Raport z monitoringu
„Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”
za lata 2016-2017

Bielsko-Biała, październik 2018 r.

Wstęp

Zaktualizowana

Strategia

Rozwoju

Bielska-Białej

do

2020

roku,

przyjęta

Uchwałą

nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r., wyznacza cztery priorytetowe
dziedziny rozwoju miasta: Efektywność, Mobilność, Zdrowotność, Kreatywność, jak również
odpowiadające im cele, kierunki oraz przedsięwzięcia strategiczne.

Zgodnie z systemem monitorowania Strategii niniejszy Raport z monitoringu stanowi dokument
zawierający informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w zakresie realizacji przyjętych decyzji
strategicznych. Strukturę Raportu tworzą rozdziały odpowiadające priorytetom rozwoju miasta. Każdy
rozdział złożony jest z dwóch części.

Pierwszą część stanowi zestawienie działań podejmowanych w latach 2016-2017 przez wydziały
i jednostki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak i inne instytucje działające na terenie miasta,
które wpisują się do przyjętych priorytetów oraz przedsięwzięć strategicznych.

W drugiej części przedstawiono zestawienie wskaźników ewaluacji przyjętych w Strategii
dla poszczególnych priorytetów rozwoju. Dane liczbowe zostały pozyskane z Banku Danych Lokalnych
Głównego Urzędu Statystycznego oraz wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Priorytet: „EFEKTYWNOŚĆ”

MISJA:
„Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez kosztową efektywność powiększania i użytkowania
zasobowych potencjałów rozwoju miasta”.

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Efektywność”:

CE-1: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe,
systematycznie zwiększającym swą wysoką atrakcyjność rezydencjalną;
CE-2: Bielsko-Biała miastem skutecznie odtwarzanego i powiększanego potencjału lokalizacyjnego,
osiągającym wysoką atrakcyjność inwestycyjną;
CE-3: Bielsko-Biała miastem wysokiej dostępności do zaawansowanej technologicznie infrastruktury
komunalnej;
CE-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne formy atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

1.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Efektywność”

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania

Koszty
poniesione
w latach
2016-2017

Koszt
całkowity
zadania

PE-1:
Miejski system infrastruktury zwiększającej dostępność do obiektów i terenów o wysokich walorach przyrodniczych
Zaprojektowanie i wykonanie I z III etapów modernizacji ogródka Jordanowskiego.

1.

Modernizacja Ogródka
Jordanowskiego – TR „Błonia”

2.

Przebudowa i rozbudowa
Bulwarów Straceńskich
w Bielsku-Białej - II etap

3.

4.

5.

Osiedle Słoneczne: Słoneczna
Dolina - zagospodarowanie
doliny potoku "Sikornik"
Górskie, rekreacyjne ścieżki
rowerowe – II etap
Rozbudowa kompleksu górskich
ścieżek rowerowych enduro trails
w Bielsku-Białej - etap III

281 438,94 zł
281 500,00 zł
Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wykonano m.in.: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, siłownie zewnętrzne, skatepark, trzy place zabaw,
ścieżkę dla pieszych, ścieżkę rowerową, budynek sanitariatu publicznego, dwa place dla grilla wraz z wiatami
i stołami, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, instalacje elektryczne - oświetlenie terenu i instalacje
niskiego napięcia w terenie, monitoring wizyjny, zamontowano ławki i kosze na śmieci, wzmocnienie mostu
6 584 483,84 zł 7 874 483,84 zł
w ul. Jeździeckiej.
Realizator zadania: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Wykonanie alei spacerowo - rekreacyjnej wraz z infrastrukturą parkową. Zadanie zrealizowane w ramach
budżetu obywatelskiego.

60 321,40 zł

60 321,40 zł

498 507,50 zł

498 507,50 zł

371 075,00 zł

371 075,00 zł

Realizator zadania: Urząd Miejski
Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
Realizator zadania: Urząd Miejski
Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej - etap III.

Realizator zadania: Urząd Miejski

1.

FabLabNet

PE-2:
Budowa infrastruktury innowacyjnej gospodarki bazującej na wiedzy i kreatywności oraz jej integracja z przestrzenią publiczną
FabLabNet ma na celu wspieranie międzynarodowych sieci FabLabów i ich rozwój w zakresie współpracy
z lokalnymi regionalnymi systemami edukacji oraz środowiskiem biznesowym i przedsiębiorstwami. Projekt
łączy w jedną europejską sieć 9 organizacji partnerów projektu oraz 11 partnerów stowarzyszonych. Celem jest
wymiana doświadczeń i rozwój działalności wszystkich FabLabów poprzez zwiększenie ich zdolności i bazy
wiedzy, wdrożenie nowych trendów technologicznych i innowacyjnych.
W latach 2016-2017 w ramach realizacji projektu m.in. zakupiono najnowocześniejszy sprzęt (drukarki 3D,
284 287,97 zł
wycinarka laserowa, skaner 3D) oraz przeprowadzono cykl akcji pilotażowych polegających na prezentacji
możliwości druku 3D. Warsztaty prowadzone były w szkołach na terenie Bielska-Białej oraz w siedzibie FabLab
Bielsko-Biała.

452 103,50 zł

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: UE

1.

2.

VI i VII Beskidzki Festiwal Dobrej
Energii

Termomodernizacja budynku
Przedszkola nr 25 przy ul. Widok
28 w Bielsku-Białej

PE-3:
Rozszerzanie zastosowań odnawialnych źródeł energii w przestrzeni miejskiej
Wydarzenie o tematyce oszczędzania energii, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii prowadzone
w konwencji warsztatów praktycznych i utrzymane w klimacie zabawy, tańca, rozrywki; dedykowane
mieszkańcom miasta, a w szczególności środowisku oświatowemu - średnia liczba uczestników 2500 - 3000
osób, w tym ok. 2000 ze szkół i przedszkoli.

167 658,82 zł

167 658,82 zł

891 174,36 zł

891 174,36 zł

Realizator: Urząd Miejski
Wykonano m.in.: docieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, montaż
zaworów z głowicą termostatyczną, remont klatki schodowej i attyki, malowanie pomieszczeń.

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: WFOŚiGW

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Medycznych
i Ogólnokształcących przy
ul. Marii Konopnickiej 6

Termomodernizacja bielskich
placówek oświatowych - I etap

Kompleksowy program
ograniczenia niskiej emisji 2016
i 2017
Modernizacja systemu
komputerowego służącego do
monitorowania energetycznego
budynków miejskich
Montaż instalacji fotowoltaicznej
w obiekcie KM PSP w BielskuBiałej przy ul. Leszczyńska 43
o mocy do 40kWp
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 37
w Bielsku-Białej przy ul. Doliny
Miętusiej 5

Wykonano: remont elewacji frontowej i bocznych, docieplenie elewacji północnej i stropu nad ostatnią
kondygnacją oraz wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej.
1 098 460,87 zł

1 098 460,87 zł

3 725 629,10 zł

14 733 000,00 zł

2 580 353,89 zł

2 580 353,89 zł

81 874,95 zł

81 874,95 zł

328 000,00 zł

328 000,00 zł

4 811 786,13 zł

4 811 786,13 zł

Realizator: Urząd Miejski
Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 i budynku
Przedszkola Integracyjnego nr 2 przy ul. Łagodnej 16 obejmującą: docieplenie ścian, dachów, wymianę stolarki
okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Koszt termomodernizacji budynków był mniejszy od
środków zaplanowanych na ten cel. Zakończono termomodernizację budynku Przedszkola nr 6 przy
ul. Góralskiej 4. Rozpoczęto termomodernizację budynku Przedszkola Integracyjnego nr 1.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres wymian w roku 2016 i 2017 dotyczył łącznie modernizacji 360 kotłowni.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: WFOŚiGW
Wykonano oprogramowanie do monitoringu energetycznego obiektów miejskich BEN2017, pracującego na
bazie danych z przedsiębiorstw energetycznych.

Realizator: Urząd Miejski
Środki wydatkowano na wykonanie projektu instalacji. Montaż instalacji sfinansowany ze środków WFOŚiGW
w Katowicach.
Realizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: Urząd Miejski, WFOŚiGW w Katowicach, budżet państwa
Wykonano izolację termiczną budynku poprzez docieplenie dachu, ścian fundamentowych elewacyjnych.
Wykonano drenaż opaskowy. Wymieniono: świetliki dachowe, stolarkę okienną i drzwiową. Zmodernizowano
instalację c.o. Wykonano wentylację dla zaplecza kuchennego.

Realizator: Urząd Miejski

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

PE-4:
Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań proekologicznych
Dofinansowanie do likwidacji ogrzewania piecowego oraz uciepłownienia kamienic w centrum miasta. Zakres
Program uciepłownienia centrum wymian dotyczył 37 mieszkań w 3 kamienicach wykonanych w 2017 roku.
Bielska-Białej – pilotaż
Realizator: Biuro Zarządzania Energią
W kwietniu 2016 r. otwarto drugi PSZOK dla mieszkańców miasta usytuowany w Bielsku-Białej ul. Straconki 1.
Tworzenie punktów
selektywnego zbierania odpadów
Realizator: Biuro ds. Gospodarki Odpadami
komunalnych
Współfinansowanie: Środki ZGO S.A. oraz budżetu miasta wniesione aportem do Spółki.
Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej oraz wymiana istniejącej sieci na sieć preizolowaną.
Rozbudowa i modernizacja
miejskiej sieci ciepłowniczej
Realizator: Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Therma” Spółka z o.o.
Współfinansowanie: WFOŚiGW
Doposażenie posiadanego zaplecza technologicznego o linię do segregacji i doczyszczania szkła z podziałem na
Budowa linii do segregacji
przeźroczyste i kolorowe o przepustowości 3 do 5 ton na godzinę.
i doczyszczania szkła
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami
Wykonanie instalacji c.o. /
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja istniejącej instalacji c.o. w ok. 60 lokalizacjach
modernizacja instalacji c.o.
(lokalach mieszkalnych, użytkowych, pustostanach) zarządzanych przez ZGM.
w lokalach gminnych
stanowiących zasób Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

257 296,00 zł

257 296,00 zł

1 200 000,00 zł

1 200 000,00 zł

7 699 898,17 zł

8 144 878,13 zł

184 575,93 zł

184 575,93 zł

1 166 295,92 zł

1 205 316,00 zł

PE-5:
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji i sportu
Wybudowano stadion miejski na 15 316 miejsc – kontynuacja zadnia.
Budowa stadionu miejskiego
3 768 955,52 zł
w Bielsku-Białej
Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wymiana murawy z warstwą nośną i ułożeniem dodatkowego drenażu.
„Stadion Miejski – modernizacja
637 000,00 zł
płyty boiska”
Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

135 000 000,00 zł

637 000,00 zł

3.

