miejskiej.
Sporządzanie umów o korzystaniu ze służbowych kart płatniczych do celów służbowych.
Sporządzanie umów z pracownikami Urzędu Miejskiego o używaniu samochodów
niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz rozliczanie tych kosztów.
W wydziale rozliczane są także koszty samochodów służbowych w użyczeniu.
Drugi zespół do spraw księgowych prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję
księgową wydatków budżetowych, inwestycji, funduszy celowych, wadiów i zabezpieczeń
oraz środków pomocowych z Unii Europejskiej, prowadzi księgowanie analityczne
rozrachunków i rozliczeń publiczno- prawnych. Analizuje zobowiązania finansowe wobec
dostawców. Uzgadnia z wydziałami merytorycznymi zgodności wydatków. Dokumentacja
w wydziale powinna być kompletna, łatwo dostępna dla upoważnionych osób
oraz umożliwiać prześledzenie każdej operacji finansowej od samego początku, w trakcie
trwania oraz po zakończeniu. Operacje finansowe są bezzwłocznie rejestrowane
i prawidłowo klasyfikowane przez zespół księgowych. Pracownicy tego zespołu wyceniają
i rozliczają inwentaryzację Urzędu Miejskiego, prowadzą księgowanie analityczne
i syntetyczne środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych. Dokonują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów przeszacowania
majątku oraz umorzenia. Uzgadniają z wydziałami merytorycznymi wartości mienia.
W wydziale prowadzi się również sprawy związane z gospodarką magazynową. Kolejni
pracownicy zajmują się księgowaniem zaangażowania, sprawdzaniem dysponentów
z wykorzystania ich środków zgodnie z planem budżetowym przy udzielaniu kontrasygnaty
na zobowiązania finansowe. Wydział zajmuje się także księgowaniem oraz terminowym
rozliczaniem wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Główny
Księgowy i jego zastępca zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi od Skarbnika Miasta
kontrasygnują czynności prawne, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych
i finansowych z Planu Finansowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przy wydatkowaniu
środków publicznych kierują się zasadami celowości, rzetelności i gospodarności.
Osoba na stanowisku do spraw obsługi kasowo- bankowej, realizuje zadania
w zakresie wydatków budżetowych, inwestycji, funduszy celowych, wadiów i zabezpieczeń
oraz środków pomocowych z Unii Europejskiej. Na stanowisku tym sporządza się przelewy
oraz raporty kasowe z poszczególnych działalności, prowadzi się sprawy związane
z zaliczkami pobieranymi przez pracowników oraz osoby fizyczne. Pracownik
odpowiedzialny jest za obsługę bankową Wydziału Finansowo- Księgowego, a także za
sprawy związane z obsługą oraz przechowywaniem depozytów. Do działalności wydziału
należy też realizacja zadań wynikających z Zintegrowanego Systemu Zarządzania
oraz kontroli zarządczej, wprowadzonej ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
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Wydział Finansowo- Księgowy przygotowuje szereg sprawozdań, deklaracji,
zaświadczeń oraz informacji. Do sprawozdań miesięcznych w zakresie budżetu jednostki
samorządu terytorialnego zalicza się sprawozdanie z wykonywania planu wydatków
budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego
(Rb 28S) oraz sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych
jednostek budżetowych z wyłączeniem rachunków izb celnych (Rb23). Do sprawozdań
kwartalnych zalicza się sprawozdania o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami (Rb-50), o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa
publiczno-prywatnego (Rb-Z-PPP). Kolejne sprawozdanie przedstawia stan zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), stan należności oraz wybranych
aktywów finansowych (Rb-N), a także stan zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych (RB-ZN).
Przygotowuje się również sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych (Rb-UZ). Do zadań wydziału należy sporządzanie sprawozdań o międzynarodowej
wymianie usług (z usług nabytych i dostarczonych nierezydentom), sprawozdań
ze zrealizowanych i planowanych zamówień publicznych, a także sprawozdań
o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych.
W wydziale sporządzane są informacje o udzielonych umorzeniach
nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno- prawnym
oraz informacje z dokonanych umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu
Bielsko-Biała mających charakter cywilnoprawnych. Informacje o stanie mienia komunalnego
przygotowana do Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa. Dodatkowo wydział sporządza
wszelkie
sprawozdania
oraz
informacje
wynikające
z
Kontroli
Zarządczej
oraz z działań Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.
Do sprawozdań z zakresu płac zaliczamy sprawozdania o kosztach pracy,
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
oraz sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych
jednostkach. Dokumentami składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są m.in.
deklaracje rozliczeniowe wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ubezpieczonych
o przychodach, należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (dokumenty DRA, RCA,
RSA, RZA, RPA), deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT- 4R),
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT- 8AR).
Wydział przygotowuje też informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie
wypadkowe, informacje roczne o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy (PIT- 11), informacje o wypłaconych podatnikowi kwotach
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT- R), informacje o wysokości
przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej
Polskiej miejsca zamieszkania (IFT- 1R). Wydziałał wystawia zaświadczenia o zarobkach
emerytów i rencistów, o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
W związku z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
sporządzane są deklaracje z wpłat na fundusz oraz sprawozdania rzeczowo- finansowe
samorządu powiatowego o zadaniach realizowanych ze środków funduszu.
Wydział Finansowo- Księgowy odpowiada za terminowe, efektywne i rzetelne
wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków. Postępuje zgodnie z ustalonymi zasadami,
standardami i procedurami. Rezultatem z wykonywanej działalności wydziału jest przede
wszystkim bilans skonsolidowany Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej, bilans, rachunek
zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej. Co roku
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przeprowadzane jest badanie sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego. Badanie to ma
na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym,
czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową
Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej i czy działalność wydziału realizowana jest zgodnie
z przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Organem nadzoru
w zakresie spraw finansowych są Regionalne Izby Obrachunkowe, które kontrole swe
przeprowadzają w każdej jednostce co cztery lata. Doraźnymi organami kontrolującymi
działalność Wydziału Finansowo- Księgowego są w szczególności Najwyższa Izba Kontroli,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz Wydział Audytu Wewnętrznego
i Kontroli Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej.
Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu utrzymanie ciągłości
działalności wydziału, w szczególności jeśli chodzi o operacje finansowe związane
z wydatkowaniem środków publicznych. W wydziale prowadzony jest właściwy nadzór
w ramach hierarchii służbowej, który ma na celu upewnienie się, iż zadania realizowane
są w sposób właściwy. Nadzór ten przejawia się w jasnym komunikowaniu pracownikom
swoich obowiązków i zadań. Minimum co dwa lata przeprowadza się ocenę pracy
pracowników.
Realizacja wyznaczonego celu gwarantuje nie tylko poprawność w obszarze
rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń ale także właściwą informację o stanie finansów
Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej, co umożliwia podejmowania trafnych decyzji
zarządczych. Zadania dążące do realizacji stawianego celu wymagają rzetelnej rejestracji
zdarzeń finansowych, odzwierciedlonych w prowadzonych księgach oraz opracowywanych
na ich podstawie sprawozdań i zestawień. Oznacza to, że Wydział Finansowo- Księgowy
bierze udział w procesie zarządzania organizacją poprzez dostarczanie aktualnych
i rzetelnych informacji o finansach Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej. Posiadanie
tej wiedzy stanowi w dzisiejszych czasach o zdolności szybkiego i elastycznego
reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. To z kolei wymaga maksymalnej
sprawności w realizacji zadań jakie stoją przed zespołem księgowym, któremu przewodzi
Główny Księgowy.
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8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
(Informacja przygotowana przez Wydział Organizacji i Nadzoru)
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej nr ON.II.0008.1.2019.LM
opracowane zostało zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.1629.2012.ON.RM Prezydenta
Miasta Bielska-Białej z dnia 27 lipca 2012 r.
Powyższy dokument został przedstawiony i przyjęty na sesji Rady Miejskiej 19 marca
2019 r. i opublikowany w BIP.
Link bezpośredni do sprawozdania: https://bip.um.bielsko.pl/pobierz/94500.html.
Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące uchwał podjętych w latach 1997–2018,
a realizowanych w roku 2018, według stanu na dzień 31.12.2018 r., przez wydziały Urzędu
Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne.
Liczba uchwał podjętych w latach 1997-2017, a realizowanych w 2018 r. wynosi 224.
W roku 2018 podjęto 223 uchwały z czego w kadencji VII (2014-2018), z inicjatywy
Prezydenta Miasta podjęto 187 uchwał, natomiast z inicjatywy Rady Miejskiej 11. W kadencji
VIII (2018-2023) z inicjatywy Prezydenta Miasta w 2018 r. podjęto 14 uchwał, a z inicjatywy
Rady Miejskiej – 11.
W 2018 r. Wojewoda Śląski, w drodze rozstrzygnięć nadzorczych stwierdził
nieważność 6 uchwał, w tym 3 uchwały uchylono w części, a 3 uchylone w całości,
co stanowi 2,69% w stosunku do uchwał podjętych w 2018 r .
W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o samorządzie gminnym
(Dz.U.2018.994 z późń. zm.), wprowadzających nowy obowiązek dla gminy dotyczący
przygotowania i przedstawienia, w terminie do 31 maja każdego roku, Radzie Miejskiej
dokumentu pn. Raport o stanie miasta, planuje się zmianę Zarządzenia
Nr ON.0050.1629.2012.ON.RM.
W związku z powyższym od 2020 r. sprawozdanie z realizacji uchwał będzie
integralną częścią Raportu o stanie miasta.
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9. Realizacja budżetu obywatelskiego
(Informacje przygotowane przez Biuro Rady Miejskiej)
W ramach swojego zakresu działania Biuro Rady Miejskiej przygotowuje
i przeprowadza procedurę Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Prowadząc sprawy
związane z realizacją procedury Budżetu Obywatelskiego, Biuro Rady Miejskiej przede
wszystkim: przyjmuje projekty zgłoszone przez mieszkańców oraz prowadzi dokumentację
Budżetu Obywatelskiego, współpracuje z wnioskodawcami i innymi podmiotami w procesie
partycypacyjnym, przygotowuje i przeprowadza głosowanie na pozytywnie zweryfikowane
projekty, ustala i publikuje wyniki głosowania, prowadzi sprawozdawczość z realizowanych
działań oraz opracowuje niezbędne materiały merytoryczne na podstawie informacji
dostarczanych przez realizatorów (wydziały UM i miejskie jednostki organizacyjne), prowadzi
działania informacyjne i akcje społeczne poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu, w tym
redaguje oficjalną stronę internetową Budżetu Obywatelskiego, tworzy raporty oraz
ewaluacje z przeprowadzonych konsultacji, w tym może opracowywać i publikować ankiety
ewaluacyjne.
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to szczególna forma
konsultacji społecznych, która została ostatecznie usankcjonowana w znowelizowanej
ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018.994
z późn.zm., dalej zwana u.s.g). Dotychczas brak było regulacji ustawowych w tym zakresie.
Rady gmin samodzielnie opracowywały rozwiązania oraz przygotowywały zasady i tryb
przeprowadzania procedury partycypacyjnej np. w formie stosownego regulaminu zawartego
w uchwale, co miało miejsce także w Bielsku-Białej. Nowe przepisy ustawowe będą mieć
zastosowanie do Budżetu Obywatelskiego uchwalonego przez Radę Miejską w roku 2019,
a dotyczyć będą realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego według nowych zasad w roku
2020.
