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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: 

Efektywnośd, Mobilnośd, Zdrowotnośd, Kreatywnośd, 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 częśd stanowi zestawienie działao podejmowanych w latach 2018-2019 przez wydziały i jednostki 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak i inne instytucje działające na terenie miasta, które wpisują się 

do przyjętych priorytetów oraz przedsięwzięd 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. 
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1. Priorytet: „EFEKTYWNOŚD” 
 
 
MISJA: 
 
„Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez kosztową efektywnośd powiększania i użytkowania zasobowych 

potencjałów rozwoju miasta”. 

 
Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Efektywnośd”: 
 
 
CE-1: Bielsko-Biała miastem skutecznie chroniącym środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe, systematycznie 

zwiększającym swą wysoką atrakcyjnośd rezydencjalną; 
 

CE-2: Bielsko-Biała miastem skutecznie odtwarzanego i powiększanego potencjału lokalizacyjnego, osiągającym 
wysoką atrakcyjnośd 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. 
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1.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięd strategicznych w ramach priorytetu „Efektywnośd” 
 
 

Lp. 
Nazwa zadania  

realizowanego w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego 

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania  
Koszty poniesione  

w latach 2018-2019 
Koszt całkowity 

zadania 

PE-1: 
Miejski system infrastruktury zwiększającej dostępnośd do obiektów i terenów o wysokich walorach przyrodniczych  

1 

Rewitalizacja miejskich systemów 
nadbrzeżnych wraz 
z utworzeniem Centrum Edukacji 
Ekologicznej w mieście Bielsko-
Biała - etap I i II 

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz koncepcji zagospodarowania terenu, opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności projektu 
rewitalizacji  miejskich systemów nadbrzeżnych. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

1 232 106,10 zł ł 27 347 000,00 zł 

2 
Kompleks górskich ścieżek 
rowerowych 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap IV. Przeniesienie początku trasy Dębowiec 
na szczyt wzniesienia Cuberniok. Budowa trasy czerwonej średnio trudnej, łączącej trasę niebieską łatwą 
Rock”N”Rolla z trasą czerwoną "Gondola"- budowa połączenia, w okolicy terenu rekreacyjnego "Błonia" 
dwóch odcinków podjazdowej trasy "Daglezjowy" w jeden ciąg. Wykonanie i montaż na górskich trasach 
oznakowao wg zaleceo służb GOPR. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

152 300,00 zł 152 300,00 zł 

3 

Zagospodarowanie terenu 
w parku Strzygowskiego 
oraz wybudowanie Zielonej Plaży 
Miejskiej w Bielsku-Białej 

Opracowano pełnozakresową pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową 
zagospodarowania części Parku Strzygowskiego w zakresie określonym w Budżecie Obywatelskim na rok 
2019 pn. "Zielona Plaża Miejska " w Bielsku-Białej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

45 000,00 zł 2 150 000,00 zł 
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PE-2: 
Budowa infrastruktury innowacyjnej gospodarki bazującej na wiedzy i kreatywności oraz jej integracja z przestrzenią publiczną 

1 
Projekt FabLabNet 
 

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 sied 9 organizacji partnerów projektu oraz 11 partnerów 
stowarzyszonych. Celem jest wymiana doświadczeo i rozwój działalności wszystkich FabLabów poprzez 
zwiększenie ich zdolności i bazy wiedzy, wdrożenie nowych trendów technologicznych i innowacyjnych. 
W roku 2018 przeprowadzono cykl bezpłatnych szkoleo, prezentacji i warsztatów na temat wykorzystania 
druku 3D i modelowania przestrzennego.  
W roku 2019 przeprowadzono cykl szkoleo i warsztatów w formule European School of Makers, w tym 
warsztaty z projektowania i budowy dronów. 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: Interreg Central Europe 

 
207 187,28 zł 

 
829 427,66 zł 

2 Projekt Go SIV 

Celem projektu była poprawa wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwoju 
innowacyjności poprzez rozwój i testowanie systemu Inteligentnych Wiosek Przemysłowych (Smart 
Industrial Villages – SIV). 
Projekt obejmował zespół działao stymulujących lokalną ekonomię oraz współpracę i wymianę 
doświadczeo między trzema agencjami rozwoju regionalnego.  
W ramach projektu zorganizowano spotkania z przedstawicielami obszaru objętego pilotażem, dni 
otwarte FabLabu oraz rozpoczęto współpracę z lokalnymi szkołami w zakresie lekcji pokazowych nt. druku 
3D. 
Stworzono podręcznik opisujący działania  prowadzone do zakooczenia projektu, stworzono 
infrastrukturę innowacyjną oraz działania ukierunkowane na stymulację lokalnej społeczności w zakresie 
kreatywności i przedsiębiorczości i opisano trzy studia przypadków dotyczące działao i akcji pilotażowych 
każdej z agencji, w tym działania zintegrowane Miasta, Agencji i lokalnej społeczności Wapienicy. 
Dokumenty są udostępniane w skali międzynarodowej poprzez instytucje Unii Europejskiej. Projekt 
przyczynia się do podwyższenia jakości działao oraz rozwoju ich zakresu z uwzględnieniem 
przeanalizowanych czynników sukcesu i doświadczeo międzynarodowych. 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: Horizon2020 

67 508,47 zł 
 

76 653 zł 
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3. Projekt 4STEPS 

Celem projektu „4STEPS” realizowanego w ramach konsorcjum na terenie Europy Centralnej jest wsparcie 
sektora przedsiębiorstw w zakresie identyfikowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązao 
technologicznych, produktowych lub procesowych związanych z zagadnieniem cyfryzacji znanym pod 
nazwą Industry 4.0 (Przemysł 4.0). Głównym celem projektu będzie wdrażanie sprawdzonych rozwiązao 
w sektorach przemysłowych określonych przez każdy region i wspieranie realizacji założeo regionalnych 
RIS3. Nowatorskimi elementami 4STPES będzie zastosowana metodologia oparta na zaangażowaniu 
wszystkich podmiotów tzw. „quadruple hellix”. Główną grupą docelową będą przedsiębiorstwa sektora 
MŚP, które będą zapraszane do współpracy przez FabLaby (Digital Innovation Hubs DIH). W procesie 
uczestniczyd będą także odpowiednie zainteresowane organizacje sektora B + R, samorząd 
oraz społeczności lokalne. Celem projektu 4STEPS jest poprawa i wdrożenie innowacyjnych metod 
produkcyjnych poprzez zwiększone zastosowanie technologii z zakresu Przemysłu 4.0.  

W 2019 roku przeprowadzono wśród lokalnych firm ankietę dotyczącą poziomu zastosowania technologii 
cyfrowych w przedsiębiorstwach oraz ocenę dojrzałości technologicznej przedsiębiorstw w kontekście 
Przemysłu 4.0 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: Interreg Central Europe 

46 405,47 zł 896 232,00 zł 

 

Kongres „Sąsiedzi Sąsiadom - 

Innowacyjne Podbeskidzie 4.0” 

W ramach paneli przekazano uczestnikom Kongresu wiedzę m.in. w zakresie najnowszych rozwiązao 

w dziedzinie smart-city w oparciu o system inteligentnego sterowania ruchem w Bielsku-Białej. 

Ideą Kongresu było kompleksowe udzielenie wsparcia zarówno w rozwoju już działających firm jak 

również firm nowopowstających oraz promocja lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjnych rozwiązao 

przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw również w aspekcie transgranicznym. 

Udział w Kongresie wzięli przedstawiciele Żylioskiej Izby Gospodarczej oraz firmy włoskie przedstawiające 

innowacyjne rozwiązania w ramach wystawy firm innowacyjnych. Kongres oparto o ścisłą współpracę 

z wydziałami Akademii Techniczno-Humanistycznej. 

 

Realizator: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu 

Współfinansowanie: Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

25 584,17 zł 25 584,17 zł 
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PE-3: 
Rozszerzanie zastosowao odnawialnych źródeł energii w przestrzeni miejskiej 

1 

Wieloletnia kampania 
promocyjno-edukacyjna „Bielsko-
Biała chroni klimat”, a w tym: 
miejski konkurs dla szkół i 
przedszkoli „Szanuj energię, 
chroo klimat” oraz impreza dla 
mieszkaoców pn.: Beskidzki 
Festiwal Dobrej Energii (2 edycje 
2018-2019) 
 

Kampania skierowana do społeczności lokalnej opiera się na dwóch filarach: konkursie ekologicznym 
„Szanuj energię, chroo klimat” dedykowanym środowisku oświatowemu od przedszkoli po szkoły 
ponadpodstawowe i imprezie dla mieszkaoców o nazwie Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Wydarzenie o 
tematyce oszczędzania energii, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii prowadzone w 
konwencji warsztatów praktycznych i utrzymane w klimacie zabawy, taoca, rozrywki; dedykowane 
mieszkaocom miasta, a w szczególności środowisku oświatowemu -średnia liczba uczestników 2500 –
3000 osób, w tym ok. 2000 ze szkół i przedszkoli. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

220 145,98 zł 
 

220 145,98 zł 
 

2 
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 29 
przy ul. Czereśniowej 20 

Wykonano termomodernizację budynku szkoły zgodnie z umową. Na podstawie umowy zawartej 
z WFOŚiGW w Katowicach, na inwestycji tej zostały w części umorzone 3 pożyczki. 
 
Realizator: Urząd Miejski W Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: WFOŚiGW 

 
1 654 770,43 zł 

 
1 950 000,00 zł 

3 
 

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Handlowych przy ul. Józefa 
Lompy 11   

Inwestycja jest w trakcie realizacji, w 2019 roku wykonano wszystkie zaplanowane prace, na wartośd 
zgodną z umową. Zakooczenie inwestycji przewidziane jest w lipcu 2021roku. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

 
1 297 396,00 zł 

 
18 277 000,00 zł 

4 
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
przy ul. Komorowickiej 27 

Zakooczono wykonanie nowej elewacji i docieplenie ścian sali gimnastycznej w budynku oraz robót 
blacharskich. Wymieniono i uzupełniono  pokrycie dachowe. i kosz odpływowy  na dachu budynku. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

 
426 723,98 zł 

 
2 039 000,00 zł 

5 
Termomodernizacja bielskich 
placówek oświatowych  - I etap 

Zakooczono roboty polegające na termomodernizacji:                                                                    
1. Budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (obiektu dawnego  Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 
przy ul. Cypriana Kamila Norwida 30.                                      
2. Budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Łagodnej 26. 
3. Budynku Przedszkola Integracyjnego nr 1 przy ul. Korzennej 37  w Bielsku-Białej. 
4. Budynku Szkoły Podstawowej  nr 32 przy ul. Cieszyoskiej 393 w Bielsku-Białej. 
5. Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka 30. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: UE 

11 284 032,00 zł 15 982 942,00 zł 
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6 

Termomodernizacja budynków – 
zasób Karpackiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, jedn. A1, B1 
i Giewont 

Docieplono ściany budynków wielorodzinnych przy ul. Pięciu Stawów  5 i 7. 
 