4.

„Sport Inwestycją w Przyszłość –
modernizacja boiska przy
ul. ks. Stanisława Brzóski”

Modernizacja boisk sportowych
zlokalizowanych
przy placówkach oświatowych
w Bielsku-Białej

Zadanie inwestycyjne obecnie występuje pod nazwą ,,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. ks.
Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej”.
Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to boisko wielofunkcyjne do:
- gry w piłkę nożną lub piłkę ręczną o wymiarach 20mx40m,
- gry w koszykówkę na dwóch boiskach o wymiarach 15mx28m.

Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wykonano boisko przy LO im. M.Kopernika i przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (V LO). Wykonano
podwyższenie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 29. Wykonano dokumentację projektowokosztorysową budowy boisk przy: Gimnazjum nr 1 i nr 14, Szkole Podstawowej nr 27, ZSO im. Armii Krajowej.
Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Gimnazjum nr 14.
Zakończono budowę boiska przy ZSO im. Stefana Żeromskiego. Wykonano boisko wielofunkcyjne przy
Gimnazjum 6 oraz przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej 46. Wykonano boisko wielofunkcyjne,
bieżnię i skocznię do skoku w dal /bez nawierzchni poliuretanowej i wyposażenia/ przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Sterniczej 4.

465 975,75 zł

475 000,00 zł

3 391 943,25 zł

21 842 000,00 zł

53 397,56 zł

53 397,56 zł

58 242,05 zł

58 242,05 zł

74 996,24 zł

74 996,24 zł

Realizator: Urząd Miejski
Wykonano skwer wypoczynkowy z ławkami, koszami i nasadzeniami roślinnymi.
5.

Osiedle Biała Północ: Park
rekreacyjny w dzielnicy Biała
Północ (Obszary) - zielony skwer
Realizator: Urząd Miejski
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

6.

7.

Osiedle Komorowice Śląskie:
Centrum rekreacyjno-parkowe
przy ul. Opłotek

Osiedle Straconka:
Zagospodarowanie terenu
zielonego na cele sportoworekreacyjne w Straconce "Zielony
zakątek”

Realizator: Urząd Miejski
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Realizator: Urząd Miejski

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Osiedle Wapienica: Fit-Park stworzenie miejsca aktywnego
wypoczynku dla dzieci
i dorosłych
Modernizacja miejskich placów
zabaw

Ruch bez Barier

Osiedle Biała Krakowska:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Osiedle Biała Wschód:
Doposażenie Ogródka
Jordanowskiego

Budowa placu zabaw plus siłownia na świeżym powietrzu. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego.

Realizator: Urząd Miejski
Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Braci Gierymskich. Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw
przy ul. Kosynierów.
Realizator: Urząd Miejski
W ramach zadania: do istniejących urządzeń do uprawiania ćwiczeń kalistenicznych przyłączono elementy
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, na placu zabaw przy ul. Lajkonika zamontowano urządzenia
zabawowe, wybudowano siłownię zewnętrzną w Cygańskim Lesie.
Realizator: Urząd Miejski
Wykonano nawierzchnię bezpieczną i nawierzchnię brukową. Zamontowano elementy parku typu street
workout. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Wykonano nawierzchnię bezpieczną
i żwirową. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.

Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia zabawowe, sportowe oraz małej architektury. Wykonano nawierzchnię bezpieczną
Osiedle Komorowice Krakowskie: oraz ogrodzenia. Przeprowadzono rekultywację zieleni. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
Urządzenia sportowe - siłownia
zewnętrzna
Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia zabawowe oraz siłowni zewnętrznej. Wykonano nawierzchnię bezpieczną. Zadanie
Osiedle Mikuszowice Krakowskie:
zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
Plac zabaw i siłownia
w Mikuszowicach Krakowskich
Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię bezpieczną. Przeprowadzono rekultywację
Osiedle Mieszka I: Doposażenie
zieleni. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
placu zabaw na Osiedlu
Mieszka I
Realizator: Urząd Miejski

77 616,19 zł

77 616,19 zł

196 859,79 zł

196 859,79 zł

213 024,20 zł

213 024,20 zł

68 819,09 zł

68 819,09 zł

73 597,78 zł

73 597,78 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

71 822,19 zł

71 822,19 zł

74 871,33 zł

74 871,33 zł

16.

Osiedle Lipnik: Plac zabaw dla
dzieci i fitness „pod chmurką” “POD GAIKAMI”

Zamontowano urządzenia zabawowe, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Wykonano nawierzchnię
bezpieczną. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
75 573,98 zł

75 573,98 zł

666 006,39 zł

666 006,39 zł

2 489 122,28 zł

2 489 122,28 zł

594 670,57 zł

594 670,57 zł

371 749,87 zł

371 749,87 zł

3 453 090,70 zł

17 252 000,00 zł

Realizator: Urząd Miejski
Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal i trójskoku.

17.

18.

19.

20.

21.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
i skoczni do skoku w dal
i trójskoku przy Szkole
Podstawowej nr 31 przy
ul. Zapłocie Duże 1 w BielskuBiałej
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W ramach zadania wykonano: bieżnię 4-torową, bieżnię 6-torową, skocznię do skoków w dal i trójskoku,
skocznię do skoku wzwyż, stanowisko do pchnięcia kulą, strefę rozgrzewki o nawierzchni kauczukowej.
Budowa kompleksu
Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie lekkoatletyczne.
lekkoatletycznego przy
ul. Juliusza Słowackiego 27b w
Bielsku-Białej, wariant 300 m certyfikowany
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal.
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 27
przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej
w Bielsku-Białej
Realizator: Urząd Miejski
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal.
Budowa boiska wielofunkcyjnego
oraz skoczni do skoku w dal przy
Zespole Szkół Ekonomicznych
przy ul. Komorowickiej 27
Realizator: Urząd Miejski
w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wybudowano ponad 2-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej wokół lotniska i biegnący wzdłuż niej chodnik
dla pieszych oraz placyki do zawracania. Ścieżkę wyposażono w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz
Budowa nowych i modernizacja
wiaty przystankowe.
istniejących ścieżek rowerowych
Realizator: Miejski Zarząd Dróg

22.

23.

24.

25.

Wykonano nawierzchnię żwirową, trawniki oraz nasadzenia roślinności. Zamontowano urządzenia małej
architektury (ławki, kosze, tablice). Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
Osiedle Bielsko Południe:
„Rewitalizacja skweru zieleni przy
ul. Żywieckie Przedmieście”
Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Wykonano nawierzchnię bezpieczną
Osiedle Biała Wschód: „Siłownia i żwirową. Zadanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
na świeżym powietrzu”
Realizator: Urząd Miejski
Montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej oraz elementów parku typu „street workout”. Zadanie
Osiedle Słoneczne:
zrealizowane z budżetu obywatelskiego.
"Zagospodarowanie przestrzeni
aktywności fizycznej"
Realizator: Urząd Miejski
Instalacja urządzeń siłowni zewnętrzna przy ul. Zwardońskiej/Pieczarkowej.
Siłownia zewnętrzna przy ul.
Zwardońskiej/Pieczarkowej
Realizator: Urząd Miejski

73 565,00 zł

73 565,00 zł

75 455,21 zł

75 455,21 zł

73 231,65 zł

73 231,65 zł

20 378,64 zł

20 378,64 zł

114 390,00 zł

114 390,00 zł

1 111 547,75 zł

1 111 547,75 zł

273 013,01 zł

6 708 587,72 zł

PE-6:
Dalsza rewitalizacja zabytkowej zabudowy centrum miasta

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych.
1.

2.

3.

Projekt techniczny rewitalizacji
otoczenia budynku Muzeum
Zamek Sułkowskich

Modernizacja, przebudowa
i adaptacja budynku przy
ul. Rynek 16/Słowackiego 1b
w Bielsku-Białej (Rewitalizacja
Starówki - kwartał B).

Rewitalizacja willi Teodora Sixta
w Bielsku-Białej

Realizator: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: Samorząd Województwa Śląskiego
Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Rynek 16/Słowackiego 1b w Bielsku-Białej.
(Rewitalizacja Starówki - kwartał B).

Realizator: Urząd Miejski
Wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności, złożono wniosek do RPO WSL i podpisano umowę
o dofinansowanie w ramach RPO WSL, wyłoniono inwestora Zastępczego i podpisano z nim umowę, rozpoczęto
procedurę przetargową na roboty budowlane.
Realizator: Galeria Bielska BWA
Współfinansowanie: środki unijne, budżet państwa

1.2.Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Efektywność”
Wartości wskaźników
Nazwa wskaźnika

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

2016 r.