Budżet Obywatelski Bielska-Białej ma na celu upowszechnianie idei aktywizacji
mieszkańców Bielska-Białej, w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kolejne projekty
uchwał Rady Miejskiej uwzględniały postulaty mieszkańców, radnych Rady Miejskiej,
przedstawicieli rad osiedli oraz organizacji pozarządowych. Dzięki tego typu konsultacjom
Gmina Bielsko-Biała ma możliwość corocznego zapoznania się z preferencjami
i oczekiwaniami mieszkańców, jak również zyskała możliwość podniesienia swoich zdolności
w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami.
Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2018 (BO 2018)
Budżet Obywatelski Bielska-Białej na rok 2018 został przyjęty Uchwałą
Nr XXVII/504/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej
możliwości partycypacji w procesie podejmowania decyzji co do części wydatków z budżetu
miasta Bielska-Białej na 2018 r. Podjęcie powyższej uchwały rozpoczynało procedurę
Budżetu Obywatelskiego 2018 (BO 2018), a Biuro Rady Miejskiej stało się komórką Urzędu
Miejskiego odpowiedzialną za realizację powyższej Uchwały. Podkreślenia wymaga to,
iż w procedurze BO projekty, które zwyciężyły w głosowaniu w roku 2017 są realizowane
w następnym roku budżetowym, po wpisaniu zwycięskich zadań do budżetu miasta BielskaBiałej na rok 2018. Wszystkie kluczowe etapy BO wraz głosowaniem na pozytywnie
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zweryfikowane projekty - przeprowadzane są w roku poprzedzającym rok budżetowy,
w którym następuje realizacja zwycięskich projektów.
Podjęta Uchwała uwzględniała w szczególności następujące rozwiązania:
1. Zwiększono pulę środków przewidzianych na Budżet Obywatelski do 4,5 mln zł.
2. Zwiększono pulę środków przewidzianą dla poszczególnych osiedli jako jednostek
pomocniczych gminy z 75 tys. zł do 100 tys. zł (100 tys. zł dla każdego z 30 osiedli).
3. Szacunkowy koszt realizacji projektu ogólnomiejskiego nie mógł przekroczyć 500 tys.
zł brutto, natomiast projektu osiedlowego nie mógł przekroczyć 100 tys. zł brutto.
4. Głosowania nie przeprowadzano w osiedlach, w których pozostał tylko jeden pozytywnie
zweryfikowany projekt lub suma kwot szacunkowych wszystkich pozytywnie
zweryfikowanych projektów w osiedlu nie przekraczała kwoty 100 tys. zł.
5. Doprecyzowano regulacje dotyczące zadań, które nie mogą być realizowane w ramach
procedury BO.
6. Wprowadzono zasadę, iż uprawniony mieszkaniec Bielska-Białej może głosować na
jeden dowolnie przez siebie wybrany projekt osiedlowy z puli wszystkich projektów
osiedlowych zgłoszonych w całym mieście oraz na jeden projekt ogólnomiejski.
7. Przewidziano pulę środków do wykorzystania na pokrycie kosztów utrzymania
i remontów już zrealizowanych zadań.
8. Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego,
przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu
(w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym), na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
9. Doprecyzowano regulacje dotyczące współpracy wydziału Urzędu lub miejskiej jednostki
organizacyjnej realizującej projekt z autorem projektu i właściwą radą osiedla,
w szczególności w zakresie rozpatrywania zgłaszanych uwag i wniosków na etapie
przygotowania i realizacji, a ponadto wyznaczono dla każdego zwycięskiego zadania
tzw. opiekuna projektu.
Procedura Budżetu Obywatelskiego 2018 była realizowana przez Biuro Rady
Miejskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem, który został określony zarządzeniem
Prezydenta Miasta Nr ON.0050.2110.2017.RM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie realizacji
zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) wynikających z postanowień
uchwały Nr XXVII/504/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r.
Harmonogram przewidywał, iż uprawnieni mieszkańcy mogli składać stosowne
formularze z propozycjami projektów w terminie od 8 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r.
(włącznie), zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Propozycję projektu
ogólnomiejskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok
życia, a propozycję projektu osiedlowego każdy mieszkaniec danego osiedla, który
ukończył 16 rok życia. W wyniku przeprowadzonego naboru projektów zarejestrowano
i opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 106 propozycji
projektów. W tej liczbie mieściło się 80 projektów osiedlowych oraz 26 projektów
ogólnomiejskich. Weryfikacja formalna złożonych propozycji projektów trwała do 12 czerwca
2017 r., zaś weryfikacja merytoryczna, którą prowadziły właściwe wydziały UM oraz miejskie
jednostki organizacyjne, trwała do 7 sierpnia 2017 r. Biuro Rady Miejskiej zebrało
i przygotowało do dalszego procedowania wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po
etapie oceny merytorycznej i formalnej swoje prace rozpoczął powołany zarządzeniem
Prezydenta Miasta Nr ON.0050.2370.2017.RM z dnia 6 lipca 2017 r. Zespół ds. weryfikacji
projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2018 r.
Zespół weryfikacyjny, po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych wydziałów
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Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, zaopiniował złożone propozycje projektów
i wydał stosowne rekomendacje. Podanie do publicznej wiadomości „listy projektów do
głosowania”, będącej wynikiem prac Zespołu weryfikacyjnego, rozpoczęło procedurę
odwoławczą, która trwała do 29 września 2017 r. Autorzy projektów z opinią negatywną
mogli skorzystać z możliwości pisemnego odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii
Zespołu weryfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości
wspomnianej wyżej listy projektów. Prezydent Miasta ostatecznie rozstrzygał w sprawie
umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania. Prezydent Miasta w zarządzeniu
Nr ON.120.103.2017.RM z dnia 5 października 2017r. w sprawie zarządzenia głosowania na
projekty, terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2018 r. określił listę projektów, które zostaną
poddane pod głosowanie oraz listę projektów, które zostały zakwalifikowane automatycznie
do realizacji bez głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2018.