Realizator: Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: środki prywatne, WFOŚiGW, premia termomodernizacyjna 

1 999 458,81 zł 8 594 132,27 zł 

7 
Termomodernizacja całości 
lub części budynków gminnych 

W 2018 r. - Termomodernizacja budynków gminnych – w 5 lokalizacjach: Pocztowa 32, Komorowicka 23, 
Czereśniowa 22, Konstantego Damrota 7, 1 Maja 45-47. 
W 2019 r. - Termomodernizacja budynków gminnych – w 5 lokalizacjach: Ikara 2, Zygmunta 
Krasioskiego 30, Jana Sobieskiego 39, Graniczna 4, Graniczna 6. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 
1 300 105,72 zł 

 

 
1 318 703,00 zł 

 

8 
Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 31 
przy ul. Zapłocie Duże 1 

Wykonano termomodernizacje budynku szkoły zgodnie z umową, W 2020 r. nastąpi częściowa refundacja 
poniesionych wydatków  z pożyczki i dotacji  z WFOŚiGW w Katowicach. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: WFOŚiGW 

2 955 697,28 zł 3 031 732,02 zł 

9  
Termomodernizacja  budynku 
Przedszkola nr 50 
przy ul. Łagodnej 27a 

Zlecono i wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-
kosztorysową wykonania termomodernizacji budynku przedszkola. Zadanie przewidziane do realizacji 
w 2020 r. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

56 457,00 zł 1 706 600,00 zł 

10 

Termomodernizacja ścian 
budynku i dachu wraz 
z obróbkami blacharskimi 
w Domu Nauczyciela przy 
ul. Pocztowej 

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakooczenie przewidziane jest w 2020 r. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

101 874,83 zł 370 000,00 zł 

11 

Dotacje dla osób fizycznych 
na  zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
mieszkalnych na terenie miasta 
Bielska-Białej 

W 2018 r. przyznano 28, a w 2019 r. 88 dotacji na wskazany cel. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

547 000,00 zł 547 000,00 zł 

12 

Przebudowa zasilania 
elektrycznego punktów 
pomiarowych w OOS na sieci 
wodociągowe AQUA S.A. 

Zainstalowano 32 panele fotowoltaiczne do zasilania urządzeo rejestrujących stan sieci wodociągowej. 
 
 
Realizator: AQUA S.A. 

551 422,00 zł 840 500,00 zł 
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13 Zakup biletomatów solarnych 
Zakup 4 szt. biletomatów solarnych. 
 
Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej 

165 558,00 zł 170 091,00 zł 

PE-4: 
Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązao proekologicznych 

1 
Budowa zbiornika biogazu 
na terenie oczyszczalni ścieków 
Komorowice 

Zbudowano membranowy, dwupłaszczowy zbiornik biogazu o poj. 2100 m3 wraz ze stacją osuszania 
biogazu. 
 
Realizator: AQUA S.A. 
Współfinansowanie UE 

1 532 772,00 zł 1 759 906,00 zł 

2 

Budowa instalacji podczyszczania 
odcieków z odwadniania osadów 
przefermentowanych w ciągu 
bocznym oczyszczalni ścieków 
Komorowice 

Innowacyjna instalacja podczyszczania redukuje ładunek azotu amonowego w odciekach z odwirowania 
osadów ściekowych o ponad 80% przy pomocy wyspecjalizowanych bakterii annamox. Instalacja składa 
się z reaktora biologicznego, stacji dmuchaw i mikrosita – pracuje automatycznie. W efekcie oczyszczalnia 
ścieków będzie mogła przyjąd dodatkowe ścieki z miasta i okolicznych gmin. 
 
Realizator: AQUA S.A. 
Współfinansowanie UE 

3 194 235,00 zł 4 018 495,00 zł 

3 

Zabudowa agregatu 
prądotwórczego MAGNUMS01 
na biogaz na oczyszczalni ścieków 
Komorowice 

Zrealizowano zabudowę prototypowego agregatu kogeneracyjnego Magnums 01 o mocy elektrycznej 0,5 
MWe. Uzyskano koncesję UE wymaganą przy włączeniu agregatu do zewnętrznego systemu 
energetycznego.  
 
Realizator: AQUA S.A. 

243 291,00 zł 
 

1 740 000,00 zł 
 

4 Modernizacja sieci ciepłowniczej 

Wymiana sieci kanałowej na sied preizolowaną lub sied tradycyjną standard.  
Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci napowietrznej. 
 
Realizator: P. K. „Therma” Sp. z o.o. 
Współfinansowanie UE 

 
14 173 270,00 zł 

 
14 173 270,00 zł 

5 Likwidacja niskiej emisji 
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 7 budynków mieszkalnych. 
 
Realizator: P. K. „Therma” Sp. z o.o. 

 
626 840,00 zł 

 
626 840,00 zł 

6 
Program uciepłownienia osiedli  
w centrum Bielska-Białej - pilotaż 

Dofinansowanie do likwidacji ogrzewania piecowego oraz uciepłownienia kamienic w centrum  miasta. 
Zakres wykonanych prac w 2018 roku dotyczył 63 mieszkao w 4 kamienicach. 
W 2019 r. udzielono dotacji do podłączenia do sieci ciepłowniczej 45 mieszkao w 3 kamienicach 
i jednoczesnej  likwidacji pieców węglowych. 
 

 
773 534,80 zł 

 
1 030 830,45 zł 
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Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

7 
Kontynuowanie edukacji 
ekologicznej w zakresie 
gospodarki odpadami 

Prowadzenie działao edukacyjno – informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami – 
projekty druk i dystrybucja materiałów o obowiązującym systemie gospodarki odpadami, emisja spotów 
telewizyjnych, przeprowadzanie konkursów dla szkół i przedszkoli, współpraca przy akcjach 
organizowanych przez Fundację Ekologiczną Arka, prowadzenie i utrzymanie strony 
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl 
Zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów organizowanych przez WGO. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

 
161 275,31 zł 

 
161 275,31 zł 

8 
Zakupy inwestycyjne Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. 

W 2018 r. zakupiono: samochód ciężarowy do transportu odpadów, dwie wagi samochodowe, sito 
bębnowe do przesiewania odpadów, wózek widłowy do przewożenia zbelowanych odpadów, chwytak 
hydrauliczny.  
W 2019 r. zakupiono samochód ciężarowy wyposażony w urządzenie hakowe marki Cargotec. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 

1 129 961,72 zł 1 129 961,72 zł 

9 

Wykonanie instalacji C.O. 
w lokalach gminnych 
stanowiących pustostany wraz 
z dobudową kominów 

Wykonanie instalacji C.O. w lokalach gminnych stanowiących pustostany wraz z dobudową kominów – 
w 2018 roku: w 20 lokalizacjach. 2019 rok - 30 lokalizacji. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 
879 720,80 zł 

 
964 697,75 zł 

10 
Wykonanie instalacji C.O. 
w lokalach mieszkalnych 

Wykonanie instalacji C.O. w lokalach mieszkalnych – 2018 r. w 9 lokalizacjach. 2019 r. - 49 lokalizacji. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

1 358 571,00 zł 1 358 571,00 zł 

11 

Wykonanie ogrzewania 
etażowego w lokalach 
użytkowych wraz z dobudową 
kominów 

Wykonanie ogrzewania etażowego w lokalach użytkowych wraz z dobudową kominów – 2018 r. 
w 6 lokalizacjach. 2019 r. - 6 lokalizacji. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

 
402 912,60 zł 

 
469 780,24 zł 

12 
Budowa przyłączy wodociągowo 
– kanalizacyjnych dla budynków 
gminnych 

Budowa przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych dla budynków gminnych – w 2 lokalizacjach: 
Wypoczynkowa 64, Skarpowa 85. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

61 916,90 zł 69 173,31 zł 

13 
Wymian kotłów centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody 
w budynkach gminnych 

Wymian kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach gminnych – w 2 lokalizacjach: 
Wzgórze 19, Czereśniowa 22. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

63 885,29 zł 63 885,29 zł 

http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/
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14 

Modernizacja instalacji 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów poprzez 
doposażenie instalacji 
sortowniczej i kompostowni 
w nowe maszyny i urządzenia 

Zakup zamiatarki chodnikowej CITY RANGER 3500 wraz z osprzętem, nowej ładowarki kołowej KOMATSU 

WA380-8. 

Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji 

sortowniczej w nowe maszyny i urządzenia (MW 14 i 18). 

 

Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 

Finansowanie: WFOŚiGW 

7 186 017,00 zł 7 186 017,00 zł 

15 

Modernizacja instalacji zasilania 

elektrycznego w Zakładzie 

Gospodarki Odpadami 

Instalacja rozdzielni kompresorów RT6. Złącza WP10/1, WP 10/2, WP 10/3 w związku z modernizacją 

instalacji sortowniczej. 

Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 

227 357,60 zł 227 357,60 zł 

16 

Kompleksowy program ochrony 

powietrza atmosferycznego 

w zakresie ograniczenia emisji 

zanieczyszczeo do atmosfery 

miasta Bielska-Białej z budynków 

mieszkalnych w latach 2018-

2019” 

Miasto udzieliło pomocy mieszkaocom likwidującym stare paleniska węglowe w budynkach 
jednorodzinnych. Zakres wymian dotyczył łącznie modernizacji 500 kotłowni. 
 

 

 

Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Finansowanie: WFOŚiGW 

3 723 581,74 zł 3 723 581,74 zł 

17 
BEN 2017 - monitoring mediów 
energetycznych 

Monitoring zużycia energii i innych mediów w 140 budynkach gminnych  – roczne utrzymanie aplikacji 
komputerowej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

23 763,60 zł 23 763,60 zł 

18 
Zmiana systemu 
dezynfekcji wody 
dla chlorowni Soła III. 

Zmiana systemu dezynfekcji wody – z chloru gazowego na podchloryn sodu wytwarzany na miejscu z soli 
kuchennej. 
 
Realizator: AQUA S.A. 