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

GUS

384,8

392,5

401,2

409,3

Liczba osób na jedno mieszkanie

GUS

2,60

2,55

2,49

2,44

Budynki oddane do użytku

GUS

394

339

Mieszkania oddane do użytku

GUS

570

611

Powierzchnia lasów [ha]

GUS

3 059,2

3 049,8

277
273 (2015)
503
466 (2015)
3 073,7
3 064,6 (2015)

278
286 (2017)
554
467 (2017)
3 072,36
3 072,36 (2017)

GUS

5 110,4

5 071,2

5 101,8
5 101,8 (2015)

3 084,40
3 084,40 (2017)

172,2

191

204,8
224,4(2015)

240,5
258,3 (2017)

GUS

1 030,9

1 049,6

1 024,5

1 262,5

GUS

11 817,8

13 474,5

15 046,4

17 017,4

GUS

67 527

77 245,2

86 966,8

98 921

GUS

149 031

139 136

139 218

151 350

14,7

15,5

15,8
16,6 (2015)

180,4

114,9

98,1
103 (2015)

116
121,6 (2016)

GUS

95,1

95,2

97,9

97,9
97,9 (2017)

GUS

80,8

82

84,2

GUS

90,2

93,2

GUS

219,6

195,5

GUS

835,2

805,8

117,9

148,8

54,9

33,4

ok. 650 000

ok. 898 500

Powierzchnia o szczególnych walorach
przyrodniczych
prawnie chroniona (obszary chronione)
[ha]
Udział podatku dochodowego od osób
fizycznych w dochodach własnych gminy
[mln zł]
Nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach
[mln zł]
Wartość brutto środków trwałych
w przedsiębiorstwach [mln zł]
Wartość brutto środków trwałych na
1 mieszkańca [zł]
Produkcja sprzedana przemysłu na
1 mieszkańca [zł]
Udział podatku dochodowego od osób
prawnych w dochodach własnych gminy
[mln zł]
Nakłady inwestycyjne gminy [mln zł]
Liczba gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej [%]
Liczba gospodarstw domowych
podłączonych do sieci kanalizacyjnej [%]
Ludność korzystająca z oczyszczalni
ścieków [%]
3

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca [m ]
Zużycie energii elektrycznej na
1 mieszkańca [kWh]
Odpady wytworzone (z wyłączeniem
odpadów komunalnych) [t]
Wielkość nakładów inwestycyjnych na
rozwój infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej [mln zł]
Liczba użytkowników miejskiej bazy
sportowo – rekreacyjnej

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

Sprawozdanie
z budżetu
miasta
Sprawozdanie
z budżetu
miasta

GUS
BGO UM
Sprawozdanie
z budżetu
miasta
KFT UM

Korzystający z noclegów na 1000 ludności

GUS

450,64

477,5

Liczba turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania

GUS

19

19

22,6
24,5 (2017)

84,7
85,0 (2017)
96,4
96,9 (2017)

99,3
95,2 (2015)
175,8
328,0 (2015)
777,5
789,5 (2015)
121,1
136,5 (2015)

779,7
792,0 (2017)
136,5
129,7 (2017)

38,8
39,6 (2015)

8,3
2 (2017)

190,3

ok. 924 tys.
1 097 tys.
ok. 1 288 tys.
1 068 tys. (2017)
(2015)
633,0
652,8
606,8
694,73 (2017)
(2015)
20
22
19 (2015)

Wskaźniki
intensywności
ruchu
turystycznego:

Schneidera
(liczba turystów korzystających z noclegów,
pomnożoną przez 100, przypadającą na
1000 mieszkańców stałych)

Deferta i Baretje’a
(liczba turystycznych miejsc noclegowych,
pomnożoną przez 100, przypadającą na
liczbę ludności miejscowej)

Charvata
(relacja udzielonych noclegów do liczby
stałych mieszkańców)

GUS

45,06

47,75

63,30
60,68 (2015)

65,28
69,47 (2017)

0,96

0,90

1,01
0,96 (2015)

1,02
1,06 (2017)

1,01

0,91

1,20
1,16 (2015)

1,24
1,40 (2017)

2. Priorytet „MOBILNOŚĆ”

MISJA:
„Wzrost wielowymiarowej aktywności ludności i poziomu jej uczestnictwa w procesach globalnych
poprzez poprawę infrastrukturalnej spójności miasta i jego integracji z otoczeniem”.

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Mobilność”:

CM-1: Bielsko-Biała miastem dostępnego, bezpiecznego, szybkiego i komfortowego systemu
transportowego;
CM-2: Bielsko-Biała miastem rozbudowanej infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej;

CM-3: Bielsko-Biała miastem społeczeństwa sieciowego;

CM-4: Bielsko-Biała miastem ludzi szybko adaptujących się do zmian na rynku pracy.

2.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Mobilność”

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania

Koszty
poniesione
w latach
2016-2017

Koszt całkowity
zadania

PM-1:
Rozwój i integracja miejskiego systemu infrastruktury transportowej

1.

2.

3.

Rozwój i integracja miejskiego
systemu infrastruktury
transportowej

Rozbudowa ul. Stefanii
Sempołowskiej od skrzyżowania
z ul. PCK do skrzyżowania
z ul. Romana Dmowskiego
w Bielsku – Białej wraz
z przebudową sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej
własności Spółki AQUA S.A.
Przebudowy ul. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Bielsku-Białej

Zakup:
a) 50 szt. nowych autobusów z silnikami diesel spełniającymi normy emisji spalin EURO 6, w tym:
 10 szt. marki Solaris Urbino 18 IV generacji klasy MEGA (18-m);
 38 szt. marki Solaris Urbino 12 IV generacji klasy MAXI (12-m);
 2 szt. marki SKD LF 38 klasy MINI (7-m).
b) dodatkowego wyposażenia niezbędnego do współpracy z Inteligentnym Systemem Transportowym (ITS)
do 78 użytkowanych autobusów MZK w Bielsku-Białej, obejmującego:
 komputery pokładowe;
 odbiorniki GPS;
 urządzenia nagłaśniające dla automatycznej, głosowej informacji o trasie przejazdu autobusu;
wewnętrzne, multimedialne wyświetlacze LCD.

65 987 627,94 zł

65 987 627,94 zł

2 216 018,05 zł

2 273 828,05 zł

857 104,84 zł

917 093,99 zł

Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: UE
Rozbudowa ulicy wraz z chodnikami, rozbudowa przejazdu kolejowego w poziomie szyn, a także budowa
ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Romana Dmowskiego do ul. PCK – zakończono roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: AQUA S.A., PRGiPID
Przebudowa jezdni wraz z chodnikami i istniejącą infrastrukturą techniczną - zakończono roboty.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Przebudowa ul. Bratków
w Bielsku Białej

Rozbudowy ul. Jeździeckiej wraz
z budową mostu nad potokiem
Straconka w Bielsku-Białej

Rozbudowa ul. Akademii
Umiejętności w Bielsku-Białej

Rozbudowy skrzyżowania ulic
Lipnicka – Skowronków wraz
z rozbudową mostu na Potoku
Niwka w ciągu ul. Lipnickiej
w Bielsku-Białej

Przebudowy ul. Nad Niprem
w Bielsku-Białej – odcinek I i II

Przebudowy placu J. Niemczyka
wraz z rozbudową odcinka ul.
Olimpijskiej w Bielsku-Białej

Rozbudowy ul. Zniczowej w BielskuBiałej

Przebudowa jezdni i chodników wraz z budową wyniesionych tarcz skrzyżowań i budową miejsc postojowych
– zakończono roboty.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: SM Strzecha
Rozbudowa ulicy, budowa chodników wraz z budową nowego mostu nad Potokiem Straconka – zakończono
roboty.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Lipnickiej do ul. Gabrieli Zapolskiej
wraz
z rozbudową chodnika oraz wykonaniem miejsc postojowych – zakończono roboty.

841 345,33 zł

879 971,65 zł

1 321 298,49 zł

1 321 298,49 zł

788 607,47 zł

864 006,47 zł

1 434 699,79 zł

1 552 493,09 zł

829 045,75 zł

829 045,75 zł

2 595 916,31 zł

2 803 860,49 zł

873 028,87 zł

918 046,87 zł

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa skrzyżowania ul. Skowronków i Lipnickiej, wraz z odwodnieniem, przebudową infrastruktury
technicznej i rozbudową mostu drogowego nad Niwką – zakończono roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ulicy wraz z zewnętrzną opaską, pasem postoju i wymianą wpustów deszczowych – zakończono
roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa placu z kostki kamiennej wraz z chodnikami z płyt kamiennych oraz rozbudowa ul. Olimpijskiej
od ul. Komorowickiej na długości około 320mb - zakończono roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa ulicy wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym
–zakończono roboty.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg

Rozbudowa ul. Sejmowej na długości około 70mb wraz z budową chodnika i pochylni – zakończono roboty.
11.

Rozbudowy ul. Sejmowej od km
0+526,00 (ul. Sejmowej) do wału
rzeki Białej w Bielsku-Białej

168 287,54 zł

196 011,74 zł

416 391,06 zł

416 505,45 zł

5 823 591,86 zł

5 823 591,86 zł

6 103 637,01 zł

6 103 637,01

1. 535 012,40 zł

1. 581 099,90 zł

2. 899 000,00 zł

2. 5 626 939,86 zł

840 043,78 zł

7 440 237,99 zł

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem – zakończono roboty.
12.

13.

14.

15.

16.

Rozbudowy ul. Konnej
w Bielsku-Białej

Przebudowa drogi gminnej (nr
160843S) ul. Jana Sobieskiego
w Bielsku-Białej wraz z przebudową
sieci wodociągowej i kanalizacji
ogólnospławnej w ul. Jana
Sobieskiego na odcinku od ul. św.
Trójcy do Placu Zwycięstwa
będących własnością Spółki AQUA
S.A.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ul. Jana Sobieskiego od ul. św. Trójcy do Placu Zwycięstwa, przebudowa wodociągu
i kanalizacji ogólnospławnej oraz remont nawierzchni ul. Listopadowej na odcinku od ul. Jana Sobieskiego do
ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zakończono roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: AQUA S.A., PRGiPID
Przebudowa mostu na potoku Niwka na odcinku od ul. Romana Dmowskiego do rzeki Biała wraz z remontem
nawierzchni – zakończono roboty.

Rozbudowa ul. ks. Stanisława
Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz
z przebudową mostu na potoku
Niwka oraz mostu na rzece Białej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: Rezerwa subwencji ogólnej
1.Budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej oraz ul. Matecznik w Bielsku-Białej – Etap I.
Rozbudowa skrzyżowania
Zakończono roboty.
ul. Górskiej z ul. Złoty Potok wraz
2. Rozbudowa skrzyżowania ulic Górska i Złoty Potok - regulacja potoku, roboty przygotowawcze
z budową kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Saneczkowej i ul.
Matecznik w Bielsku-Białej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa infrastruktury technicznej, wycinka drzew.
„Rozbudowa drogi powiatowej
(nr 7468 S) ul. Szerokiej w BielskuBiałej i Rozbudowa drogi gminnej
(nr 160 166 S) ul. Czołgistów
w Bielsku-Białej”
Realizator: Miejski Zarząd Dróg

17.

18.

19.

20.