Na wszystkie 26 projektów ogólnomiejskich, złożonych przez mieszkańców miasta
Bielska-Białej do Budżetu Obywatelskiego 2018 pozytywnie zweryfikowanych zostało
18 projektów. Natomiast, spośród wszystkich 80 projektów osiedlowych pozytywnie
zweryfikowane zostały 63 projekty (w tym 51 projektów przewidziano do głosowania).
Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta
z 5 października 2017 r. Biuro Rady Miejskiej przygotowało głosowanie mieszkańców na
projekty, które trwało od 12 do 19 października 2017 r. Mieszkańcy Miasta mogli
zagłosować tradycyjnie za pośrednictwem papierowej karty do głosowania lub
elektronicznie. Głosowanie tradycyjne polegało na wrzuceniu karty do głosowania do
oznakowanych urn zlokalizowanych w "Punktach głosowania", których adresy i godziny
otwarcia zostały szczegółowo określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta. Głosowanie
elektroniczne odbywało się za pośrednictwem interaktywnego formularza głosowania, który
został zamieszczony na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl.
W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji w 2018 r. przewidziano
37 projektów (w tym 4 ogólnomiejskie i 33 osiedlowe), które zostały uwidocznione na
oficjalnej stronie BO 2018 i wpisane do zarządzenia Prezydenta Miasta
Nr ON.120.4.2018.RM z dnia 16 stycznia 2018 r. W V edycji BO 2018 oddano w sumie 61
913 głosów ważnych (w tej liczbie oddano na oba rodzaje projektów 49 313 głosów na
kartach głosowania i 12 600 głosów internetowych). Bez wątpienia liczba oddanych głosów
była najwyższą ze wszystkich dotychczasowych edycji BO.
Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr ON.120.4.2018.RM z dnia 16 stycznia
2018 r., które ustaliło wydziały i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane do realizacji
wybranych i zatwierdzonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
(Partycypacyjnego) na rok 2018. Na podstawie ww. zarządzenia skierowano 37 zwycięskich
projektów do realizacji w 2018 r.
Biuro Rady Miejskiej, na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne
wydziały UM i miejskie jednostki organizacyjne, opracowało zbiorcze zestawienie
realizowanych w 2018 r. zwycięskich projektów objętych BO 2018. Zestawienie
sprawozdawcze, obejmujące stan na dzień 31 grudnia 2018 r., objęło zwycięskie: 4 projekty
ogólnomiejskie oraz 33 projekty osiedlowe. Zestawienie zawiera informacja z realizacji
w zakresie: tytuł zadania, nazwa realizatora, kwota realizacji, stopień realizacji, ewentualny
przewidywany termin zakończenia realizacji.
Zadania ogólnomiejskie:
1. Tytuł zadania: Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP
Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice
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Krakowskie, Komorowice Śląskie i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP
Straconka. Realizator: ZK. Kwota realizacji: 554 401,05 zł. Stopień realizacji zadania:
zadanie zrealizowane (Zakupiono 3 samochody pożarnicze Ford Transit (SRR)
i wprowadzono do działalności operacyjnej jednostek. Wykonano remont sali
szkoleniowej oraz klatki schodowej w OSP Straconka w zakresie (remont podłogi, ścian
i sufitów, instalacji elektrycznej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej, c.o., malowanie klatki
schodowej).
Tytuł zadania: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra 7. Realizator: IN. Kwota realizacji:
479 427,12 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie do realizacji w 2019 r.
Tytuł zadania: „Zdrowy i prosty kręgosłup" - zakup bezinwazyjnego urządzenia do
diagnostyki wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Realizator: MZO. Kwota realizacji:
242 490,00 zł. Stopień realizacji zadania: Zadanie zrealizowane (Zakupiono urządzenie
DIERS do bezinwazyjnej diagnostyki postawy ciała metodą zewnętrznej topografii
powierzchniowej).
Tytuł zadania: Lotniczy Plac Zabaw. Realizator: GM. Kwota realizacji: 217 000,00 zł.
Stopień realizacji zadania: zadanie do realizacji w 2019 r.
Zadania osiedlowe:
Osiedle Aleksandrowice. Tytuł zadania: „Mały Modelarz”. Realizator: BBOSiR. Kwota
realizacji: 99.255,00 zł. Stopień realizacji zadania: Zadanie zrealizowane (wyposażenie
i materiały zostały przekazane w formie umowy użyczenia. Umowa została podpisana
pomiędzy BBOSiR, a Aeroklubem Bielsko-Bialskim).
Osiedle Beskidzkie. Tytuł zadania: „Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych”.
Realizator: GM. Kwota realizacji: 175 000,00 zł. Stopień realizacji: zadanie do realizacji
w 2019 r.
Osiedle Biała Krakowska. Tytuł zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci Biała
Lipnicka". Realizator: GM. Kwota realizacji: 100 000,00 zł (projekt 6 975,00 zł). Stopień
realizacji zadania: zadanie do realizacji w 2019 r.
Osiedle Biała Północ. Tytuł zadania: „Zakup urządzeń rekreacyjnych”. Realizator: GM.
Kwota realizacji: 32 839,52 zł. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane (projekt jest
realizowany łącznie z projektem z BO 2017 pn.: Osiedle Biała Północ: „Rozbudowa
i doposażenie placu zabaw oraz siłownia zewnętrzna” (ostatnie postępowanie
przetargowe (otwarcie ofert z dnia 10.10.2018 r.) pozwoliło ostatecznie na wyłonienie
wykonawcy, który zrealizował budowę siłowni zewnętrznej do dnia 14.12.2018 r.).
Osiedle Biała Północ. Tytuł zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu
nr 5 w Bielsku-Białej”. Realizator: MZO. Kwota realizacji: 80 000,00 zł. Stopień realizacji
zadania: Wykonano dokumentację dla Wydziału UA. Zakupiono i zamontowano nowe
urządzenia na placu zabaw.