2 653 820,00 zł 2 729 458,00 zł 

19 
Montaż paneli elektrycznych 
w miejsce piecy kaflowych 
w lokalach komunalnych. 

W 2019 r. w 84 lokalach komunalnych. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

258 596,61 zł 258 596,61 zł 

20 

Poprawa efektywności 
energetycznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
w Bielsku-Białej 

Poprawa efektywności energetycznej 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. 
 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

4 551 519,64 zł 4 588 973,56 zł 
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21 

Przyłączenie budynku do 
ciepłowniczej sieci miejskiej 
w ramach wykonanej 
przebudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania lokali z funkcji 
mieszkalnej na użytkową 

Lokalizacja: Rynek 23 / Wzgórze 1 
 
 
 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

212 279,03 zł 212 279,03 zł 

PE-5: 
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji i sportu 

1 
Budowa stadionu miejskiego  
w Bielsku-Białej 

Kontynuacja zadania budowy stadionu miejskiego na 15 316 miejsc. 
 
Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

715 964,39 zł 135 000 000,00 zł 

2 
Modernizacja miejskich placów 
zabaw 

W ramach tego zadania wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysową  na modernizację placu 
zabaw przy ul. Zakładowej. Demontaż i montaż istniejących urządzeo zabawowych. Dostawa i montaż 
nowych urządzeo zabawowych: piaskownica ze stolikami, karuzela z kierownicą, karuzela kręciołek do 
piruetów, domek wspinaczkowy, drążek do podciągania, ławka parkowa, kosze  na śmieci, regulamin. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

142 052,04 zł 142 052,04 zł 

3 
Budowa nowych i modernizacja 
istniejących ścieżek rowerowych 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica  w Bielsku-Białej.  
Etap I - odcinek od Cieszyoskiej do ulicy Leśników - obejmowała budowę  w pełnej konstrukcji ścieżki 
rowerowej z  nawierzchnią z betonu asfaltowego, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę ciągu 
pieszo-jezdnego z nawierzchnią z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia – zakooczono. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

2 024 712,95 zł 17 252 000,00 zł 

4 
Modernizacja boisk sportowych 
zlokalizowanych przy placówkach 
oświatowych w Bielsku - Białej 

W ramach zadania (gmina) zrealizowano: 
1.Budowę boiska wielofunkcyjnego , bieżni oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 
ul. Antoniego Osuchowskiego 8 w Bielsku-Białej                                      
2.Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 
przy ul. Władysława Broniewskiego  
3.Podpisano umowę na budowę  boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal  przy Szkole 
Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego 46                                                                          
4.Rozbudowano  system monitoringu wizyjnego na potrzeby boiska sportowego oraz wykonano 
oświetlenie boiska  wielofunkcyjnego oraz placu zabaw  na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 
przy  ul. Wyzwolenia 343. 
W ramach zadao powiatu wybudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię oraz skocznię w dal przy 
Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 - ul. Maksyma Gorkiego 7  w Bielsku-Białej. 

 
4 208 814,77 zł 

 
20 909 575,65 zł 
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Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

5 

Modernizacja boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 2 Towarzystwa 
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-
Białej pl. M. Lutra 7 

Wybudowano boisko  wielofunkcyjne oraz zamontowano piłkochwyty przy Szkole Podstawowej nr 2 
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

514 728,12 zł 518 636,00 zł 

6 

Budżet Obywatelski: Osiedle 
Komorowice Krakowskie -
Budowa bieżni lekkoatletycznej 
dwutorowej zakooczonej 
zeskokiem do skoku w dal wraz 
z zagospodarowaniem  terenu 
wokół niej ul. Czereśniowa 

Wybudowanie bieżni lekkoatletycznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20.   
 
 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 

7 

Budżet Obywatelski: Osiedle 
Komorowice Śląskie: Rozbudowa 
bieżni lekkoatletycznej do 120 m 
przy byłym Gimnazjum nr 14    
(od 01.09.2017 - SP 29) 
ul. Mazaocowicka 

Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej przy budynku Szkoły Podstawowej  nr 29 przy ul. Mazaocowickiej 34 
w Bielsku-Białej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

95 520,00 zł 95 520,00 zł 

8 

Budżet Obywatelski: Osiedle 
Hałcnów:  Siłownia zewnętrzna, 
Park Rekreacyjny "Orchidea" 
przy ul. Wyzwolenia 

W ramach tego zadania wykonano projekt techniczny, wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż 
urządzeo siłowni zewnętrznej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nasadzeo drzew 
i zagospodarowanie terenu.    
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

120 430,29 zł 120 430,29 zł 

9 

Budżet Obywatelski: Osiedle 
Biała Północ: rozbudowa 
i doposażenie placu zabaw 
oraz siłowni zewnętrznej 

W ramach tej inwestycji zamontowano :  
1) zestaw urządzeo zabawowych : linarium-  piramida, huśtawka wagowa, wykonano nawierzchnię 
bezpieczną pod urządzeniami, tablicę informacyjną wraz z regulaminem. 
2) zestaw urządzeo siłowni zewnętrznej: 
(biegacz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, wahadło, twister), montaż nawierzchni bezpiecznej 
pod urządzeniami z mat gumowych przerostowych, tablica informacyjna, tablica z regulaminem.   
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

99 483,38 zł 99 483,38 zł 
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10 

Budżet Obywatelski: Osiedle 
Straconka: "Zagospodarowanie 
terenu zielonego na cele 
rekreacyjne w Straconce 
1) Zielony Zakątek 
2) Przystanek Turysty 

Realizacja zadania obejmowała: 
- zakup, dostawa i montaż: sześcianu gimnastycznego, stołu do ping-ponga betonowego, stołu do gry 
w szachy betonowego, stojaka na rower 4- stanowiskowego, kamienia z tablicą dotyczącą  BO, 
- nasadzenie 13 szt. żywotników. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

27 900,00 zł 27 900,00 zł 

11 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Straconka:  
Zagospodarowanie terenu 
zielonego na cele rekreacyjne  
w Straconce oraz zakup do filii 
Książnicy Beskidzkiej - Biblioteki 
w Straconce - książek, urządzeo, 
materiałów wg listy. Zielony 
zakątek, Przystanek Turysty - 
kontynuacja, uzupełnienie" 

Realizacja zadania obejmowała: 
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- wykonanie drewnianej wiaty na fundamencie, pokrytej gontem bitumicznym,  
- wykonanie i montaż gabionów wraz z drewnianymi siedziskami (łącznie 36 szt.),  
- wykonanie nawierzchni żwirowej, 
- zakup, dostawa i montaż kamienia z tablicą dotyczącą  BO, 
- zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej. 

 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

166 514,47 zł 166 514,47 zł 

12 
Budżet obywatelski: Osiedle 
Wojska Polskiego: Skwer Marzeo 

Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie skweru wypoczynkowego pełniącego również funkcje 
komunikacyjne (ścieżki o nawierzchni żwirowej, nasadzeo zieleni niskiej - krzewów, bylin roślin 
okrywowych, założenie trawnika parkowego, wyposażenie skweru w 6 ławek z oparciem, 2 kosze na 
śmieci oraz tablicę z informacją o projekcie. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

104 809,28 zł 104 809,28 zł 

13 
Miasteczko innowacji w Gemini 
Park 

Powstał Park Linowy „W dechę” o pow. 5000 m
2 

.
 

 

Realizator: Gemini Park Sp. z o.o. 
Finansowanie: środki prywatne 

500 000,00 zł 6 250 000,00 zł 

14 
Ośrodek rekreacji konnej - Bielski 
Klub Jeździecki „Hubertus” 

Wybudowano stajnię z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonano zjazd z drogi 
publicznej i drogi wewnętrznej  oraz wykonano ujeżdżalnię zewnętrzną. 
 
Realizator: Bielski Klub Jeździecki „Hubertus” 
Współfinansowanie: środki prywatne, dotacja MSiT 

1 281 011,00 zł 2 037 707,60 zł 
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15 
Budżet obywatelski: Osiedle Biała 
Wschód : Modernizacja ogródka 
jordanowskiego 

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących na tym terenie, montaż zestawu zabawowego 
wraz z nawierzchnią bezpieczną  z mat przerostowych, montaż ławek oraz tablicę informacyjną 
na kamieniu. 
Zakup, dostawa i montaż zestawu 2 szt. rowerów na USB wraz z nawierzchnią bezpieczną. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

79 313,37 zł 79 313,37 zł 

16 
Aktywne przestrzenie -
rewitalizacja terenów miejskich 
w Bielsku-Białej- Etap II i III 

W ramach zadania wykonano: 
 1. Zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Zdrojowej, ul. św. Anny w Bielsku-Białej na cele 
rekreacyjne obejmujące budowę ścieżek spacerowych, rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz 
z montażem ogrodzenia , boiskiem do gry w boule, i elementy małej architektury. 
 2. Przebudowę terenu miejskiego (ogrodu jordanowskiego) przy ul. Zielonej w Bielsku-Białej 
na integracyjny plac zabaw "Szósty zmysł" - zadanie zostanie zakooczone w styczniu 2020 r. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: środki UE 

5 732 144,33 zł 15 025 386,09 zł 

17 
Zakup i zamontowanie siatek - 
piłkochwytów wokół boiska przy 
ul. Międzyrzeckiej 

Zakupiono i zamontowano piłkochwyty przy boisku. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

32 499,99 zł 32 500,00 zł 

18 
Budowa Mini Miasteczka Ruchu 
Rowerowego na Osiedlu 
Beskidzkim 

Wykonano pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową   
budowy mini miasteczka ruchu rowerowego. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

9 348,00 zł 100 000,00 zł 

19 
Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej  Nr 31 
przy ul. Zapłocie Duże 1 

Inwestycja jest w trakcie  realizacji, w 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane prace, na wartośd zgodną 
z umową, Zakooczenie inwestycji przewidziane jest w listopadzie 2020 r. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

2 024 421,7 zł 8 060 000,00 zł 

20 

Modernizacja basenu w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących  
im. Armii Krajowej 
przy ul. Sterniczej 4 

Inwestycja jest w trakcie  realizacji, w 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane prace, na wartośd zgodną 
z umową. Zakooczenie inwestycji przewidziane jest w sierpniu 2020 r. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

762 360,00 zł 9 900 000,00 zł 
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21 
Budżet obywatelski:  Realizacja 
projektów ogólnomiejskich: 
"Lotniczy Plac Zabaw"  

Realizacja zadania obejmowała: 
- zakup, dostawa i montaż: zestawu zabawowego - "samolot", zestawu zabawowego - "wieża kontroli 
lotów", huśtawki wahadłowej podwójnej, zestawu zabawowego - "samolot Gawron", huśtawki 
na sprężynie - "helikopter", huśtawki na sprężynie - "samolot", ławki -„samolot”, ławki - „straż pożarna”, 
zestawu sprawnościowego, zestawu zabawowego „helikopter”, regulaminu, ławki, kosza na śmieci, stolika  
z ławkami,  
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