Budowy kładki dla pieszych na rzece
Białej w km 12+510 zlokalizowanej
w rejonie ul. Michała Grażyńskiego
w Bielsku-Białej

Budowa jednoprzęsłowej kładki dla pieszych wraz z oświetleniem, dostosowanie istniejących dojść i
umocnienie skarp w potoku – zakończono roboty.
824 293,17 zł

776 154,00 zł

776 154,00 zł

1 436 041,97 zł

1 436 041,97 zł

646 073,17 zł

646 073,17 zł

830 659,98 zł

830 659,98 zł

860 000,00 zł

1 696 551,24 zł

404 022,20 zł

404 022,20 zł

1 467 999,98 zł

2 942 107,70 zł

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: FCA Poland
Budowa parkingu (101 miejsc postojowych) wraz z odwodnieniem – zakończono roboty.

Rozbudowa parkingu przy ul. Karola
Krausa w Bielsku-Białej
Przebudowa mostu na potoku
Kamienicki II w ciągu ul. gen Józefa
Kustronia i ul. Partyzantów
w Bielsku-Białej

824 293,17 zł

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Budowa części nowego obiekt mostowego oraz przebudowa drugiej części obiektu wraz z odtworzeniem
odcinków jezdni nad obiektem – zakończono roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa ulicy z kostki betonowej na całym odcinku wraz z odwodnieniem – zakończono roboty.

Przebudowa ul. Cmentarnej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa drogi na odcinku 120mb wraz z chodnikami i miejscami postojowymi – zakończono roboty.

21.

Rozbudowa ul. Osterwy na odcinku
od ul. Olszowej do ul. Smolnej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku ok. 610mb.

22.

23.

24.

Rozbudowy ul. Komorowickiej
w Bielsku-Białej

Budowa chodnika jednostronnego
przy ul. Jana Kochanowskiego

Budowy jednostronnego chodnika
wzdłuż ul. Wyzwolenia w BielskuBiałej na odcinku od ul. Okręgowej
do granicy miasta

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Budowa prawostronnego chodnika długości 220mb z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem
przejście dla pieszych i jego doświetleniem – zakończono roboty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej długości ok. 1 km.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg

Przebudowa infrastruktury technicznej, roboty ziemne - nasypy, okrawężnikowanie.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Rozbudowa ul. ks. Jan Kusia
w Bielsku-Białej

Rozbudowy ul. Wita Stwosza
w Bielsku-Białej na odcinku od ul.
Nad Potokiem do ul. Piastowskiej
Rozbudowa ul. Łowieckiej
i ul. Dębowiec w Bielsku-Białej

1 387 999,95 zł

2 647 759,17 zł

1 174 027,23 zł

2 485 683,16 zł

480 146,90 zł

4 800 775,95 zł

597 110,88 zł

2 797 652,61 zł

13 756 827,15 zł

27 523 859,21 zł

57 634,63 zł

57 634,63 zł

1 314 002,50 zł

1 314 002,50 zł

7 959 997,07 zł

9 697 812,93 zł

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Wykonano rozbudowę na odcinku od ul. Nad Potokiem do przejazdu kolejowego, na pozostałym odcinku
budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa infrastruktury technicznej.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Etap I - Rozbudowa ul. Dębowiec - wycinka drzew, roboty ziemne, wykonano częściowo przepusty.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z przebudową ulicy na odcinku od ul. Andrzeja Frycza
Przebudowy ul. Juliusza Słowackiego Modrzewskiego do ul. Grunwaldzkiej w warstwie wiążącej.
od ul. Władysława Orkana do ul.
Grunwaldzkiej
w Bielsku-Białej, w ramach zadania
inwestycyjnego
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa skrzyżowania ul. Międzyrzecka/Rudawka i Międzyrzecka\ks. Józefa Londzina wraz z rozbudową
potrzebnej infrastruktury technicznej, roboty ziemne – nasyp w rejonie torów kolejowych.
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej
w Bielsku-Białej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE
Wykonanie chodnika na ul. Źródlanej na długości 73mb – zakończono roboty.
Budowy chodnika w ul. Źródlanej od
ul. Szczęśliwej do ul. Langiewicza w
Bielsku-Białej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Budowa parkingu z kostki betonowej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przebudową innej
Budowa parkingu przy
infrastruktury technicznej – zakończono roboty.
ul. Władysława Broniewskiego
w Bielsku-Białej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej wraz z chodnikami, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa
Rozbudowy ul. Zapora i ul.
infrastruktury technicznej – zakończono roboty.
Tartacznej w Bielsku-Białej - ETAP I,
ETAP II, ETAP IIIB
Realizator: Miejski Zarząd Dróg

33.

Modernizacja przystanków
komunikacji miejskiej

Zmodernizowano 9 przystanków tj. dwa przy Pl. Żwirki i Wigury, przy ul. Józefa Piłsudskiego, dwa przy
ul. Partyzantów/Młyńska, przy ul. 3 Maja /PKP/, przy ul. 3 Maja.

1 537 258,02 zł

3 062 000,00 zł

1 289 573,60 zł

14 716 164,57 zł

234 847,32 zł

234 847,32 zł

27 675,00 zł

27 675,00 zł

Realizator: Urząd Miejski

1.

2.

1.

PM-2:
System inteligentnego zarządzania ruchem drogowym
1. Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania – Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w BielskuBiałej.
2. 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" w zakresie obejmującym w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej systemu ITS,
projekty tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń,
wykonanie prac adaptacyjnych w tymczasowym Centrum Zarządzania Ruchem, rozbudowa sieci transmisji
danych na potrzeby Systemu ITS, wykonanie przyłącza światłowodowego do Centrum Zarządzania Transportem
System inteligentnego zarządzania Publicznym, dostawa sprzętu i oprogramowania dla systemu ITS, uruchomienie podsystemu sterowania ruchem
ruchem drogowym
na 12 skrzyżowaniach i 6 przejściach dla pieszych wraz z uruchomieniem priorytetu na sygnalizacjach dla
pojazdów transportu publicznego, uruchomienie podsystemu monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach,
uruchomienie podsystemu zarządzania transportem publicznym (w tym podsystemu dynamicznej informacji
pasażerskiej na 22 przystankach oraz w 125 autobusach, uruchomienie Centrum Zarządzania Ruchem
w lokalizacji tymczasowej, uruchomienie podsystemu informacji dla kierowców i pasażerów.

Budowa i modernizacja
sygnalizacji świetlnych

System Powiadamiania
Mieszkańców

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE
Wymiana masztów, wysięgników, sterownika sygnalizacji świetlnej z stałoczasowego na akomodacyjny.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
PM-3:
Rozbudowa miejskiego systemu informacji elektronicznej i publicznych usług elektronicznych
System Powiadomienia Mieszkańców umożliwia wysyłanie wiadomości SMS i e-mail do wszystkich
zarejestrowanych w systemie mieszkańców. System wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego
mieszkańca dotyczące np. terminu ważności zezwolenia, terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania
raty podatku, itp., jak również wysyła informacje o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta.

Realizator: Urząd Miejski

2.

3.

Wprowadzanie, rozbudowa
i utrzymanie komputerowego
systemu ewidencji ulic i mostów,
zarządzania pasem drogowym,
wewnętrznego obiegu
dokumentów oraz
elektronicznego przyjmowania
wniosków
Digitalizacja dokumentów
planistycznych

Opracowano i rozpoczęto wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Rozliczono finansowo
system elektronicznego obiegu dokumentów. Zakupiono m.in.: 8 zestawów komputerowych, dwa laptopy, szafę
serwerową, programy komputerowe.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Digitalizacja dokumentów planistycznych w celu realizacji wymogów Ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających automatyzację wyrysu i wypisu z dokumentów
planistycznych.

245 955,44 zł

5 327 000,00 zł

124 845,00 zł

124 845,00 zł

Realizator: Urząd Miejski

1.

Projekt ”Bielsko-Biała
w Euroregionie Beskidy.
Pora na seniora.”

PM-4:
Sieciowanie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej
Głównym założeniem projektu było zgromadzenie wszystkich atrakcji Euroregionu Beskidy po stronie polskiej
i czeskiej w jednej publikacji, tj. w przewodniku turystycznym dla osób starszych - pierwsza tego typu publikacja
w wersji językowej polskiej i czeskiej. Przewodnik ten zachęca do aktywnej formy wypoczynku, mobilizuje grupy
seniorów do rekreacji na świeżym powietrzu. Celem projektu było również przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej starszych mieszkańców Euroregionu Beskidy poprzez stworzenie dla nich przewodnika, który
umożliwi ich aktywizację społeczną i pomoże rozwijac ich zainteresowania. Projekt stanowił odpowiedź na
ogromne zapotrzebowanie wśród turystów na tego typu publikacje. Podpowiada on jak i gdzie ciekawie
i aktywnie można spędzić czas. Wartością dodaną projektu był konkurs fotograficzny, mecz piłki nożnej między
drużynami z Polski oraz Czech, a także nordic walking z instruktorem. Celem przedsięwzięcia było także
zwiększenie atrakcyjności Euroregionu Beskidy oraz wykorzystanie w pełni jego turystycznego potencjału.
Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy“
Wspólfinansowanie: UE, budżet państwa

-

23 402,3 euro

2.

3.

4.

Projekt ”Bielsko-Biała
w Euroregionie Beskidy.
Mapa małego turysty.”

Projekt ”Równowaga Projekt
Arting 2017.”

Głównym założeniem projektu było zgromadzenie wszystkich atrakcji Euroregionu Beskidy po stronie polskiej
i czeskiej w jednej publikacji w postaci "Mapy małego turysty" (profesjonalna mapa turystyczna dedykowana
młodemu odbiorcy) - pierwsza tego typu publikacja w wersji językowej polskiej i czeskiej. Mapa ta zachęca do
aktywnej i rodzinnej formy wypoczynku. Przewodnikiem na mapie jest najbardziej znana postać bajkowa
Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych - piesek Reksio, który wskazuje najciekawsze miejsca dla najmłodszych
znajdujące się na terenie Euroregionu Beskidy. Publikacja została wydana w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy.
Projekt stanowił odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie wśród turystów na tego typu publikacje. Podpowiada
on rodzicom jak i gdzie ciekawie można spędzić czas z dziećmi. Wartością dodaną projektu był konkurs
fotograficzno-plastyczny dla dzieci, biegi na orientację, przedszkoliady, animacje dla najmłodszych podczas
licznych imprez promocyjnych. Celem przedsięwzięcia było również zwiększenie atrakcyjności Euroregionu
Beskidy oraz wykorzystanie w pełni jego turystycznego potencjału.