Osiedle Biała Śródmieście. Tytuł zadania: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu
nr 16 w Bielsku-Białej”. Realizator: MZO. Kwota realizacji: 99 999,99 zł. Stopień
realizacji zadania: Zadanie zrealizowane (wykonano dokumentację dla Wydziału UA.
Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw).
Osiedle Biała Wschód. Tytuł zadania: „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego
(ul. Wyzwolenia)”. Realizator: GM. Kwota realizacji: 63 168,37 zł. Stopień realizacji
zadania: zadanie zrealizowane (pierwsze postępowanie przetargowe zostało
unieważnione. W wyniku ponownego postępowania w dniu 03.10.2018 r. została
podpisana umowa z firmą na kwotę 63.168,37 zł brutto na doposażenie placu zabaw
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w zestaw zabawowy statek wraz z nawierzchnią bezpieczną, dwie ławki i kosz na
śmieci. Odbiór dnia 10.12.2018 r.).
Osiedle Bielsko Południe. Tytuł zadania: „Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe".
Realizator: GM. Kwota realizacji: 79 529,24 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie
zrealizowane w części (projekt obejmuje montaż latarni ledowych w dwóch lokalizacjach:
przy ul. Grażyny i ul. Zegadłowicza. Dotyczy ul. Grażyny - wykonano w 2017 r.
dokumentację projektową oświetlenia ścieżki pomiędzy blokami przy ul. Grażyny 15-11.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych
wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia prac - 14.09.2018 r. Dotyczy
ul. Zegadłowicza - ze względu na znaczne koszty wykonania oświetlenia przy
ul. Grażyny, wykonanie dalszej części zadania przy finansowaniu ze środków BO jest
niemożliwe. W związku z tym zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
oświetlenia tego terenu celem realizacji przedmiotowego oświetlenia).
Osiedle Dolne Przedmieście. Tytuł zadania: „Doposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym nr 7 ul. Fryderyka Chopina 13 oraz wybrukowanie obejścia
wokół Przedszkola”. Realizator: MZO. Kwota realizacji zadania: 99 999,99 zł. Stopień
realizacji zadania: zadanie zrealizowane (wykonano dokumentację dla Wydziału UA.
Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw).
Osiedle Górne Przedmieście. Tytuł zadania: „Więcej ruchu dla maluchów"- realizacja
placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej”.
Realizator: GM. Kwota realizacji: 100 000,00 zł (na projekt 6 957,00 zł). Stopień
realizacji zadania: zadanie do realizacji w 2019 r. (z uwagi na konieczność
przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na
prace budowlane, problemy ze znalezieniem wykonawcy oraz zbyt długi czas
oczekiwania na zamówione urządzenia zabawowe (I/II kwartał 2019 r.), środki na
realizację ww. zadania 93 043,00 zł przeniesiono na 2019 r.).
Osiedle Grunwaldzkie. Tytuł zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów
Zespołu Szkół Ogrodniczych”. Realizator: IN. Kwota realizacji: 99 993,00 zł. Stopień
realizacji zadania: zadanie zrealizowane.
Osiedle Hałcnów. Tytuł zadania: „Zakup samochodu lekkiego-ratowniczego-gaśniczego”.
Realizator: ZK. Kwota realizacji: 133 293,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie
zrealizowane (zakupiono samochód pożarniczy Peugeot (SRR) i wprowadzono do
działalności operacyjnej jednostki. Przedstawione dodatkowe koszty pokryto z dotacji
oraz środków własnych OSP).
Osiedle Kamienica. Tytuł zadania: „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego.
Realizator: ZK. Kwota realizacji: 148 700,00 zł. Stopień realizacji: zadanie zrealizowane
(zakupiono samochód pożarniczy Ford Transit ( SRR ) i wprowadzono do działalności
operacyjnej jednostki. Przedstawione dodatkowe koszty pokryto z dotacji oraz środków
własnych OSP).
Osiedle Karpackie. Tytuł zadania: „Remont łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej
nr 37”. Realizator: IN. Kwota realizacji: 113 392,53 zł. Stopień realizacji: zadanie
zrealizowane.
Osiedle Komorowice Krakowskie. Tytuł zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej
dwutorowej zakończonej zeskokiem do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół niej”. Realizator: IN. Kwota realizacji: 100 000 zł. Stopień realizacji zadania:
zadanie zrealizowane.
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17. Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: „Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do
120m przy byłym Gimnazjum nr 14 (od 01.09.2017r. – SP nr 29)”. Realizator: IN. Kwota
realizacji: 95 520,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane.
18. Osiedle Komorowice Śląskie. Tytuł zadania: „Monitoring budynku OSP Komorowice
Śląskie”. Realizator: ZK. Kwota realizacji: 10 000,00 zł. Stopień realizacji zadania:
zadanie zrealizowane (wykonano monitoring Budynku OSP Komorowice Śląskie:
6 kamer - 5 na zewnątrz + 1 wewnątrz. Komputer do rejestracji oraz weryfikacji nagrań
z kamer).
19. Osiedle Kopernika. Tytuł zadania: „Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla
mieszkańców os. Kopernika”. Realizator: ZGM. Kwota realizacji: 97 229,40 zł. Stopień
realizacji: zadanie zrealizowane (opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wykonano remont chodnika i wybudowano 9 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osoby
niepełnosprawnej).
20. Osiedle Leszczyny. Tytuł zadania: „Zawsze na ratunek - doposażenie jednostki OSP
Leszczyny w środki i sprzęt pożarniczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń”. Realizator: ZK. Kwota realizacji:
100 000,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane (zakupiono: pompę
pływającą - 1 szt., radiotelefon - 4 szt., agregat prądotwórczy - 1 szt., detektor gazowy 1 szt., detektor prądu - 1 szt., rozdzielacz kulowy - 1 szt., sygnalizator bezruchu - 4 szt.,
ubrań specjalnych - 8 szt., hełmów strażackich - 10 szt., rękawic strażackich - 10 par,
kominiarek - 10 szt., butów strażackich - 10 par, mundurów koszarowych - 10 szt.,
prądownicę - 1 szt., zestaw narzędzi ratowniczych - 1 kpl).