213 085,20 zł 213 085,20 zł 

22 

Realizacja projektów 
osiedlowych: 
Osiedle Beskidzkie: "Plac zabaw 
dla dzieci niepełnosprawnych" 

- wykonanie ogrodzenia, 
- zakup, dostawa i montaż:  panelu integracyjnego - „bębenek”, piaskownicy integracyjnej, huśtawki 
bocianie gniazdo, zestawu integracyjnego, tablic z regulaminem szt. 2 , tablice z informacją o projekcie 
wraz z kamieniem, ławki - szt.3 , kosza na śmieci - szt.2,  
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 
- nasadzenie zieleni. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

181 300,52 zł 181 300,52 zł 

23 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Lipnik: "Plac zabaw 
dla dzieci fitness pod chmurką- 
Pod Gaikami" 

Realizacja zadania obejmowała: 
- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- zakup, dostawa i montaż: urządzenie zabawowe drewniane, urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, 
wahadło/twister, elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci,  kamieo z tablicą dot. BO, tablica  
z regulaminem, 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

57 076,00 zł 132 649,98 zł 

24 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
"Osiedle Biała Krakowska: 
"Budowa placu zabaw dla dzieci 
Biała Lipnicka" 

Realizacja zadania obejmowała: 
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- zakup, dostawa i montaż urządzeo zabawowych tj. zestaw sprawnościowy, zjazd na linie, zestaw 
dla najmłodszych, huśtawka ważka, piaskownica, karuzela trójramienna, huśtawka podwójna, 
- wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, 
- zakup, dostawa i montaż urządzeo małej architektury tj. tablica o projekcie BO, tablica z regulaminem, 
ławki, kosz na śmieci, 
- wykonanie ogrodzenia wraz z furtką,  
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 
 

126 657,00 zł 126 657,00 zł 
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Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

25 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Biała Północ: „Urządzenia 
zabawowe przy placu zabaw dla 
starszych dzieci i młodzieży oraz 
punkt dwiczeo" 

Realizacja zadania obejmowała: 
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- zakup, dostawa i montaż: huśtawki Mobilus, zestawu do dwiczeo street workout, stojaka na rowery, 
tablicy z regulaminem. 

 

Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

91 560,00 zł 91 560,00 zł 

26 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Kamienica: „Urokliwa 
Kamienica” 

Realizacja zadania obejmowała: 
- zakup, dostawa i montaż tablic informacyjnych z informacjami historycznymi 2 szt., tablicy na kamieniu 
z informacjami o Budżecie Obywatelskim, 
- wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej,  
- zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury - ławka 3 szt., kosz na śmieci, 
- nasadzenia: krzewy liściaste, krzewy żywopłotowe, drzewa iglaste, obsadzenia kwietników: bylinami, 
krzewami róż, roślinami cebulkowymi. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

92 925,04 zł 92 925,04 zł 

27 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Komorowice Śląskie : 
"Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Mazaocowickiej" 

Realizacja zadania obejmowała: 
- zakup, dostaw i montaż huśtawki wagowej, piaskownicy,  linarium, ławki, kosza na śmieci, 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

52 132,32 zł 52 132,32 zł 

28 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Mikuszowice Krakowskie; 
"Rozbudowa placu zabaw 
i siłowni w Mikuszowicach 
Krakowskich oraz zakup sprzętu 
sportowego, dydaktycznego 
dla Przedszkola  nr 33, Szkoły 
Podst. Nr 24 i PKS "Barbara" 

Realizacja zadania obejmowała: 
- zakup, dostawa i montaż regulaminu placu zabaw, bujaki pojedyncze szt.2 , piaskownicy, kosza 
na śmieci, ławki 2 szt., wyciąg górny + wyciskanie siedząc oraz wahadło + twister, tablica z BO, kosz 
na śmieci, 
- wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej i nawierzchni z kostki brukowej. 
 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

84 249,60 zł 84 249,60 zł 
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29 

Realizacja projektów 
osiedlowych: Osiedle Bielsko 
Południe: "Osiedle nasze 
w pełnej krasie czyli Zielona Łąka 
przy ul. Żywieckie Przedmieście. 
Wyposażenie wybiegu dla psów 
przy Parku Włókniarzy”  

Realizacja zadania obejmowała: 
- wykonanie psiej toalety w postaci ogrodzonej płotkiem nawierzchni piaskowej wraz z obrzeżami i psimi 
pisuarami,  
- zakup, dostawa i montaż psich urządzeo agility: słupki do slalomu, płotki do przeskakiwania, 
równoważnia, kładka, szałas - kładka do wspinania, obręcze do przeskakiwania, 
- zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury: kosza na śmieci, ławki, kosza na psie 
ekskrementy z podajnikiem torebek, 
- wykonanie dojścia/ ścieżki utwardzonej z miejsca parkingowego dla osób  niepełnosprawnych do furtki 
wybiegu, 
- zakup woreczków na psie odchody 
- uporządkowanie terenu - prace ziemne, 

- wysianie łąki kwietnej ok. 500 m
2
 oraz trawnika ok. 500 m

2
, 

- wykonanie ogrodzenia z drewnianych palików połączonych sznurem konopnym, 
- zakup, dostawa i montaż tablicy z BO oraz ławki w formie fali. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

150 531,24 zł 150 531,24 zł 

30 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
 „Wybieg dla psów przy Parku 
Włókniarzy”  

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- wykonanie ogrodzenia panelowego z 2 furtkami w postaci śluzy, obsadzonego żywopłotem, 
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

93 685,00 zł 93 685,00 zł 

31 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Polskich Skrzydeł: „Strefa 
aktywności fizycznej dla osób 
dojrzałych na Osiedlu Polskich 
Skrzydeł w Bielsku-Białej” 

- zakup, dostawa i montaż 6 szt. podwójnych urządzeo do dwiczeo oraz ławek, koszy,  
- wykonanie chodnika  z kostki brukowej, 
- nasadzenie zieleni. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

97 034,40 zł 97 034,40 zł 

32 

Realizacja projektów 
osiedlowych:  
Osiedle Polskich Skrzydeł: „Park 
Lotniczy – rozbudowa i 
doinwestowanie" 

- doposażenie boiska w ławki i uzupełnienie piłkochwytów. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

62 334,02 zł 69 051,52 zł 
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33 

Realizacja projektów 

osiedlowych:  

Osiedle Polskich Skrzydeł: „A nasz 

Park Lotniczy wciąż rośnie”  

- modyfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
- wykonanie drewnianej kładki. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

93 000,00 zł 104 045,00 zł 

34 

Projekt, wykonanie i 
posadowienie w przestrzeni 
miejskiej rzeźb postaci z seriali 
wyprodukowanych w Studiu 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-
Białej 

Opracowanie projektu rzeźby przedstawiającej postaci z serialu „Pampalini łowca zwierząt” Pampaliniego 
i hipopotama, wybór lokalizacji, wykonanie rzeźb (odlew, prace rzeźbiarskie), posadowienie rzeźb. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

189 533,70 zł 452 000,00 zł 

PE-6: 
Dalsza rewitalizacja zabytkowej zabudowy centrum miasta 

1 
Rewitalizacja willi Teodora Sixta 
w Bielsku-Białej 

W 2018 r. wykonano: roboty rozbiórkowe oraz budowlane w budynku willi Sixta, roboty budowlane 
w budynku wozowni, roboty zewnętrzne, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje sanitarne. 
W 2019 r. wykonano renowację tynków wewnętrznych oraz stolarki drzwiowej i okiennej, wymieniono 
instalacje elektryczne, wentylacyjne, grzewcze. Powstały nowe toalety, w tym dwie 
dla niepełnosprawnych. Zbudowano windę łączącą trzy kondygnacje. Pomieszczenia wyposażono 
w monitoring oraz wifi. Wyremontowano zniszczoną wozownię. Odnowiono ogrodzenie, ułożono nowe 
alejki kamienne, przy których stad będą ławki i latarnie. 
 
Realizator: Galeria Bielska BWA 
Współfinansowanie: środki unijne, budżet paostwa 

6 510 401,79 zł 11 323 243,17 zł 

2 
Utworzenie Miejskiego Centrum 
Usług Społecznościowych – 
ul. Wzgórze 14 

Wykonany został kompleksowy remont konserwatorski kamienicy. Budynek został przystosowany 
i wyposażony na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej (MCUS) m.in. 
w sprzęt komputerowy i multimedialny, sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny.  
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: Budżet paostwa, środki UE 

5 127 405,96 zł 5 219 914,10 zł 

3 
Modernizacja budynku przy Rynek 
16/ ul. Słowackiego 1B 

Wykonano kompleksowe prace remontowe wewnątrz budynku z wyposażeniem w niezbędne instalacje. 
Poprawiona została funkcjonalnośd układu pomieszczeo, remont podwórka wewnętrznego 
z przechodem. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej  

3 268 427,71 zł  4 615 576,92 zł 
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4 
Modernizacja budynku przy ul. 
Krasioskiego 20 C 

Wykonano instalacje: wod.-kan, co. ,gazową, elektryczną i teletechniczną. Wykonano: wzmocnienie 
stropów budynku. Wydzielono 14 lokali mieszkalnych i wyremontowano je. Wykonano remont dachu 
i elewacji, wymieniono stolarkę zewn. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

192 748,94 zł 1 886 569,71 zł 

5 

Modernizacja, przebudowa 
i adaptacja budynku 
przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-
Białej (Rewitalizacja Starówki-
kwartał D). 

Wykonano kompleksowe prace zewnątrz i wewnątrz budynku z wyposażeniem w niezbędne instalacje 
i poprawą funkcjonalności układu pomieszczeo, remontem podwórka wewnętrznego. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

1 442 725,41 zł 1 442 725,41 zł 

6 
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego 
i chronionego w Bielsku-Białej  

Wyremontowano 2 lokale mieszkalne przy ul. Przechód 1/4 i Komorowickiej 16/4. 
Wykonano: instalacje wewnętrzne, wykonano remont dachu, częściowo została wymieniona stolarka 
okienna. 
 
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Współfinansowanie: środki UE 

1 376 060,82 zł 2 055 624,87 zł 

7 
Renowacja i adaptacja XVIII 
wiecznego obiektu przy ul. Celnej 2 

Remont dachu i elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej budynku przy ul. Celnej 2 w Bielsku-Białej. 
 