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Celem projektu (realizowanego w latach 2017-2018) jest zacieśnienie transgranicznej współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi pogranicza polsko-czeskiego oraz poprawa współegzystencji społeczności
w regionie dzięki realizacji działań w zakresie budowy świadomości o roli wzornictwa przemysłowego
w zrównoważonym rozwoju m.in. poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych oraz
upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nim.

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Partnerzy mikroprojektu (w latach realizacji projektu 2017 -2018) postanowili podjąć działania zmierzające do
podniesienia świadomości ekologicznej, zarówno wśród decydentów jak i młodego pokolenia, które pozwolą na
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz zwiększenie poziomu
wykorzystania zasobów pogranicza. Działania, które partnerzy podejmą w celu rozwiązania opisanych
problemów dotyczyć będą nie tylko uświadomienia skutków do jakich prowadzi degradacja środowiska
Projekt „Powietrze nie zna granic” naturalnego, ale także zmierzać do wypracowania mechanizmu edukacyjnego, którego efektem będzie trwała
tendencja zachowawcza wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

15 853,00 euro

-

32 970,47 euro

-

28 116,62 euro

PM-5:
Budowa platformy wspólnot lokalnych w obszarze funkcjonalnym Podbeskidzie
Projekt zakładał rozwój współpracy klubów sportowych oraz społeczności z przygranicznego terenu Polski
i Czech w trzech płaszczyznach: wspólna praca i rywalizacja młodych zawodników, współpraca i wymiana
doświadczeń trenerów i kadry szkoleniowej oraz wspólna popularyzacja sportu, w szczególności judo wspartego
crossfit wśród dzieci i młodzieży. Projekt obejmował pokazowe treningi, konsultacje trenerów oraz organizację
obozu przygotowawczego i Festiwalu Sportów Walki dzieci i młodzieży.
1.

2.

3.

Projekt ”Wspólnie do Olimpiady.”

Projekt „TransEtno – promocja
dziedzictwa kulturowego polskosłowackiego pogranicza”

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy”
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Mikroprojekt TransEtno polegał na promowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego
pogranicza za pomocą zarówno tradycyjnych (przewodnik książkowy), jak i nowoczesnych (strona internetowa,
aplikacja mobilna, relacja koncertów online) narzędzi. Obejmował on takie działania jak: stworzenie
transgranicznej strony internetowej, www.etnotrans.eu; wydanie przewodnika książkowego „Na szlakach
tradycji” wraz z aplikacją mobilną na smartfony; publikację albumu poświęconego Tygodniowi Kultury
Beskidzkiej, jednej z największych imprez folklorystycznych na świecie; rejestrację filmową koncertów 54.
Tygodnia Kultury Beskidzkiej i ich bezpośrednią transmisję online w Polsce i Słowacji.

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy”
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Mikroprojekt przygotowany został na trzech płaszczyznach. Uczestnicy, dzieci z Polski i Słowacji, poznali miejsca
związane ze zbójnikami działającymi swego czasu na terenach po obu stronach granicy. W ten sposób dzieci
poznały wspólną tradycję, zwyczaje oraz ciekawe miejsca związane z dziedzictwem kulturowym obszaru
pogranicza. Druga płaszczyzna obejmowała wspólną pracę i zabawę dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji. Trzecią
płaszczyzną była natomiast wspólna popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego
Projekt „Polsko-słowackie zabawy poprzez wydanie publikacji "Śladami zbójników", która kolportowana była w szkołach i bibliotekach pogranicza.
zbójnickie”

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy”
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

22 772,22 euro

-

45 876,54 euro

-

49 996,71 euro

4.

Projekt „Szkolenia polskosłowackiej kadry trenerskiej”

W ramach projektu (w latach 2017 – 2018) przewiduje się organizację dwóch kursów szkoleniowe: UEFA A dla
12 uczestników z Polski i 12 uczestników ze Słowacji oraz UEFA B dla 16 uczestników z Polski i 16 uczestników ze
Słowacji, wraz z profilowanym kursem języka angielskiego, słowackiego i polskiego.

-

94 765,15 euro

Realizator: Stowarzyszenie ,,Region Beskidy”
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

1.

2.

3.

4.

PM-6:
Rozwój systemu przekwalifikowań zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu ze społeczeństwa informacyjnego
Dla 100 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Bielska-Białej finansowana była usługa dostępu do Internetu
Realizacja projektu „Dostęp do
(opłata abonamentu) oraz pomoc techniczna.
70 800,00 zł
Internetu oknem na świat”
Realizator: Urząd Miejski
Projektem jest objetych150 gospodarstw domowych z osobą pobierającą zasiłek rodzinny lub sprawującą
rodzinną pieczę zastępczą, z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Dla
Realizacja projektu „Internet
powyższej grupy finansowana była usługa dostępu do Internetu (opłata abonamentu) oraz pomoc techniczna.
113 273,10 zł
oknem na świat”

Staże, bon stażowy

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej

Realizator: Urząd Miejski
Finasowanie organizacji staży przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych w PUP posiadających II profil. Celem
stażu jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy
bez nawiązania stosunku pracy. Bon stażowy skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 rok
życia i posiadają II profil pomocy. Bon stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy
wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia
bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu wypłacana jest premia dla
pracodawcy. W okresie 2016-2017 tymi formami wsparcia objęto 1119 osób, w tym 574 osoby z Bielska-Białej.
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, PFRON
Urząd przyznaje środki na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP
posiadającym II profil pomocy, w uzasadnionych przypadkach osobom posiadającym I profil pomocy
w wysokości nieprzekraczającej 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ta forma wsparcia w latach 2016-2017
umożliwiła ogółem 554 osobom zarejestrowanym w PUP rozpoczęcie działalności gospodarczych, w tym
z Miasta Bielsko-Biała 314 osobom zarejestrowanym w PUP.

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, PFRON

1 356 200,36 zł

1 591 425,67 zł

8 866 664,05 zł

8 866 664,05 zł

11 093 055,80 zł

11 093 055,80 zł

5.

Szkolenia dla osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

W latach 2016 - 2017 Urząd organizował szkolenia w celu nabycia, zmiany lub uzupełnienia przez osoby
uprawnione kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności
poszukiwania zatrudnienia osób zarejestrowanych w PUP uprawnionych do szkoleń. Działanie to polega na
inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu szkoleń, realizowanych przy współpracy z instytucjami
szkoleniowymi na podstawie zawieranych umów lub poprzez powierzanie przez starostę przeprowadzenia
szkolenia zakładanej i prowadzonej przez tegoż starostę instytucji szkoleniowej. Urząd organizuje szkolenia
w formie grupowej na podstawie planu szkoleń na dany rok, tworzonego w oparciu o potrzeby szkoleniowe
badane przez PUP oraz szkolenia indywidualne będące odpowiedzią na złożony przez osoby uprawnione
wniosek uzasadniający celowość odbycia danego szkolenia. W omawianym okresie, w ramach inicjowanych
przez Urząd szkoleń grupowych, podstawowe kierunki stanowiły kruszy pn. „Operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC”, ”Obsługa wózków podnośnikowych + bezpieczna wymiana butli”, „Magazynier z obsługą
wózków podnośnikowych + bezpieczna wymiana butli”, „Podstawy obsługi komputera z kasą fiskalną
i programem do fakturowania”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Podstawy księgowości
z fakturowaniem” oraz „Mała przedsiębiorczość”. Spośród szkoleń organizowanych i finansowanych zgodnie
z indywidualnymi potrzebami osób uprawnionych największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia
z zakresu „Prawo jazdy kat. C + E”, szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, Kwalifikacja
wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, różne metody spawania, „Uprawnienia w zakresie
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru do 1 KV”, kurs
na operatora koparko - ładowarki oraz pilarz - drwal, operator pilarki. W okresie 2016-2017 tą formą wsparcia
objęto 299 osób, w tym 175 osób z Bielska-Białej.
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, PFRON

906 343,10 zł

906 343,10 zł

2.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Mobilność”
Wartości wskaźników
Nazwa wskaźnika

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

2016r.

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
na 1000 mieszkańców

GUS

454

490

526
551 (2015)

589

Wielkość nakładów inwestycyjnych na rozbudowę
systemu transportowego miasta [mln zł]

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

74,1

41,9

18,7
22,2 (2015)

27,8
25 (2017)

Ilość miejsc na miejskich parkingach
zorganizowanych

MZG

1225

1201

1365

1533
1525 (2017)

Liczba osób korzystających z publicznego
1
transportu zbiorowego

MZK

17 316 066

17 477 472
17 230 441
(2013)

16 702 600
16 365 780
(2015)

15 731 366
(2017)

Wypadki śmiertelne w ruchu drogowym
na 100 000 mieszkańców

GUS

5,71

4,59

2,88
4,63 (2015)

2,90

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

2,5

3,9

3,7

50 tys.
220 tys. (2017)

GUS

523

572

624
641 (2015)

710
713 (2017)

1 356,9

184

826
381 (2015)

185
189 (2017)

63,23

66,7
2
68,9 (2015)

76,9

5216
4 433 (2015)
5,2
4,4 (2015)
3 930,33
4 071,65 (2015)

3 230
2 463 (2017)
3,1
2,3 (2017)
4 245,15
4 446,35 (2017)

Wielkość nakładów na rozwój e-administracji
[mln zł]
Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
Wielkość nakładów na przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w ramach realizowanych
projektów miejskich [tys. zł]

BD UM
INF UM

Udział pracujących w ludności wieku
produkcyjnego [%]

GUS

58,38

Liczba bezrobotnych

GUS

5 720

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]

GUS

6,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł]

GUS

3 379,20

6 564
6 277 (2013)
6,7
6,4 (2013)
3 576,40

1
Wskaźnik dot. łącznej liczby przewiezionych pasażerów w danym roku kalendarzowym obliczono w oparciu o wymagania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu
zbiorowego (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 473).
2
Z uwagi na brak publikacji wskaźnika ”Udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego [%]” w bazie GUS w latach 2014 i 2015 wartości w
tych latach zostały wyliczone na podstawie danych dostępnych w bazie GUS według wzoru: (liczba osób pracujących / ludność w wieku
produkcyjnym) x 100.