21. Osiedle Lipnik. Tytuł zadania: „Ciąg pieszy w centrum Lipnika”. Realizator: MZD. Kwota
realizacji: 99 056,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane (wybudowano
ciąg pieszy pod obiektem S-69. Koszt opracowania dokumentacji 14 760,00 zł, koszt
robót budowlanych ok. 84 295,84 zł).
22. Osiedle Mieszka I. Tytuł zadania: „Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka
I”. Realizator: ZGM. Kwota realizacji: 92 686,89 zł. Stopień realizacji: zadanie
zrealizowane (opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Podpisano
umowę na wykonanie robót – remont skweru i drogi. Prace zakończono - odbiór
20.12.2018 r.).
23. Osiedle Mikuszowice Krakowskie. Tytuł zadania: „Rozbudowa placu zabaw i siłowni
w Mikuszowicach Krakowskich oraz zakup sprzętu sportowego, dydaktycznego dla
Przedszkola nr 33, Szkoły Podstawowej nr 24 i Parafialnego KS „Barbara”. Realizatorzy:
GM, MZO, BBOSiR. Kwota realizacji: GM – 85 000,00 zł; MZO – 10 000,00 zł; BBOSiR
– 4 931,60 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane częściowo (GM - w roku
2018 trzykrotnie ogłaszano przetargi na rozbudowę placu zabaw i siłowni. Niestety,
nie udało się wyłonić wykonawcy. Środki na to zadanie zostały przeniesione na 2019 r.
Projekt zostanie przeprojektowany i ograniczony. MZO – doposażono Przedszkole
nr 33 oraz Szkołę Podstawową nr 24. Zakupiono sprzęt na plac zabaw oraz pomoce
dydaktyczne zgodnie z projektem. BBOSIR - zadanie zrealizowane i rozliczone.
Zakupiono sprzęt sportowy dla stowarzyszenia KS „Barbara”. Została podpisana umowa
użyczenia zakupionego sprzętu stowarzyszeniu. Termin podpisania - 20.12.2018 r.).
24. Osiedle Mikuszowice Śląskie. Tytuł zadania: „Wyposażenie samochodu lekkiego
rozpoznania ratowniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie”. Realizator: ZK. Kwota
realizacji: 75 287,94 zł. Stopień realizacji zadania: Zakupiono: pilarkę - 1 szt., agregat
prądotwórczy - 1 szt., pompę pływającą - 1 szt., wyciągarkę ręczną - 1 szt., parawan
ochronny - 1 szt., wąż W 52 - 6 szt., wąż W75 - 6 szt., nożyce do prętów - 1 szt.,
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narzędzie ratownicze - 1 szt., ubrania specjalne - 6 szt., pompę zanurzeniową - 1 szt.,
linkę ratowniczą - 1 szt., szelki bezpieczeństwa - 1 szt., detektor gazowy 1 szt.,
rozdzielacz kulowy - 1 szt., podręczny sprzęt burzący - 1 szt., maszt oświetleniowy 1 szt., kamerę termowizyjną - 1 szt. (Przedstawione dodatkowe koszty pokryto z dotacji
oraz środków własnych OSP).
Osiedle Piastowskie. Tytuł zadania: „Remont drogi przy ul. Księcia Przemysława na
Osiedlu Piastowskim”. Realizator: MZD. Kwota realizacji: 102 462,00 zł. Stopień
realizacji zadania: zadanie zrealizowane (wykonano remont nawierzchni polegający na
pełnej wymianie konstrukcji na długości 66 m o powierzchni 336,2 m2, koszty
dokumentacji: 3 300,00 zł, koszty robót budowlanych 99 162,00 zł).
Osiedle Polskich Skrzydeł. Tytuł zadania: „Modyfikacja sposobu zagospodarowania
terenu w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Stanisława
Skrzydlewskiego na osiedlu Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej”. Realizator: MZD. Kwota
realizacji: 132 731,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane (ze środków
BO zadanie zrealizowano częściowo. Wybudowano 13 nowych miejsc parkingowych
oraz wykonano remont nawierzchni 5mp. Koszty opracowania dokumentacji: 18 460,71
zł, koszty robót budowlanych ok. 114 270,20 zł. Pozostała część projektu jest
realizowana w ramach środków własnych SM „Strzecha”.
Osiedle Słoneczne. Tytuł zadania: „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier
Podwórkowych”. Realizator: MZO. Koszt realizacji: 100 000,00 zł. Stopień realizacji
zadania: zadanie zrealizowane.
Osiedle Stare Bielsko. Tytuł zadania: „Odcinek ulicy Poligonowej - dojazd do
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sarni Stok" w Bielsku-Białej”. Realizator: MZD. Kwota
realizacji: 99 989,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane (ze środków
BO zadanie zrealizowano częściowo. Wykonano remont nawierzchni dojazdu na
długości 158 m o powierzchni 568 m2. Pozostała część projektu tj. odcinek dojazdu
o długości 42 m, został utwardzony przez ROD z destruktu przekazanego na ten cel
przez MZD).
Osiedle Straconka. Tytuł zadania: „Zagospodarowanie terenu zielonego na cele
sportowo-rekreacyjne w Straconce: 1. Zielony Zakątek, 2. Przystanek dla Turysty”.