Realizator: inwestor prywatny 
Środki prywatne 

450 000,00 zł 450 000,00 zł 

8 

Realizacja programu dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 

W 2018 r. przyznano 7 dotacji na łączną kwotę 676.650,61 zł z przeznaczeniem na: „Remont 
konserwatorski muru ogrodzeniowego oraz bramy wjazdowej i dwóch furt cmentarza Żydowskiego przy 
ul. Cieszyoskiej 92”, „Remont konserwatorski elewacji wraz ze stolarką okienną budynku przy ul. Juliusza 
Słowackiego 4”, „Projekt budowlany remontu konserwatorskiego budynku przy ul. Jana Sobieskiego 22”, 
„Remont konserwatorski elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej w kościele pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Bielsku-Białej”, „Montaż trzech aparatów Aquastop w piwnicach dawnego zamku 
starostów lipnickich przy ul. Żywieckiej 20”, „Remont konserwatorski fragmentu elewacji frontowej wraz 
z kamiennym cokołem oraz portalem głównym w kościele pw. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej”, „Remont 
konserwatorski dachu budynku przy ul. Targowej 2”. 
W 2019 r. wykonane zostały 3 uchwały dotacyjne. W ramach tego zadania dofinansowane zostały 
następujące zadania: 
1.Sporządzenie projektu i remont ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz ze wszystkimi instalacjami 
i stolarką w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Cieszyoskiej 92. 
2. Remont elewacji północnej kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2. 

934 481,70 zł 934 481,70 zł 
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3. Remont konserwatorski elewacji i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych i remontem klatki 
schodowej w kamienicy przy pl. Rynek 12. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

 

  



22 
 

1.2 Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Efektywnośd” 
 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.  (bazowy) 2012 r. 2014 r. 2016 r. 2018 r. 

Liczba mieszkao na 1000 mieszkaoców GUS 384,8 392,5 401,2 409,3
 
 416,9 

Liczba osób na jedno mieszkanie GUS 2,60 2,55 2,49 2,44
 
 2,40 

Budynki oddane do użytku GUS 394 339 
277 

273 (2015) 
278 

286 (2017) 
289 

282 (2019 r.) 
 

Mieszkania oddane do użytku GUS 570 611 
503 

466 (2015) 
554 

467 (2017) 
526 

 

Powierzchnia lasów [ha] GUS 3 059,2 3 049,8 
3 073,7 

3 064,6 (2015) 
3 072,36 

3 072,36 (2017) 
3087,29 

 

Powierzchnia o szczególnych walorach 
przyrodniczych  
prawnie chroniona (obszary chronione) 
[ha] 

GUS 5 110,4 5 071,2 
5 101,8 

5 101,8 (2015) 
3 084,40 

3 084,40 (2017) 
3084,15 

 

Udział podatku dochodowego od osób 
fizycznych w dochodach własnych gminy 
*mln zł+ 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

172,2 191 
204,8 

224,4(2015) 
240,5 

258,3 (2017) 
296,2 

319,7 (2019) 

Nakłady inwestycyjne  
w przedsiębiorstwach  
*mln zł+ 

GUS 1 030,9 1 049,6 1 024,5 1 262,5 1 503,1 

Wartośd brutto środków trwałych  
w przedsiębiorstwach *mln zł+ 

GUS 11 817,8 13 474,5 15 046,4 17 017,4 19 231,9 

Wartośd brutto środków trwałych na 
1 mieszkaoca *zł+ 

GUS 67 527 77 245,2 86 966,8 98 921 112 297 

Produkcja sprzedana przemysłu na  
1 mieszkaoca *zł+ 

GUS 149 031 139 136 139 218 151 350 151 074 

Udział podatku dochodowego od osób 
prawnych w dochodach własnych gminy 
*mln zł+ 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

14,7 15,5 
15,8 

16,6 (2015) 
22,6 

24,5 (2017) 
32,3 

31,8 (2019) 

Nakłady inwestycyjne gminy *mln zł+ 
Sprawozdanie  

z budżetu miasta 
180,4 114,9 

98,1 
103 (2015) 

116 
121,6 (2016) 

125,5 
291,1 (2019) 
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Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych do sieci wodociągowej *%+ 

GUS 95,1 95,2 97,9 
97,9 

97,9 (2017) 
98 

 

Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej *%+ 

GUS 80,8 82 84,2 
84,7 

85,0 (2017) 
85,4 

 

Ludnośd korzystająca z oczyszczalni 
ścieków *%+ 

GUS 90,2 93,2 
99,3 

95,2 (2015) 
96,4 

96,9 (2017) 
97,6 

 

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkaoca *m
3
] GUS 219,6 195,5 

175,8 
328,0 (2015) 

190,3 bd 

Zużycie energii elektrycznej na 
1 mieszkaoca *kWh+ 

GUS 835,2 805,8 
777,5 

789,5 (2015) 
779,7 

792,0 (2017) 
803,4 

 

Odpady wytworzone (z wyłączeniem 
odpadów komunalnych) *t+ 

GUS 
GO 

117,9 148,8 
121,1 

136,5 (2015) 
136,5 

129,7 (2017) 
114,3 

(tylko GUS) 

Wielkośd nakładów inwestycyjnych na 
rozwój infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej *mln zł+ 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

54,9 33,4 
38,8 

39,6 (2015) 
8,3 

2 (2017) 
1,8 

4,7 (2019) 

Liczba użytkowników miejskiej bazy 
sportowo – rekreacyjnej 

PiS UM 
(wcześniej:  

KFT UM) 
ok. 650 000 ok. 898 500 

ok. 924 tys. 
ok. 1 288 tys. (2015)   

1 097 tys. 
1 068 tys. (2017) 

Ponad 844 tys. na podst. 
Raportu za 2018 r. (bez 

biletów sprzedanych 
przez TS  Podbeskidzie 

S.A.) 
 

Korzystający z noclegów na 1000 ludności GUS 450,64 477,5 
633,0 
606,8 

 (2015) 

652,8 
694,73 (2017) 

701,93 
 

Liczba turystycznych obiektów 
zbiorowego zakwaterowania 

GUS 19 19 
20 

19 (2015) 
22 25 

Wskaźniki intensywności ruchu 
turystycznego: 

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

 Deferta i Baretje’a  

GUS 

 
45,06 

 

 
47,75 

 

63,30 
60,68 (2015) 

65,28 
69,47 (2017) 

70,2 
 

0,96 0,90 
1,01 

0,96 (2015) 
1,02 

1,06 (2017) 
1,07 
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(liczba turystycznych miejsc 
noclegowych, pomnożoną przez 100, 
przypadającą na liczbę ludności 
miejscowej) 

 Charvata  
(relacja udzielonych noclegów do liczby 
stałych mieszkaoców) 

1,01 0,91 
1,20 

1,16 (2015) 
1,24 

1,40 (2017) 
1,41 
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2. Priorytet „MOBILNOŚD” 
 
 
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 „Mobilnośd”: 
 
 
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 społeczeostwa sieciowego; 

 

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



 
 

2.1.  Informacja na temat realizacji przedsięwzięd strategicznych w ramach priorytetu „Mobilnośd” 
 

Lp. 

Nazwa zadania 
realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia 
strategicznego 

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania  
Koszty poniesione  

w latach 2018-2019 
Koszt całkowity 

zadania 

PM-1: 
Rozwój i integracja miejskiego systemu infrastruktury transportowej 

1 

Rozbudowa skrzyżowania ulic 
ks. Stanisława Stojałowskiego, 
Wyzwolenia, Władysława 
Broniewskiego wraz 
z przebudową placu 
Opatrzności Bożej w Bielsku-
Białej 

Zadanie obejmowało przebudowę skrzyżowania wraz z wlotami na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Poprawę 
stanu technicznego obiektu mostowego oraz przebudowę placu Opatrzności Bożej. Dodatkowo przebudowano 
oświetlenie uliczne oraz usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
 
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

11 872 072,32 zł 12 050 250,72 zł 

2 

Rozbudowa skrzyżowania 
ul. Górskiej i ul. Złoty Potok 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w ciągu 
ul. Saneczkowej i ul. Matecznik 
w Bielsku-Białej 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Górska i ul. Złoty Potok- obejmowała wykonanie pełnej konstrukcji jezdni 
i chodników, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidującej infrastruktury oraz budowę zatoki 
autobusowej – zakooczono roboty. 
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Saneczkowej oraz ul.  Matecznik w Bielsku-Białej- Etap II – obejmowała 
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z pełną konstrukcją jezdni i odtworzeniem nawierzchni. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

5 894 630,38 zł 5 894 630,38 zł 

3 

Rozbudowa drogi powiatowej 
(nr 7468 S) ul. Szerokiej 
w Bielsku-Białej i rozbudowa 
drogi gminnej (nr 160 166 S) 
ul. Czołgistów w Bielsku-Białej 

ul. Czołgistów - wykonano pełną konstrukcję jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej, energetycznej – zakooczono. 
ul. Szeroka – wykonano podbudowy pod jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową wraz z budową kanalizacji 
deszczowej, przebudowa sieci energetycznej, sieci teletechnicznej i wykonaniem nawierzchni jezdni. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

7 470 394,28 zł 7 440 237,90 zł 

4 
Rozbudowa ul. Komorowickiej 
w Bielsku-Białej 

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz wykonanie uzupełnienia nawierzchni jezdni z masy 
bitumicznej - zakooczono. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

879 886,99 zł 1 696 551,24 zł 

5 

Budowa jednostronnego 
chodnika wzdłuż 
ul. Wyzwolenia w Bielsku-
Białej na odcinku 
od ul. Okręgowej do granicy 
miasta 

Wykonywanie  nawierzchni z kostki betonowej  na chodniku i zjazdach. Profilowanie skarp i poboczy – 
zakooczono. 
 
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 469 342,06 zł 2 942 107,70 zł 
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6 
Rozbudowa ul. Ks. Jana Kusia 
w Bielsku-Białej 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz nowej pełnej 
konstrukcji jezdni wraz z przebudową sieci teletechnicznej – zakooczono. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 381 909,65 zł 2 647 759,17 zł 

7 

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

Przebudowa i budowa części chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej, przebudowę pełnej konstrukcji 
jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę miejsc postojowych,  przebudowę istniejącego odwodnienia 
oraz przebudowę istniejącego przepustu na potoku Starobielskim. Dodatkowo wykonano przełożenie sieci 
energetycznej oraz sieci teletechnicznej – zakooczono. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 727 342,94 zł 2 485 683,16 zł 

8 
Rozbudowa ul. Łowieckiej 
i ul. Dębowiec w Bielsku-Białej 

Rozbudowa ul. Dębowiec na odcinku od km 0+000 do km 0+730 z przebudową skrzyżowania z ul. Łowiecką.  
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej. Przebudowa 
przepustów drogowych, przebudowa wodociągu – zakooczono. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

4 800 775,95 zł 5 347 603,96 zł 

9 

Przebudowa ul. Juliusza 
Słowackiego od ul. Władysława 
Orkana do ul. Grunwaldzkiej 
w Bielsku-Białej w ramach 
zadania inwestycyjnego 

Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od ulicy Władysława Orkana do ulicy Grunwaldzkiej wraz 
z budową oświetlenia ulicznego – zakooczono. 
 