3. Priorytet „ZDROWOTNOŚĆ”

MISJA:
„Poprawa jakości i powiększanie swobody wyboru usług publicznych poprzez wdrażanie innowacji
technologicznych i produktowych”.

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Zdrowotność”:

CZ-1: Bielsko-Biała miastem oferującym wielość opcji wyboru publicznych usług zdrowotnych;

CZ-2: Bielsko-Biała miastem o wysokim poziomie odporności na zagrożenia ekologiczne;

CZ-3: Bielsko-Biała miastem stale rozwijającym swój kapitał społeczny;

CZ-4: Bielsko-Biała miastem oferującym różnorodne możliwości pracy.

3.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Zdrowotność”

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Integrowanie i koordynowanie
działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach prac
Zespołu Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Bielsku-Białej
(ZIPPR)

Zlecenie organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
realizacji zadań publicznych z
zakresu ochrony i promocji
zdrowia

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania
PZ-1:
Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej
Ustawowym zadaniem ZIPPR jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów należących do sfery
pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, prokuratury oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół zajmuje się: diagnozowaniem problemu,
podejmowaniem działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku, inicjowaniem interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianiem informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym, a także inicjowaniem działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład ZIPPR
wchodzi 19 członków, będących przedstawicielami bielskich placówek pomocy społecznej (MOPS, POIK, ŚCP
i ZPOW), a także Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratur Rejonowych, bielskiej oświaty,
ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i organizacji pozarządowychŚląska Fundacja Błękitny Krzyż oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, a także Kurii Diecezji
Bielsko-Żywieckiej. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia MOPS.

Koszty poniesione
w latach
2016-2017

Koszt całkowity
zadania

155 393,28 zł

305 741,66 zł

348 000,00 zł

348 000,00 zł

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W drodze otwartych konkursów ofert udzielono podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku
publicznego wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu i promocji zdrowia.
Zrealizowano następujące zadania priorytetowe:
1. „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych
na rzecz różnych grup wiekowych”;
2. „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych”.

Realizator: Urząd Miejski

3.

Realizacja „Środowiskowego
programu wychowania
zdrowotnego w szkole”

4.

Zorganizowanie konkursu
plastycznego propagującego
zdrowy styl życia, dla uczniów
szkół podstawowych z terenu
Bielska-Białej

5.

Zlecanie organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
realizacji zadań publicznych z
zakresu ochrony i promocji
zdrowia

6.

Program systematycznej edukacji zdrowotnej ucznia, opracowany przez Katedrę i Zakład Pielęgniarstwa
Społecznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.
Z inicjatywy Miasta Bielska-Białej program był realizowany od IX 1999 r. do VI 2017 r., w części szkół
prowadzonych przez Miasto. Zasadnicza część programu realizowana była w formie lekcji wychowania
zdrowotnego, obejmujących następujące zakresy tematyczne: Promocja zdrowia, Życie w rodzinie, Zdrowie
psychiczne, Życie bez nałogu, Zdrowy styl odżywiania, Bezpieczeństwo w codziennym życiu, Higiena osobista
i higiena otoczenia, Ruch w życiu człowieka.
W roku szkolnym 2015/2016 program był realizowany w 12 miejskich szkołach (ogółem 127 klas), w roku
szkolnym 2016/2017 w 8 szkołach (ogółem 81 klas).
Realizator: Urząd Miejski
Konkurs organizowany jest od 1996 roku. W latach 2016-2017 obejmował dwa tematy: „Papierosy szkodzą
zdrowiu” (uczniowie klas I-III) oraz „Postaw na zdrowy styl życia” (uczniowie klas IV-VI, a w 2017 r. klas IV-VII).
Prace laureatów konkursu oraz inne, wyłonione w konkursie prace, zostały wyeksponowane na wystawie
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Prace, które zajęły pierwsze miejsca, zostały powielone i w formie
plakatów były rozpowszechniane na terenie Bielska-Białej – m.in. w szkołach, poradniach podstawowej opieki
zdrowotnej, szpitalach, autobusach MZK.
Realizator: Urząd Miejski
Zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielska-Białej
z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ustalono następujące zadania priorytetowe w tym obszarze:
„Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych
grup wiekowych” oraz „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie
chorych”.

Realizator: Urząd Miejski
W latach 2016-2017 realizowane były badania profilaktyczne w kierunku:
- chorób układu krążenia ogółem przebadano 3839 mieszkańców Bielska-Białej w wieku 30-60 lat,
- raka prostaty – ogółem przebadano 3548 mieszkańców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku życia,
- raka jajnika – ogółem przebadano 4090 mieszkańców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku życia,
- nowotworów płuc i gruźlicy płuc – ogółem przebadano 1980 mieszkańców Bielska-Białej w wieku 40-65 lat.
Realizacja badań profilaktycznych
Ponadto w 2017 r. zorganizowana została wspólnie z Beskidzką Izbą Pielęgniarek i Położnych akcja
profilaktyczna pn.: „Chwila dla serca”. Akcja obejmowała badania: poziomu cholesterolu, trójglicerydów,
glukozy, EKG, spirometria, ciśnienie tętnicze krwi, konsultacje kardiologiczne, diabetologiczne i dietetyczne.
Realizator: Urząd Miejski

56 030,37 zł

56 030,37 zł

18 962,53 zł

18 962,53 zł

346 862,38 zł

346 862,38 zł

356 086,63 zł

356 086,63 zł

7.

8.

Upowszechnianie wiedzy na
temat zdrowia i propagowanie
zdrowego stylu życia, w tym:
współpraca z lokalnymi środkami
masowego przekazu

Realizacja działań z zakresu
zdrowia psychicznego

W latach 2016-2017 ogółem zorganizowanych zostało 14 audycji. Audycje zostały przygotowane z udziałem
specjalistów nauk medycznych i innych, którzy po zakończeniu audycji prowadzi dyżur telefoniczny. Ponadto
osoby te przygotowywały artykuły związane z tematyką audycji, które następnie rozpowszechniane były
wśród mieszkańców miasta Bielska-Białej za pośrednictwem strony internetowej tut. Urzędu oraz Magazynu
Samorządowego „W Bielsku-Białej”.
Realizator: Urząd Miejski
Dofinansowane zostały działania skierowane do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
”Podkowa”, doposażone zostało mieszkanie chronione dla mężczyzn. Ponadto zostały organizowane 4 audycje
z zakresu zdrowia psychicznego z udziałem specjalistów z tej dziedziny oraz przygotowane zostały 4 artykuły
o tej tematyce, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz w Magazynie Samorządowym
„W Bielsku-Białej”.
Miasto Bielsko-Biała wspólnie z powiatami: bielski, cieszyńskim i żywieckim organizowało V i VI edycję
Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W 2017 r. zorganizowane zostało szkolenie pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w pigułce” skierowane
do wychowawców klas pierwszych, pedagogów i psychologów szkolnych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.

32 452,00 zł

32 452,00 zł

44 820,00 zł

44 820,00 zł

11 245 812,21 zł

18 699 933,10 zł

4 060 964,68 zł

4 060 964,68 zł

Realizator: Urząd Miejski

1.

2.

Dotacje dla Beskidzkiego
Centrum Onkologii – Szpitala
Miejskiego w B-B

Przekazanie Beskidzkiemu
Centrum Onkologii – Szpitalowi
Miejskiemu majątku
w nieodpłatne użytkowanie

PZ-2:
Restrukturyzacja miejskiego systemu usług medycznych
Przekazano Szpitalowi dotacje w łącznej wysokości 11 245 812,21 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury
i sprzętu medycznego (m.in. tomograf komputerowy, rentgen cyfrowy, sprzęt do mammografii, kolumna
laparoskopowa, sprzęt komputerowy), oraz jako wkład własny do zakupu akceleratora w ramach programu
wieloletniego na lata 2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: Ministerstwo Zdrowia
W ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała w BCO-SM, dokonano zakupu, a następnie
przekazano Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony majątek ruchomy z przeznaczeniem
na realizację zadań statutowych Szpitala. Są to m.in. laparoskop ginekologiczny, sprzęt komputerowy
i oprogramowanie, mikroskop diagnostyczny, diatermia elektrochirurgiczna, łóżka szpitalne, sprzęt do
brachyterapii, wideokolonoskop, myjnie do endoskopów oraz budynek archiwum.
Realizator: Urząd Miejski

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Udzielono dotacji dla Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego

Przekazano Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu dotację na zakup ambulansu sanitarnego dla zespołu
ratownictwa medycznego stacjonującego na terenie Miasta.
150 000,00 zł

374 944,68 zł

326 805,00 zł

326 805,00 zł

116 294,00 zł

116 294,00 zł

186 711,36 zł

186 711,36 zł

74 999,98 zł

74 999,98 zł

36 559,52 zł

36 559,52 zł

50 830,83 zł

50 830,83 zł

28 500,00 zł

28 500,00 zł

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: Bielskie Pogotowie Ratunkowe

PZ-3:
Stworzenie aktywnego systemu rozpoznawania zagrożeń środowiskowych opartego na technologiach cyfrowych
Zaprojektowanie i zainstalowanie systemu ochrony technicznej (tzw. systemu hybrydowego) połączonego
Rozbudowa systemu sygnalizacji
z profesjonalną stacją monitorowania.
pożaru w hali sortowni Zakładu
Gospodarki Odpadami
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami
Zaprojektowanie i wykonanie systemu zraszania w hali sortowni odpadów.
Wykonanie systemu zraszania
nadawy hali sortowni w strefie
przyjęcia odpadów
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami
Wdrożenie systemu ciągłego monitoringu szczelności preizolowanych sieci ciepłowniczych - modernizacje sieci
Wdrożenie systemu ciągłego
ciepłowniczych dla 4 lokalizacji.
monitoringu szczelności
preizolowanych sieci
ciepłowniczych
Realizator: Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Therma” Spółka z o.o.
Zmodernizowano blok sterujący syren i radiowych sterowników MDS oraz kolumn głośnikowych syren
Modernizacja systemu
elektronicznych.
alarmowania
Realizator: Urząd Miejski
Zakup urządzeń do systemu cyfrowej łączności dyżurnego Straży Miejskiej z patrolami.
Zakup urządzeń do systemu
cyfrowej łączności dyżurnego
Straży Miejskiej z patrolami
Realizator: Straż Miejska
Zakup dwóch czujników do
Zakup dwóch czujników do monitoringu powietrza wraz z podłączeniem do platformy Clean Air.
monitoringu powietrza wraz
z podłączeniem do platformy
Clean Air
Realizator: Urząd Miejski
Integracja systemów monitorowania zanieczyszczeń powietrza.
Integracja systemów
monitorowania zanieczyszczeń
powietrza
Realizator: Urząd Miejski

1.