Realizator: GM. Kwota realizacji: 61 500,00 zł + 2 000,00 zł (ekspertyza) + 7 749,00 zł
(projekt wiaty „Przystanku Turysty”) = 71 249,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie
zrealizowane częściowo i kontynuowane w 2019 r. (1. Zielony Zakątek - po aktualizacji
kosztorysu wykonanego w 2016 r., dotyczącego doposażenia placu zabaw przy
ul. Górskiej oraz biorąc pod uwagę bardzo duży wzrost kosztów materiałów i robocizny
w ostatnich miesiącach, wystąpiła konieczność ograniczenia zakresu całego projektu na podstawie zarządzenia Nr ON.0050.1940.2017.GM Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w sprawie zapewnienia ochrony i zabezpieczenia istniejącej roślinności podczas
realizowania inwestycji na terenach zadrzewionych i zakrzewionych Gminy Bielsko-Biała
zlecono szczegółową ekspertyzę stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie
planowanej inwestycji przed rozpoczęciem prac, co w konsekwencji opóźniło realizację
ww. zadania. Dwukrotne postępowania przetargowe (otwarcie ofert 19.07.2018 r. oraz
20.08.2018 r.) zostały unieważnione ze względu na brak ofert, jak i brak certyfikowanych
urządzeń zabawowych. W wyniku trzeciego postępowania przetargowego (otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 20.11.2018 r.) wyłoniono Wykonawcę, który do 21.12.2018 r. wykonał
ogrodzenie ww. placu zabaw wraz z nawierzchnią z kostki brukowej oraz dwoma
ławkami i koszami na śmieci. Pozostałe środki w wysokości 27 968,03 zł zostały
przeniesione na rok 2019 w celu dokończenia inwestycji tj. zakup i montaż stołu do ping-
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ponga, stołu do gry w szachy i sześcianu gimnastycznego. 2. Przystanek Turysty wydział GM w dniu 14.02.2018 r. złożył do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek
o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych m.in. dla niniejszego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu
21.05.2018 r., niestety przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Zdecydowano, ze
względu na niską kwotę, o wyłonieniu projektanta na podstawie artykułu 6A ustawy
o Pzp, który ostatecznie złożył projekt w dniu 30.08.2018 r. Ze względu na
niewystarczające środki, zadanie to będzie realizowane wraz z zadaniem z BO 2019 pn.
„Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjne w Straconce oraz zakup dla
filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki w Straconce książek, urządzeń, materiałów wg listy.
Zielony zakątek, Przystanek Turysty - kontynuacja, uzupełnienie”).
Osiedle Śródmieście Bielsko. Tytuł zadania: „Mini boisko i poszerzenie terenu
rekreacyjnego przy placu zabaw Bolka i Lolka”. Realizator: GM. Kwota realizacji:
73.554,00 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane częściowo (po
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej umowa z projektantem została podpisana
w dniu 05.07.2018 r. z terminem realizacji do dnia 28.10.2018 r. Kompletna
dokumentacja projektowo-kosztorysowa została złożona w dniu 25.10.2018 r.
Zaproponowany tryb postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
(wynikający z szacowanej wartości zamówienia) pozwolił na wyłonienie Wykonawcy na
realizację etapu I zadania tj. budowę mini boiska. Oferty na etap II, czyli miejsce
wypoczynku na zieleńcu, znacznie przewyższały przeznaczone środki na realizację tej
części zadania, w związku z tym Wydział GM unieważnił to postępowanie. Mini boisko
zostało zrealizowane. Odbiór 21.12.2018 r.).
Osiedle Śródmieście Bielsko. Tytuł zadania: „Popularyzacja sztuki filmowej - zakup
filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej”.
Realizator: Książnica Beskidzka. Kwota realizacji: 7 000,00 zł. Stopień realizacji: zadanie
zrealizowane (zakupiono 217 filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów
Specjalnych Książnicy Beskidzkiej. Zrealizowano 29.11.2018 r.).
Osiedle Wapienica. Tytuł zadania: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Szkole
Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej”. Realizator: MZO. Kwota realizacji: 99 999,99 zł.
Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane (program realizowany równolegle
z programem WFOŚiGW w Katowicach w ramach przyznanej szkole nagrody
w konkursie Zielona Pracownia 2018 r. w związku z czym szkoła zamawiała większą
ilość różnorodnego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Ostatnia dostawa 28.12.2018 r.).
Osiedle Wojska Polskiego. Tytuł zadania: „Skwer Marzeń”. Realizator: GM. Kwota
realizacji: 104 809,28 zł. Stopień realizacji zadania: zadanie zrealizowane (sporządzono
projekt oraz wyłoniono wykonawcę. Odbiór prac dnia 28.11.2018 r.).
Osiedle Złote Łany. Tytuł zadania: „Parking poniżej Szkoły Podstawowej nr 20 os. Złote
Łany”. Realizator: MZD. Koszt realizacji: 14 760,00 zł. Stopień realizacji zadania:
zadanie niezrealizowane (MZD przygotował projekt wykonawczy. Przeprowadził
postępowanie przetargowe i zawarł umowę na realizację projektu. W związku
z odmowną decyzją nr 3383/0S/2018 Marszałka Województwa Śląskiego
nie zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z budową parkingu odstąpiono od
zawartej umowy. Koszty opracowania dokumentacji wynoszą 14 760,00 zł. Wobec braku
możliwości usunięcia drzew z działki 215/16 projekt jest niemożliwy do wykonania na
wskazanej przez autora projektu działce).
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Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2019 (BO 2019)
W dniu 20 marca 2018 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę
Nr XXXIX/773/2018, która oficjalnie rozpoczęła szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego
Bielska-Białej (BO 2019). Budżet ten uwzględniał nie tylko doświadczenia lat ubiegłych,
zawierał uregulowania sprawdzone i docenione przez uczestników procesu
partycypacyjnego lecz także zupełnie nowe rozwiązania. Podjęcie powyższej uchwały
rozpoczynało procedurę Budżetu Obywatelskiego 2019 (BO 2019), a Biuro Rady Miejskiej
stało się komórką Urzędu Miejskiego realizującą powyższą Uchwałę.
Cytowana Uchwała zawierała w szczególności następujące rozwiązania:
1. Utrzymano ogólną kwotę środków przewidzianych na Budżet Obywatelski na poziomie
4,5 mln zł. Założono, że zadaniem o charakterze ogólnomiejskim jest projekt,
którego koszt realizacji nie może przekroczyć 750 000,00 złotych brutto, dotyczący
potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Osiedla lub którego miejsce realizacji nie jest
przypisane do jednego Osiedla.