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

2 166 808,34 zł 2 797 652,60 zł 

10 
Rozbudowa odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 942 
w Bielsku-Białej  

Zakooczono roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej. Rozpoczęto prace na ul. Cieszyoskiej - roboty drogowe 
skoncentrowane były na odcinku od ronda im. Czesława Niemena do ul. Stanisława Skrzydlewskiego, od ronda 
z ul. Nowo-Międzyrzecką do ul. Jaworzaoskiej (wykonanie podbudów, nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej 
i chodników, przebudowy sieci obcych), a również na odcinku drogi serwisowej w kierunku ul. Czesława 
Taoskiego oraz na łącznicy z ronda Hulanka w kierunku do ul. Cieszyoskiej.     
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Dofinansowanie UE 

100 317 021,07 zł 240 493 666,96 zł 

11 

Rozbudowa DK 52 
(ul. Krakowskiej/ 
ul. Żywieckiej)  
w Bielsku-Białej  

Realizowany zakres robót na ul. Żywieckiej dotyczył wykonania podbudów i nawierzchni jezdni i chodników oraz 
przebudowy sieci obcych. Koncentracja robót w 2019 r. miała miejsce na odcinkach ul. Żywieckiej tj. od ul. PCK 
do ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz od ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do ul. Górskiej. Roboty 
na ul. Krakowskiej dotyczyły wykonania podbudów i nawierzchni jezdni i chodników, wykonania robót 
mostowych (most na potoku Krzywa) oraz przebudowy sieci obcych. Koncentracja robót w 2019 r. miała miejsce 
na całym froncie robót tj. na odcinkach ul. Krakowskiej od węzła Krakowska do granicy miasta.  
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Dofinansowanie UE 

70 329 776,59 zł 106 095 400,81 zł 
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12 

Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1  
od węzła Rosta drogi 
ekspresowej S1 
do ul. Hałcnowskiej  
w Bielsku-Białej  

Zakooczono zadanie obejmujące wykonanie głównego ciągu ulicy KDZ-1 w pełnej konstrukcji z chodnikami wraz 
z budową dwóch zatok przystankowych oraz robotami melioracyjnymi, budową zbiornika retencyjnego, 
przebudową kanalizacji sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego. Roboty skoncentrowane były 
na ul. Hałcnowskiej wraz ze skrzyżowaniem (rondo z ul. Nowo-Hałcnowską), odcinku KDZ-1 od ronda w kierunku 
węzła Rosta oraz drodze serwisowej obsługującej przyległe nieruchomości.  
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Dofinansowanie z budżetu paostwa. 

18 906 426,02 zł 20 447 671,31 zł 

13 

Rozbudowa  
DW 945  
ul. Żywieckiej  
w Bielsku-Białej wraz z budową 
nowego mostu 

Zrealizowano rozbudowę ul. Żywieckiej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Owocowej – wykonano roboty 
polegające na rozbudowie jezdni i chodnika, budowie kanalizacji deszczowej i przepustów, rozbudowie 
oświetlenia drogowego oraz przebudowie kolidujących sieci uzbrojenia terenu.  
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Dofinansowanie z budżetu paostwa. 

20 679 196,05 zł 20 679 196,05 zł 

14 

Rozbudowa  
ul. Generała Kazimierza 
Sosnkowskiego wraz 
z odcinkiem  
ul. Janisława Grondysa  
w Bielsku-Białej 

Rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonano roboty przygotowawcze. Wybudowane zostało oświetlenie uliczne 
oraz kanalizacja deszczowa.  
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Dofinansowanie: Środki Funduszu Dróg Samorządowych. 

749 998,53 zł 4 118 446,59 zł 

15 

Zakup busów przystosowanych 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla MZK 
w Bielsku-Białej 

Zakup 2 szt. busów przystosowanych do przewozu osób niepełnoprawnych. 
 
 
Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny 

391 386,00 zł 788 000,00 zł 

16 Zakup wiat przystankowych 
Zakup 6 szt. wiat przystankowych. 
 
Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny 

76 323,96 zł 308 000,00 zł 

PM-2: 
System inteligentnego zarządzania ruchem drogowym 

1 
 
System inteligentnego 
zarządzania ruchem drogowym 

Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Bielsku-Białej, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej Systemu 
ITS, modernizacja 18 sygnalizacji świetlnych, rozbudowa sieci transmisji danych, wykonanie przyłącza 
światłowodowego, dostawa sprzętu i oprogramowania, uruchomienie podsystemu sterowania ruchem, 
uruchomienie podsystemu: monitoringu wizyjnego, zarządzania transportem publicznym, informacji 
dla kierowców i pasażerów, uruchomienie tymczasowego Centrum Zarządzania Ruchem. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: UE 

12 022 194,64 zł 14 716 164,57 zł 



29 
 

2 
Rozbudowa Inteligentnego 
Systemu Transportowego 
w Bielsku-Białej 

Realizacja prac przygotowawczych – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wdrożenia kolejnego 
etapu ITS. 
Zakup klimatyzatorów do serwerowni w budynku MZD oraz budowa sieci światłowodowej do parkingu 
przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 
Współfinansowanie: UE 

148 268,80 zł 12 558 268,80 zł 

3 

Dostawa parkomatów do strefy 
płatnego parkowania w Bielsku-
Białej wraz z obsługą 
techniczno-serwisową 

Zakup 55 parkomatów dla strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej. 
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

1 558 267,48 zł 1 558 267,48 zł 

PM-3: 
Rozbudowa miejskiego systemu informacji elektronicznej i publicznych usług elektronicznych 

1 

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

Zakup BriscCad PRO. Wdrożenie ITManager’a. Zakup kopiarki dla Stref Płatnego Parkowania. Zakup switchy oraz 
konfiguracja i instalacja w Siedzibie MZD. Zakup  zestawów komputerowych i oprogramowania biurowego MS 
Office, drukarek oraz projektor.  
 
 
 
 
Realizator: Miejski Zarząd Dróg 

165 220,85 zł 5 327 000,00 zł 

2 

e-Usługi dla miasta Bielska-
Białej - rozwój społeczeostwa 
informacyjnego w Bielsku-
Białej. 

Budowa 12-tu punktów hotspot – poszerzenie działającego rozwiązania. 
Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego SEKEL służącego do budowy interaktywnych, zarządzalnych 
formularzy jako rejestrów danych. Narzędzie to może stanowid platformę do wdrażania rozwiązao typu Open 
Data. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

145 230,00 zł 145 230,00 zł 

3 
Utrzymanie e-usług dla Miasta 
Bielska-Białej 

Utrzymanie systemów usług elektronicznych dla mieszkaoców w zakresie m.in., opłat abonamentowych i zakupu 
usługi bramki sms dla Systemu Powiadamiania Mieszkaoców, oraz usługi dostępu do  formularzy płatności 
elektronicznych za sprawy urzędowe (system ePłataności). 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

23 700,00 zł 23 700,00 zł 

4 
System obsługi zgłoszeo 
mieszkaoców ZgłoszeniaBB 

Zakup i wdrożenie systemu do kontaktu mieszkaoców z miejskimi jednostkami organizacyjnymi.. Za pomocą 
narzędzia mieszkaocy mogą zgłaszad zauważone problemy związane z infrastrukturą publiczną miasta wg  
określonych kategorii. Zgłoszenia w systemie można dokonad za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do 
Internetu przez stronę WWW lub dedykowaną aplikację mobilną określając lokalizację zgłoszenia wraz 
z możliwością załączenia zdjęcia. Zarejestrowane i zmoderowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i 
automatycznie publikowane na ogólnodostępnej mapie z określonym statusem realizacji. Mieszkaocy po 

83 797,50 zł 83 797,50 zł 
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zarejestrowaniu w systemie mogą otrzymywad na e-mail informacje o statusie zgłoszonej sprawy. System 
umożliwia również publikację ważnych komunikatów i powiadomieo z obszaru życia miasta bezpośrednio na 
mapie np.  planowane utrudnienia w ruchu, wydarzenia sportowe i kulturalne. 
W 2019 r.: wdrożono moduł funkcjonalny Zapytaj Prezydenta(umożliwiający mieszkaocom zadawanie pytao i 
otrzymywanie odpowiedzi od Prezydenta Miasta Bielska-Białej) oraz wykonano moduł obsługi reklamacji dla Biura 
Gospodarki Odpadami. Udostępnienie modułu dla BGO dla mieszkaoców nastąpi z chwilą wyboru nowego 
operatora obsługującego GO. 

Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

5 
System Powiadamiania 
Mieszkaoców (SPM)  

 

Zakup i wdrożenie System Powiadamiania Mieszkaoców który umożliwia wysyłanie wiadomości SMS i e-mail do 
wszystkich zarejestrowanych w systemie mieszkaoców. Od 30 października 2017 r. można składad wnioski 
dotyczące zgód na otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkaoców. Wiadomości te są 
wysyłane w formie  SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób. W chwili obecnej  system 
umożliwia realizację informowania mieszkaoców o zbliżającym się i upływie terminu zapłaty: należności za 
zezwolenie na sprzedaż  alkoholu, podatku od środków transportu, raty za gospodarowanie odpadami, podatku 
od nieruchomości, należności za dzierżawy i wieczyste użytkowanie. Przesyłane są również komunikaty 
o wydarzeniach z życia miasta (kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne etc.). Ze względu na wymogi 
prawne w celu otrzymywania powiadomienia mieszkaniec musi złożyd podpisany wniosek o otrzymywanie 
powiadomieo sms lub e-mail wybierając rodzaj powiadomienia. 

Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

25 449,78 zł 54 133,80 zł 

6 
Dostawa systemu do obsługi 
sesji rady miejskiej 

Dostawa nowego systemu do obsługi dyskusji, głosowao oraz rejestracji dźwięku na sesji rady miejskiej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

102 932,00 zł 102 932,00 zł 

7 
Zakup systemu kolejkowego 
dla UM 

Dzięki wdrożeniu nowoczesnego, zintegrowanego systemu kolejkowego dla trzech wydziałów UM (Komunikacji, 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Geodezji i Kartografii) zdecydowanie podniósł się standard obsługi 
klienta poprzez uporządkowanie kolejek oraz zmniejszenie czasu oczekiwania na obsługę. Klient uzyskał możliwośd 
podgląd kolejki online w zakresie informacji o aktualnie obsługiwanym bilecie, liczbie osób oczekujących oraz o 
ewentualnym zamknięciu systemu. 
Jednym z podstawowych elementów zmodernizowanego systemu są automaty biletowe z dużym, czytelnym i 
dotykowym ekranem oraz wyświetlacze wielkoformatowe. Na bilecie znajduje się opis operacji oraz inne 
informacje takie jak: numer kolejnego klienta wraz z symbolem literowym grupy usług, liczba czekających osób, 
data i godzina wydania biletu. 
W związku z wprowadzeniem systemu pojawiła się także możliwośd  rezerwacji wizyt online przez stronę 
internetową UM. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

99 974,00 zł 99 974,00 zł 
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8 
Nowy portal internetowy 
Urzędu Miejskiego  

Zmieniono na nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego. Wprowadzono nową szatę graficzną oraz zmieniono 
na bardziej wydajną platformę zarządzania treścią, na której całośd jest osadzona. Znacznie poprawiła się 
przejrzystośd i responsywnośd portalu. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

79 950,00 zł 79 950,00 zł 

9 

Dostosowanie aktualnej strony 
internetowej Rady Miejskiej do 
nowego środowiska wraz 
z przeniesieniem danych.    

Informacje Rady Miejskiej publikowane w Internecie zostały dostosowane do zmienionego standardu 
prezentowania stron urzędowych. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

14 637,00 zł 14 637,00 zł 

10 

Utworzenie oraz wdrożenie 
nowej strony internetowej dla 
Redakcji Magazynu 
Samorządowego i Pełnej 
Kultury   

Modyfikacja i rozszerzenie sposobu publikowania wydawnictwa "Pełna kultura" w Internecie.  
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

12 300,00 zł 12 300,00 zł 

11 
Infrastruktura Sieci 
Szerokopasmowej 

Zadanie obejmuje działania na rzecz rozwoju miejskiej sieci szerokopasmowej - dla podwyższenia poziomu 
bezpieczeostwa zakup urządzenia do archiwizacji oraz do monitorowania urządzeo MSS. 
Stała modernizacja i ulepszanie systemów teleinformatycznych zapewnia najwyższy stopieo bezpieczeostwa 
danych jaki jest do osiągnięcia dla współcześnie produkowanych urządzeo. Ponadto, najnowsze systemy 
teleinformatyczne pozwalają na wdrażanie nowych usług i rozwiązao w dziedzinie przetwarzania danych. 
Z urządzeo sieci szerokopasmowej korzysta obecnie większośd jednostek miejskich w Bielsku-Białej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

414 221,00 zł 414 221,00 zł 

12 
Modernizacja serwerowni i 
sieci LAN wraz z węzłami 
rozdzielczymi  

W ramach zadania kontynuowano rozwój informatycznej infrastruktury sprzętowej krytycznej dla działania Urzędu 
Miejskiego. 
W ramach zadania zakupiono 2 platformy serwerowe (po 1 do każdego z ośrodków) co pozwala na sprawniejsze 
działanie dotychczasowych i nowo instalowanych aplikacji do obsługi mieszkaoców. Zakupiono deduplikator wraz 
z licencjami co poprawiło bezpieczeostwo danych oraz skróciło czas wykonywania kopii bezpieczeostwa. 
Rozpoczęto prace nad systemem wirtualizacji stacji roboczych. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

2 279 297,25 zł 2 279 297,25 zł 
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PM-4: 
Sieciowanie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 

1 Życie tradycją komponowane 

Projekt miał na celu wzmocnienie potencjału turystycznego regionu, dzięki wykorzystaniu walorów tradycyjnych 
rzemiosł funkcjonu-jących na terenie pogranicza polsko-czeskiego.  Prezentowane rzemiosła mogą stad się 
wizytówką regionu, a działania promocyjne przyczynią się do podniesienia potencjału turystycznego i budowania 
poczucia przywiązania wśród obecnych i nowych turystów. W ramach projektu zorganizowano m.in. Dni 
Rzemiosła, polsko-czeską wizytę studyjną, Festiwal Lokalnego Rzemiosła, opracowano analizę potencjału 
turystyczno-kulturowe-go pogranicza, filmy promujące rzemiosło, aplikację mobilną. 
 
Realizator: ARR S.A. 
Wspólfinansowanie: UE Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

- 91 451,46 euro 

2 
Udział w organizacji 
„10. Spotkania na granicy” 

„10. Spotkanie na granicy” zostało zorganizowane przez Miasto Bielsko-Biała i Stowarzyszenie Akademia Seniora. 
W imprezie uczestniczyło kilkaset osób starszych, zrzeszonych w organizacjach senioralnych z miejscowości 
granicznych z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej oraz Bielska-Białej, które współpracują ze sobą w ramach 
Euroregionu Beskidy. Spotkanie odbyło się 18 sierpnia terenach wokół Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej 
przy ul. Karbowej 26.  
W programie imprezy znalazły się występy artystyczne seniorów, wspólne śpiewanie przy akordeonie, rozgrywki 
sportowo-rekreacyjne przygotowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, zabawy integracyjne – m.in. „Graj z Interregiem” przygotowana przez Stowarzyszenie Region Beskidy 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

- 

 

21 481,85 zł 

 

3 
„Festiwal sztuki czeskiej w 
Bielsku-Białej” 

Kontynuacja działao podejmowanych od lat we współpracy z czeskimi partnerami. Przybliża polskim widzom 
nieznane osiągnięcia czeskich artystów współczesnych, a także dokonania historyczne. Obejmie bogatą 
prezentację sztuk wizualnych, muzyki, poezji oraz filmu. Widzowie będą także uczestniczyd w wykładach, 
oprowadzaniach kuratorskich i prelekcjach. Projekt umożliwia wymianę artystów i kuratorów; dla widzów 
wycieczki do Bielska-Białej i Ostrawy; Powstanie muralu.  
Beneficjent: Galeria Bielska BWA 
 
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
Współfinansowanie: UE I INTERREG V-A, budżet paostwa 

- 12 668,79 euro 
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4 „Partnerstwo w sporcie” 

Nawiązanie współpracy między klubami polskimi i czeskimi w zakresie organizacji wspólnego campu 
szkoleniowego dla młodych zawodników, wyłonionych podczas międzynarodowego turnieju judo. W ramach 
projektu przeprowadzone zostaną międzynarodowy turniej judo oraz camp integracyjno-szkoleniowy, którego 
elementem będzie spotkanie z mistrzami sportu. 
Beneficjent: Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik 
 
Realizator: Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik 
Współfinansowanie: UE I INTERREG V-A, budżet paostwa 

- 23 516,37 euro 

5 
„Równowaga Projekt Arting 
2017” 

Celem projektu jest zacieśnienie transgranicznej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi pogranicza 
polsko-czeskiego oraz poprawa współegzystencji społeczności w regionie dzięki realizacji działao 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: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design 
Współfinansowanie: UE INTERREG V-A, budżet paostwa 

- 

32 970,47 euro 

6 „ŁAŁ - odkryj pasję!” 

Projekt „ŁAŁ - odkryj pasję!” adresowany jest do młodzieży w wieku szkolnym oraz studenckim zamieszkującej 
pogranicze polsko-czeskie. Główne działania projektu prowadzą do rozwijania pasji, wskazywania alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego, przełamywania barier językowo kulturowych i poznawania regionu oraz najbliższej 
okolicy. Wynikiem projektu będzie stworzenie platformy internetowej agregującej osoby z pasją oraz realizacja 
trzydniowego wydarzenia obejmującego warsztaty, prelekcje, wykłady. 
Beneficjent: Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 
 
Realizator: Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: UE INTERREG V-A, budżet paostwa 

- 19 075,79 euro 
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7 
„Energia jutra – transgraniczna 
akcja edukacyjna” 

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej. Bezpośrednimi 
beneficjentami projektu, a zarazem jego wiodącą grupą docelową będą mieszkaocy pogranicza polsko-czeskiego, 
w tym szczególnie Gminy Bielsko-Biała i Český Těšín, którzy z racji lokalizacji miejsc realizacji projektu będą mogli 
w najpełniejszym stopniu skorzystad z zaplanowanych działao. Dla mieszkaoców pogranicza realizacja projektu 
oznacza przede wszystkim wzmocnienie tożsamości regionalnej, której istotnym elementem jest zacieśnienie 
współpracy transgranicznej, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz wymiana wspólnych doświadczeo 
w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii. Drugą grupą docelową do jakiej skierowane będą zaplanowane 
w projekcie działania, w szczególności kolportowanie po obu stronach granicy materiałów edukacyjnych 
promujących OZE, to nauczyciele oraz dzieci i młodzież pogranicza polsko-czeskiego z Gminy Bielsko-Biała 
oraz Český Těšín. Dzięki efektywnej dystrybucji materiałów edukacyjnych, oddziaływaniem projektu zostanie 
objęta dużo większa liczba osób, w tym rodziny oraz koledzy i koleżanki uczestników projektu. Zakładane rezultaty 
projektu będą miały bezpośredni wpływ na wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkaoców i instytucji. 
 