Projekt „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES)
Subregionu Południowego”

PZ-4:
Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji miasta
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego” (OWES) jest inicjatywą
Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej (lider projektu), Bielskiego
Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” (partner Projektu) oraz Miasta Bielsko-Biała (partner projektu).
OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne
(doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz
biznesem. Głównymi celami projektu są m.in.:
• wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (PES),
• rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost zatrudnienia i stabilności miejsc pracy w sektorze, a także
budowanie trwałych sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii Społecznej,
• wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu: przedsiębiorczości społecznej, zakładania i prowadzenia
spółdzielni socjalnych poprzez odpowiednio opracowaną ofertę szkoleń i doradztwa, jak również
dofinansowanie dzięki dotacjom i wsparciu pomostowemu,
• udzielenie wsparcia mającego na celu wzrost zatrudnienia w PES.
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion
południowy Województwa Śląskiego).
Ze wsparcia mogą skorzystać Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu
południowego Województwa Śląskiego oraz osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
zamieszkałe w subregionie południowym.
Oprócz specjalistycznego doradztwa z zakresu księgowości, prawa i marketingu, profesjonalnych szkoleń
prowadzonych przez trenerów zewnętrznych organizacje posiadają bezpłatny dostęp do infrastruktury, m.in.
sal i pomieszczeń biurowych, komputerów, internetu, ksero, drukarki.

Realizator: Urząd Miejski;
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

301 949,61 zł

47 150,99 zł

1.

Powołanie do życia pierwszej
w Bielsku-Białej grupy BNI organizacji networkingowej
przedsiębiorców.

PZ-5:
Budowa sieci kooperacji w lokalnym środowisku przedsiębiorczości
W 2016 r. powołano do życia w Bielsku-Białej pierwszą lokalną grupę BNI skupiającą lokalnych
przedsiębiorców, których celem jest rozwój swojego biznesu. BNI jest organizacją networkingową opierającą
się na wzajemnych rekomendacjach członków grupy. Cechą charakterystyczną BNI jest wyłączność branży oraz
brak konkurencji w każdej założonej grupie.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Realizator: Business Network International

2.

Powołanie do życia Fundacji
Startup Podbeskidzie

W 2017 r. powołano do życia Fundację Startup Podbeskidzie, której celem jest promocja idei start-upów
technologicznych oraz integracja środowiska start-upowego na Podbeskidziu.

Realizator: Fundacja Startup Podbeskidzie

3.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Zdrowotność”
Wartości wskaźników
Nazwa wskaźnika

Źródło danych
2010 r. (bazowy)

2012 r.

2014 r.

Łóżka w szpitalach ogólnych (oddziałach) na 10 000
ludności

GUS

69

68

Mieszkańcy placówek stacjonarnej pomocy społecznej

GUS

535

676

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

3,1

2,0

Przeciętna długość życia mieszkańców

GUS

76,9

77,05

Obciążenie demograficzne

GUS

55,6

59,2

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca [m ]

GUS

35,6

35,4

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem [t]

GUS

335

332

Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem [t]

GUS

329 262

296 806

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia [mln zł]

2016 r.

70,8
3
72,7 (2015)
663
669 (2015)

596
654 (2017)

6,5
7 (2015)

1,6
13 (2017)

72,4

Ilość organizacji i stowarzyszeń pozarządowych

SO UM

450

512
538 (2013)

78,1
4
77,8 (2015)
63,6
65,9 (2015)
34,0
34,5 (2015)
70
69 (2015)
221 605
235 287 (2015)
556
553 (2015)

Wielkość wydatków budżetowych
wspierających działalność organizacji pozarządowych
[mln zł]

SO UM

2,97

3,57
3,81 (2013)

3,97
4,70 (2015)

7,2 (2017)

Liczba osób będących odbiorcami realizowanych
przez organizacje pozarządowe zadań publicznych

SO UM

b. d.

138 059

81 427
72 760(2015)

106 705
160 930 (2017)

25 612
25 902 (2015)

26 107
26 242 (2017)

1 480
1 501 (2015)
3 292
3 603 (2015)

1 518
1 530 (2017)
3 915
4 070 (2017)
32 258
34 112 (2017)
4 245,15
4 446,35 (2017)

3

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w systemie REGON

GUS

24 937

25 163

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 ludności

GUS

1 425

1 443

Spółki handlowe ogółem

GUS

2 483

2 837

Pracujący w przemyśle i budownictwie

GUS

29 364

30 628

31 772

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł]

GUS

3 379,20

3 576,40

3 930,33
4 071,65 (2015)

3

77,7
68,5
71,0 (2017)
34,6
35,1 (2017)
74
72 (2017)
251 492
230 718 (2017)
580 (2017)

Z uwagi na zawężony zakres publikowanych przez GUS danych dot. wskaźnika „Łóżka w szpitalach ogólnych (oddziałach) na 10 000 ludności”
wartość dla Bielska-Białej w latach 2014 i 2015 została wyliczona na bazie dostępnych w bazie GUS danych według wzoru: liczba łóżek w
szpitalach / (liczba mieszkańców miasta x 0,0001).
4
Dane za rok 2014 i 2015 dotyczą podregionu bielskiego. Brak bardziej szczegółowych danych w przedmiotowym okresie w bazie GUS.

4. Priorytet „KREATYWNOŚĆ”

MISJA:
„Osiągnięcie wysokiej krajowej i międzynarodowej pozycji miasta w świecie edukacji, nauki i sztuki
poprzez współpracę biznesu, instytucji publicznych i społeczności lokalnej”.

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Kreatywność”:

CK-1: Bielsko-Biała miastem elastycznego systemu edukacyjnego gwarantującego wysoki poziom
wykształcenia oraz kompetencji i umiejętności zawodowych;
CK-2: Bielsko-Biała miastem rozwiniętej sfery badań naukowych, innowacji i transferu technologii;

CK-3: Bielsko-Biała miastem silnych środowisk twórczych znaczącego uczestnictwa mieszkańców
w kulturze wysokiej;
CK-4:

Bielsko-Biała miastem skutecznie wykorzystującym endogeniczny
i kreatywności dla rozwoju unikalnych dziedzin przedsiębiorczości.

potencjał

kultury

4.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięć strategicznych w ramach priorytetu „Kreatywność”

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania

Koszty
poniesione
w latach
2016-2017

Koszt całkowity
zadania

PK-1:
Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności lokalnej i wymagań rynku pracy

1.

Dofinansowanie studiów
podyplomowych

Studia podyplomowe stanowią kolejną formę wsparcia rozwoju zawodowego osób uprawnionych. Urząd
finansując studia podyplomowe umożliwia osobom uprawnionym podniesienie bądź dostosowanie posiadanych
kwalifikacji i kompetencji do wymagań dynamiczne zmieniających się potrzeb pracodawców oraz sytuacji na
rynku pracy. W latach 2016 - 2017 osoby uprawnione wybierały następujące kierunki: „Prawo i Administracja”,
„Przygotowanie pedagogiczne”, „Psychologia Zachowań Społecznych”, „Nowoczesna Administracja
Samorządowa”, „Metody Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching”, „Medycyna Estetyczna dla
Lekarzy”, „Social Media & Content Marketing”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia
kwalifikacyjne”, „Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ASD”, „Integracja
sensoryczna”, „Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej”, „Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy”, „Kształcenie głosu i mowy”, „Bibliotekoznawstwo – studia kwalifikacyjne”, „Podyplomowe studia prawa
pracy”, „Informatyka, specjalizacja: Grafika komputerowa”, „Podyplomowe Studium Tłumaczu Przysięgłych –
specjalność język ukraiński”, „Podyplomowe Studium Muzeologiczne”, „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne”, „Coaching i Mentoring”, „Zarządzanie marketingowe”, „Studia Podyplomowe
Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność logopedia”, „ Podyplomowe Studia
Przygotowania Zawodowego”, ”Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, „Logopedia” oraz „Autyzm, Zespół Aspergera
oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe”. W omawianym okresie Urząd zawarł 33 umowy o dofinansowanie
przedmiotowych studiów, w tym z 22 osobami z Bielska-Białej.

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy

154 417,10 zł

154 417,10 zł

2.

W latach 2016 - 2017 Urząd finansował działania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W podanych latach środki te przeznaczone były na finansowanie
takich działań jak: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą oraz
egzaminy umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych. W omawianym okresie pracodawcy i pracownicy korzystali przede wszystkim ze
szkoleń, w tym z zakresu: zaawansowanych technik informatyki, szkoleń menadżerskich i sprzedażowych,
księgowych, podatkowych, a także szkoleń związanych z ochroną zdrowia.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego były dedykowane na finansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców, według ustalonych przez Ministra RPiPS priorytetów, takich jak: wsparcie
Kształcenie ustawiczne dla
zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem,
pracodawców i pracowników
mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych, wsparcie kształcenia
zgodnie z art. 69 a ust 2 i art. 69 b ustawicznego pracowników, którzy mogli udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługiwało prawo do emerytury
o promocji zatrudnienia
pomostowej, wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.
i instytucjach rynku pracy
150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wsparcie zawodowego kształcenia
ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka
zdrowotna i pomoc społeczna oraz wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Aby skorzystać ze środków z KFS pracodawca
musiał złożyć wniosek oraz udowodnić, iż spełnia co najmniej jeden z powyższych priorytetów.
W badanych latach Urząd zawarł 61 umów z pracodawcami oraz objęto tą formą wsparcia 867 osób.