2. W przypadku, gdy na danym Osiedlu zostanie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany co
najmniej jeden projekt, którego wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty szacunkowej
przewidzianej w uchwale tj. 100 tys. zł, przeprowadza się głosowanie mieszkańców, przy
czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musi uzyskać poparcie
co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla (według stanu na 31 grudnia roku
poprzedzającego głosowanie).
3. Powrócono do zasady, iż projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec BielskaBiałej, który ukończył 16 rok życia, a projekt lokalny (osiedlowy) każdy mieszkaniec
danego Osiedla, który ukończył 16 rok życia.
4. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej
25 mieszkańców miasta lub Osiedla (w przypadku projektów osiedlowych).
5. W proces partycypacyjny zostały włączone Rady Osiedli. Formularze z propozycjami
projektów o charakterze lokalnym przesyłane są do właściwej ze względu na lokalizację
projektu Rady Osiedla, w celu wydania opinii o projekcie.
6. Istotna zmiana zakresu rzeczowego propozycji projektu zgłoszonego do Budżetu
Obywatelskiego, w tym w szczególności zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi
projektami, jest możliwa tylko za zgodą Autora projektu oraz właściwego wydziału
merytorycznego Urzędu Miejskiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
7. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, z wykorzystaniem formularza elektronicznego
zamieszczonego na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (głosowanie
elektroniczne) przez nie mniej niż 6 dni kalendarzowych. Tym samym zrezygnowano
z głosowania papierowego za pośrednictwem kart wrzucanych do urny.
8. Prezydent Miasta może przeznaczyć na realizację wybranych zadań większe środki niż
wynikające z postanowień Uchwały, przy czym kwota zwiększenia środków na zadanie
osiedlowe nie może być wyższa niż 5% dotychczasowej wartości takiego zadania.
9. Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego,
przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu
(w szczególności projektu o charakterze inwestycyjnym lub remontowym) do
maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
w tym w ustawie o finansach publicznych.
Prezydent Miasta wydał zarządzenie Nr ON.0050.3068.2018.RM z dnia 6 kwietnia
2018 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie Budżetu Obywatelskiego wynikających
z postanowień Uchwały Nr XXXIX/773/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca
2018 r., które określiło m.in. harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019.
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Przyjęty harmonogram BO 2019 przewidywał następujące etapy: akcję edukacyjnopromocyjną, w skład której wchodziła kampania informacyjno-promocyjna (obejmująca
stronę internetową, ulotki, plakaty); składanie przez mieszkańców formularzy projektów na
2019 r. – w terminie od 7 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.; weryfikację i opiniowanie
projektów, w tym weryfikację formalną projektów, opiniowanie projektów lokalnych przez
właściwe rady osiedli, opiniowanie projektów przez merytoryczne wydziały UM i miejskie
jednostki organizacyjne wraz z przekazaniem do Biura Rady Miejskiej wyników weryfikacji
i pisemnych stanowisk, informację Zespołu ds. weryfikacji z opiniowania projektów
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz opublikowanie ostatecznej listy
projektów do głosowania z uwzględnieniem procedury odwoławczej – w terminie do
31 sierpnia 2018 r.; głosowanie mieszkańców na projekty od 21 września 2018 r. do
30 września 2018 r., w tym podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości –
w terminie do 7 października 2018 r.; ogłoszenie listy zwycięskich projektów do realizacji
w 2019 r. przez Prezydenta Miasta – w terminie do 15 października 2018 r.; wpisanie
zwycięskich zadań do projektu Budżetu Miasta na 2019 r. z podaniem wydziałów UM lub
miejskich jednostek organizacyjnych do realizacji wybranych projektów – w terminie do
19 października 2018 r.
W wyniku przeprowadzonego naboru projektów, w Biurze Rady Miejskiej
zarejestrowano i opublikowano 60 projektów. Projekty zostały podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej BO 2019. W ww. liczbie mieściło się 46 projektów
osiedlowych oraz 14 projektów ogólnomiejskich. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonej
oceny formalnej i merytorycznej, a także w efekcie prac Zespołu ds. weryfikacji projektów
oraz po zakończeniu procedury odwoławczej, pozytywnie zweryfikowano 52 projekty
(odpowiednio 9 ogólnomiejskich i 43 osiedlowe), które przewidziano do głosowania.
Prezydent Miasta, realizując zapisy Uchwały, wydał stosowne zarządzenie
Nr ON.120.104.2018.RM z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia głosowania na
projekty, terminu głosowania oraz głosowania elektronicznego w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2019 r. Jednocześnie, odrębnym zarządzeniem Nr ON.120.107.2018.RM
z dnia 12 września 2018 r., Prezydent Miasta wyznaczył 22 punkty do elektronicznego
głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na
2019 r. oraz określił dni i godziny ich funkcjonowania.
Biuro Rady Miejskiej, realizując postanowienia cyt. wyżej Uchwały oraz zarządzenia
Prezydenta Miasta, przeprowadziło głosowanie mieszkańców na pozytywnie zweryfikowane
projekty. Głosowanie elektroniczne trwało od 21 września do 30 września 2018 r.
Na pozytywnie zweryfikowane projekty oddano łącznie 13 959 głosów ważnych. W wyniku
przeprowadzonego głosowania elektronicznego, które odbywało się za pośrednictwem
interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej BO 2019 wybrano
do realizacji 27 projektów (2 ogólnomiejskie i 25 osiedlowych). Zwycięskie projekty zostały
przekazane właściwym wydziałom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym
do
realizacji
w roku
2019 stosownym
zarządzeniem
Prezydenta
Miasta
Nr ON.120.144.2018.RM z dnia 7 grudnia 2018 r.
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