1 062 182,07 zł

1 062 182,07 zł

310 551,12 zł

310 551,12 zł

543 229,55 zł

6 903 000,00 zł

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Warsztaty edukacyjne Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
3.

Warsztaty edukacyjne
Realizator: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: Samorząd Województwa Śląskiego

4.

Modernizacja bazy dydaktycznej
dla kształcenia zawodowego
w Bielsku-Białej

Wykonano roboty budowlane polegające na utworzeniu trzech pracowni dla kształcenia zawodowego
w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE

1.

Projekt IN-FOCUS - inteligentne
specjalizacje na poziomie
miejskim

PK-2:
Rozbudowa infrastruktury instytucji transferu technologii
Projekt In-Focus realizowany w ramach projektów sieciowych Urbact III z założeniem wymiany doświadczeń
miast partnerskich w zakresie wdrażania na poziomie miasta założeń RIS3. W ramach projektu opracowano plan
działań na rzecz rozwoju gospodarki miasta do roku 2025 w oparciu o określone dla Bielska-Białej inteligentne
specjalizacje. Plan określa działania różnych organizacji i instytucji z terenu miasta w najbliższej perspektywie
czasowej w takich obszarach jak: wsparcie lokalnego rynku pracy, projekty B+R, rewitalizacja obiektów
poprzemysłowych.

156 124,50 zł

201 159,00 zł

1 292 231,74 zł

14 628 509,00 zł

18 577,92 zł

18 577,92 zł

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: URBACT III
W ramach struktury organizacyjnej ARR S.A. w styczniu 2014 r. utworzony został Beskidzki Akcelerator
Technologiczny (BAT). Ideą BAT jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć.

2.

Beskidzki Akcelerator
Technologiczny

Beskidzki Akcelerator Technologiczny to typowy przykład regionalnego funduszu zalążkowego umożliwiającego
przedsiębiorcom dostęp do kapitału we wczesnych fazach rozwoju przedsięwzięcia. Akcelerator zasilany jest
środkami finansowymi pochodzącymi z wyjść kapitałowych ze spółek, w których ARR S.A. posiada swoje udziały.
W latach 2016-2017 w ramach BAT zrealizowano następujące działania:
 Liczba pomysłów, które wpłynęły do BAT: 31
 Liczba pomysłów ocenionych pozytywnie i skierowanych do preinkubacji: 19
Liczba nowych wejść kapitałowych: 2.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: PO IG
PK-3:
Rozwój szkolnictwa wyższego
Kampania internetowa promująca miasto Bielsko-Biała jako miejsce do studiowania.

1.

Kampania promocyjna pn.
"Studia w górach"
Realizator: Urząd Miejski we współpracy z Akademią Techniczono-Humanistyczną

1.

2.

3.

Modernizacja budynku
gospodarczego w celu adaptacji
pomieszczeń na działalność
Domu Kultury w Lipniku oraz
dobudowa łącznika
komunikacyjnego

Modernizacja budynku Domu
Kultury w Mikuszowicach
Śląskich termomodernizacja
elewacji i wymiana kotła
gazowego oraz modernizacja sali
widowiskowej i holu

Modernizacja zaplecza
technicznego Teatru Polskiego

PK-4:
Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury wysokiej
Adaptacja polegała na dostosowaniu budynku do potrzeb działalności MDK. Roboty budowlane dotyczyły:
rozbiórki starych ścian; wykonania nowych ścian oraz ław fundamentowych z izolacją; wymianie więźby
dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu elewacji oraz dachu; położeniu posadzek, tynków
renowacyjnych, instalacji c.o., instalacji wod-kan i c.w.u, instalacji elektrycznych, robót wykończeniowych, izolacji
pionowej fundamentów; drenażu, daszku nad wejściem, chodników i schodów terenowych, ogrodzenia.
Adaptacja budynku stworzyła większe możliwości dla oferty kulturalnej domu kultury. Obecnie pomieszczenia
o powierzchni użytkowej 72 m² służą jako profesjonalna pracownia ceramiczna dla dużej rzeszy
zainteresowanych tą formą zajęć.

379 999,99 zł

379 999,99 zł

378 207,36 zł

378 207,36 zł

1 553 857,57 zł

1 553 857,57 zł

609 748,00 zł

21 511 000,00 zł

89 739,53 zł

89 739,53 zł

Realizator: Miejski Dom Kultury
W ramach zadania wykonano: termomodernizację elewacji, modernizację kotłowni gazowej i systemu
ogrzewania budynku, modernizację sali widowiskowej i holu.

Realizator: Miejski Dom Kultury
Prace obejmowały: montaż sztankietów elektrycznych na obu scenach, przebudowę galerii nad Małą Sceną,
demontaż kurtyny żelaznej z zachowaniem jej mechanizmu, zakup systemu nagłośnienia Dużej Sceny, systemu
oświetlenia, zestawu słuchawkowego, projektora do efektów wizualnych itp.
Realizator: Teatr Polski
Wyłonienie inwestora zastępczego dla inwestycji rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury.

4.

5.

Poprawa dostępu do kultury oraz
zwiększenie uczestnictwa
w kulturze. Rozbudowa
Realizator: Bielskie Centrum Kultury
Bielskiego Centrum Kultury
Współfinansowanie: UE
Zakupiono: oświetlenie sceniczne typu LED, mikrofony bezprzewodowe, sprzęt komputerowy, urządzenie
wielofunkcyjne. Dostawa wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni oraz wentylacji
Zakupy inwestycyjne Teatru Lalek w pracowni plastycznej. Zakupiono wzmacniacz mocy - wyposażenie Dużej Sceny Teatru.
Banialuka
Realizator: Teatr Lalek Banialuka
Współfinansowanie: UM Bielsko-Biała

1.

2.

Kampania promocyjna pn.
"Kariera w górach"

Projekt "Upgrade Your Business"

PK-5:
Budowa przemysłowego klastra doskonałości
Kampania miasta Bielsko-Biała promująca miasto jako doskonałe miejsce do pracy i życia. Kampania skierowana
jest do studentów i absolwentów wyższych uczelni technicznych.
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Upgrade your business to cykliczne spotkania, podczas których prelegenci - zaawansowani praktycy biznesu,
opowiadają o swoich doświadczeniach z dziedziny, na której znają się najlepiej. Tematy, o których można
posłuchać to między innymi:
 praktyczna wiedza o wycenie usług w swojej firmie,
 ochrona własności intelektualnej,
 istota przeprowadzania badań rynku,
 nieszablonowe podejście do sprzedaży,
 jak reklamować swój produkt,
 jak zadbać o widoczność w sieci.
Realizator: Fundacja Startup Podbeskidzie

104 621,96 zł

104 621,96 zł

b.d.

b.d.

4.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Kreatywność”
Wartości wskaźników
Nazwa wskaźnika

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

2016 r.

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych

GUS

2 221

2 063

Szkoły policealne

GUS

33

34

Liczba szkół ponadgimnazjalnych

GUS

71

64

Licea ogólnokształcące

GUS

32

29

Technika

GUS

22

23

Licea profilowane

GUS

6

3

Liczba zasadniczych szkół zawodowych

GUS

11

9

Liczba gimnazjów

GUS

34

32

Liczba szkół podstawowych

GUS

37

38

250,1

261,7

38

59

b.d.

15

b.d.
6
26 (2015)

b.d.
7
18 (2017)

4 853
w tym:
2 803
2 050

4184
w tym:
2 621
1 563

2351
w tym:
b.d.
b.d.

3
3 (2015)
22,4
25,6 (2015)
18
18 (2015)
625,9
613,1 (2015)
44 873
43 550 (2015)
20
19,6 (2015)
23,3
24,7 (2015)

3
4(2017)
28,3
70,7(2017)

Wydatki budżetu miasta na oświatę
i wychowanie [mln zł]
Liczba patentów wynalazków, praw ochronnych wzorów
użytkowych i rejestracji wzorów przemysłowych
Liczba nowych firm innowacyjnych zakładanych przez
absolwentów bielskich uczelni

Sprawozdanie
z budżetu miasta
Urząd Patentowy
RP
szkoły wyższe,
Inkubator
Przedsiębiorczości

b.d.

884

24
19 (2015)
51
51(2015)
22
25 (2015)

18
49
25

21
17 (2015)
-

12

5

8
9 (2015)
32
34 (2015)
40
43 (2015)
286,5
299,9 (2015)
58
41 (2016)

9
33
44
312,5
338,9 (2017)
b.d.

Liczba absolwentów szkół wyższych
w podregionie bialskim: ogółem
w tym:
szkoły publiczne
szkoły niepubliczne

GUS

5 032
w tym:
3 222
1 813

Liczba muzeów

GUS

3

3

Liczba zwiedzających muzea [w tys. osób]

GUS

22,7

22,8

Liczba bibliotek

GUS

18

18

Księgozbiór bibliotek [w tys. woluminów]

GUS

614,9

623,5

GUS

46 536

46 785

GUS

22,03

21

Sprawozdanie
z budżetu miasta

25,5

22,8

Liczba miejsc w obiektach kultury wysokiej

GUS

3 763

3 738

b.d.

b.d.

Liczba mieszkańców na 1 miejsce teatralno –
widowiskowe

GUS

46,5

46,6

b.d.

b.d.

4

7

11

7

Liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotekach
miejskich
Wypożyczenia księgozbioru w woluminach na jednego
czytelnika
Wydatki budżetu miasta na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego [mln zł]

Ilość inicjatyw klastrowych
5

RG UM

18
589,6
588 (2017)
43 729
42 682 (2017)
18,5
17,6 (2017)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty szkoły tego typu przestały funkcjonować do 1 września 2014.
Dane za rok 2015 obejmują liczbę start up’ów zarejestrowanych w inkubatorze AIP zlokalizowanym przy Akademii TechniczniHumanistycznej w Bielsku-Białej.
7
Dane za rok 2017 obejmują orientacyjną liczbę start up’ów zarejestrowanych w inkubatorze AIP zlokalizowanym przy Akademii TechniczniHumanistycznej w Bielsku-Białej.
6

27,9