Beneficjent: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 23 034,83 euro 

8 „Powietrze nie zna granic” 

Działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej, zarówno wśród decydentów jak i młodego 
pokolenia, które pozwolą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleo 
oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów pogranicza. Działania, które partnerzy podejmą w celu 
rozwiązania opisanych problemów dotyczyd będą nie tylko uświadomienia skutków do jakich prowadzi degradacja 
środowiska naturalnego, ale także zmierzad do wypracowania mechanizmu edukacyjnego, którego efektem będzie 
trwała tendencja zachowawcza wśród mieszkaoców pogranicza polsko-słowackiego. 
Beneficjent: Stowarzyszenie "Region Beskidy 
 
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 28 116,62 euro 

9 
„Szkolenia polsko-słowackiej 
kadry trenerskiej” 

Organizacja dwóch kursów szkoleniowych: 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. 
Beneficjent: Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "REKORD" 
 
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy” 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 94 765,15 euro 



35 
 

10 
Folklor beskidzki – tradycje i 
zwyczaje 

Projekt miał na celu zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej oraz turystów kulturą i historią pogranicza, 
tradycjami i obyczajami ludowymi po obu stronach granicy, aktywizację społeczności wokół ochrony dziedzictwa 
kulturowego oraz integrację rożnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej pogranicza. Projekt 
był realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięd kulturalnych (warsztaty rękodzieła artystycznego), 
integrację ludowych środowisk twórczych (wydarzenie "Z tradycją przy biesiadnym stole"), organizację i promocję 
(kalendarium) lokalnych wydarzeo folklorystycznych (jar-marki, dożynki) oraz poznawanie zwyczajów i obrzędów 
(publikacja dot. zwyczajów i obrzędów pogranicza). 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 20 562,41 euro 

11 
Aktywny i kreatywny senior na 
pograniczu polsko-czeskim 

Głównym celem projektu jest walka z samotnością wśród osób starszych po obu stronach granicy, poprzez 
integracje i aktywizacje tych osób. Jako priorytet traktujemy aktywizację czyli uczestnictwo w rożnego rodzaju 
aktywnościach poza domem np. wszelkie zajęcia edukacyjne i ruchowe. Projekt jest realizowany poprzez 
propagowanie przedsięwzięd informacyjnych (konferencja dla osób pracujących z osobami starszymi – 
28.11.2019), organizację szkoleo i warsztatów aktywizujących (np. artystyczne, taneczne, ogólnoruchowe, 
zdrowotne itp.) oraz integrację środowisk po obu stronach granicy (wyjazdy integracyjne). 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 23 521,63 euro 

12 Spektrum Beskidy 

Projekt dotyczy nawiązania bliskich relacji między dwoma organizacjami zajmującymi się osobami z autyzmem: 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "AS" z Bielska-B. i ADAM autisticke deti a my z Havirova. 
Zaplanowane działania: wzajemne wizyty i spotkania rodziców i dzieci, wyjazdy weekendowe z rodzicami 
i bez rodziców, wymiana doświadczeo w zakresie pracy osób chorujących na autyzm. 
 
Realizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami 
Pokrewnymi "AS" 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 4 933,00 euro 

13 
Pszczoły - nasze wspólne 
dziedzictwo i nasza przyszłośd 

Celem głównym projektu jest stworzenie nowego zpakietyzowanego produktu turystycznego w postaci mini 
skansenu, aplikacji dwujęzycznej oraz oferty warsztatów odpowiadającej potrzebom polskiej i słowackiej strony, 
by  uświadomid mieszkaocom pogranicza jak ważną rolę w zachowaniu naszego dziedzictwa przyrodniczego 
odgrywają pszczoły. Działania w ramach projektu: 
- Badania naukowe oraz aplikacja mobilna, 
- Stworzenie mini skansenu, 
- Warsztaty plenerowe, 
- Polsko-słowackie święto plonów. 
 
Realizator: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design 

- 49 996,64 euro 
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Współfinansowanie: INTERREG 

14 

Korzenie - wspólnota źródeł, 
poszukiwao i inspiracji. Sztuka 
i dizajn po obu stronach 
granicy. 

Zorganizowano wystawę sztuki, dizajnu i rzemiosła pt. "Korzenie". Przeprowadzono bezpłatne warsztaty 
artystyczne i projektowe prowadzone przez uczestników wystawy (cykl 10 warsztatów) dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Zorganizowano wyjazd grupy polskiej z Bielska-Białej na festiwal Meat-Design w Ostrawie w 
listopadzie 2019 r. 
 
Realizator: Galeria BWA 
Współfinansowanie: INTERREG 

- 21721,90 euro 

PM-5: 
Budowa platformy wspólnot lokalnych w obszarze funkcjonalnym Podbeskidzie 

1 

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

Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej (lider projektu), Bielskiego Stowarzyszenia 
Artystycznego „Teatr Grodzki” (partner Projektu) oraz Miasta Bielsko-Biała  (partner projektu). 
 
OWES świadczył kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne 
(doradztwo prawne i księgowe). Prowadził działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz biznesem. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 
 
Głównymi celami projektu były 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 szkoleo i doradztwa, jak również dofinansowanie 

dzięki dotacjom i wsparciu pomostowemu, 

- udzielenie wsparcia mającego na celu wzrost zatrudnienia w PES. 

 
OWES działał na terenie powiatu bielskiego, cieszyoskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion 
południowy Województwa Śląskiego).  Ze wsparcia mogły skorzystad 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 szkoleo 
prowadzonych przez trenerów zewnętrznych organizacje posiadały bezpłatny dostęp do infrastruktury, m.in. sal 
i pomieszczeo biurowych, komputerów, Internetu, ksero, drukarki.  W ramach OWES odbywały się m.in. spotkania 
uczestników Centrum Integracji Społecznej, Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, Rady Działalności Pożytku 

135 011,93 zł 547 150,99 zł 
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Publicznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
W roku 2018 zrealizowano 3 dwudniowe szkolenia z zakresu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, 
przygotowywania projektów i wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz RODO, 12 organizacji otrzymało 
wsparcie marketingowe w postaci 10 h doradztwa dla każdej z nich (w sumie zrealizowano 120 h), podczas 
których wypracowane zostały produkty marketingowe wspierające rozwój PES (m.in. wydruki materiałów 
promocyjnych ulotki, plakaty, banery, utworzono strony internetowe, fanpage na fb). Zrealizowano Targi 
Ekonomii Społecznej pod nazwą z „Tradycją za pan brat”, wydarzenie plenerowe oraz zorganizowano spotkanie 
dla przedstawicieli PES promujące ekonomię społeczną. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w lokalnej 
prasie oraz Internecie opublikowano 8 artykułów propagujących przedsiębiorczośd społeczną. Udzielono 350 godz. 
doradztwa ogólnego dla przedstawicieli PES. Tematyka doradztwa obejmowała m.in.:  opracowywanie statutów, 
ich zmian, opracowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie, protokołów Walnego 
Zebrania,  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. Udzielono 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 300 osób. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej;  
Współfinansowanie: UE, budżet paostwa   

2 

Regionalne Inwestycje 
Terytorialne Subregionu 
Południowego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 – udział 
we wdrażaniu Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 jako Instytucja 
Pośrednicząca dla 
Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych oraz  
koordynowanie współpracy 
partnerów – jednostek 
samorządu terytorialnego 
Subregionu Południowego, w 
przygotowaniu oraz realizacji 

Miasto Bielsko-Biała, jako lider subregionu południowego województwa śląskiego pełni funkcję Instytucji 
Pośredniczącej w ramach RPO WSL (IP RIT SPd) na podstawie zawartego z Zarządem Województwa  Porozumienia 
w sprawie powierzenia zadao z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Realizacja odbywa się 
w oparciu o ww. porozumienie oraz zawarte pomiędzy jst subregionu południowego Porozumienie o współpracy 
w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Regionalne 
Inwestycje Terytorialne to instrument, przy pomocy którego partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego 
miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizowad wspólne przedsięwzięcia, łączące działania 
finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dodatkowym założeniem RIT jest możliwośd delegacji części zadao związanych z wdrażaniem programów 
operacyjnych na poziom subregionalny lub lokalny (m. in. zadania związane z wyborem projektów do 
dofinansowania w ramach RPO WSL), zapewniając tym samym samorządom lokalnym zaangażowanie 
w przygotowanie i wdrożenie programu. Środki na realizację RIT dla subregionu południowego wynoszą łącznie 
ok. 105 mln euro w tym ok. 93 mln euro na projekty inwestycyjne oraz ok. 12 mln euro na projekty miękkie. 
Na koniec roku objętego raportem wdrażanie RIT było na poziomie 84,97% w zakresie projektów wybranych do 

 
830 419,24 zł 

 

 
658 936 euro 
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Strategii Rozwoju Subregionu 
Południowego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz Strategii Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

dofinansowania, 79,05% w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie, 50,02% w zakresie zatwierdzonych 
płatności oraz 50,04% w zakresie certyfikacji wydatków przez Komisje Europejską (jeden z najlepszych wyników 
w Polsce). Jednocześnie w ramach realizacji zadao zleconych w ramach RPO WSL z zakresu informacji i promocji 
przeszkolono podczas 7 spotkao szkoleniowych ponad 211 osób/ beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów 
RIT (ponad 100% założonego wskaźnika).  
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie UE. 

3 
Powołanie do życia 
Stowarzyszenia „Aglomeracja 
Beskidzka” 

W ramach uściślenia współpracy w Subregionie Południowym, m. in. celem kontynuacji wdrażania Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych, 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu południowego województwa 
śląskiego podjęło decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie zostało oficjalnie powołane podczas 
założycielskiego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w dniu 28 października 2019 r. Formalnie rozpoczęło swą 
działalnośd z dniem wpisu do KRS, tj. 3 grudnia 2019 r. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz gminy i powiaty Subregionu Południowego 

0 zł 0 zł 

4 

„TransEtno – promocja 
dziedzictwa kulturowego 
polsko-słowackiego 
pogranicza” 

Mikroprojekt TransEtno polega 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. Obejmuje 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. TKB i ich bezpośrednią 
transmisję online w Polsce i Słowacji. 
Beneficjent: Regionalny Ośrodek Kultury 
 
Realizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: UE INTERREG V, budżet paostwa 

- 45 745,85 euro 

5 
„Realnie i wirtualnie w 
kulturze polsko-słowackiego 
pogranicza” 

Organizacja konferencji pt. "Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego"; realizacja wirtualnych 
wycieczek po wybranych obiektach zabytkowych powiatu bielskiego, miasta Namestovo i regionu Orawy; 
organizacja dwóch dwudniowych wizyt studyjnych; wykonanie materiałów promujących atrakcje kulturowe 
pogranicza polsko-słowackiego, w tym: przewodnika turystycznego, gadżetów promocyjnych; oraz promocja 
regionu na targach turystycznych w Warszawie.   
Beneficjent: Powiat Bielski 
 
Realizator: Powiat Bielski 
Współfinansowanie: UE INTERREG V, budżet paostwa 

- 31 561,02 euro 
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6 Pascal Beskidy 

Realizacja projektu zakłada zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa poprzez stworzenie 
nowego e-produktu jakim jest dedykowana strona internetowa. Na stronie internetowej zostaną zgromadzone 
i udostępnione informacje o najbardziej atrakcyjnych obiektach i imprezach turystycznych regionu pogranicza. 
Będzie to platforma umożliwiająca zebranie, usystematyzowanie, zaprezentowanie i wypromowanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 
 
Realizator: Fundacja Pascal 
Współfinansowanie: UE INTERREG V, budżet paostwa 

- 21 330,00 euro 

PM-6: 
Rozwój systemu przekwalifikowao zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu ze społeczeostwa informacyjnego 

1 
Realizacja projektu „Twoja 
firma – Twój sukces!” 

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działao zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia osób powyżej 50 roku życia i osób z niepełnosprawnościami.  
W okresie objętym raportem, 19 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie 
pomostowe finansowe i doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz partnerzy: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu oraz Stowarzyszenie 
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. 
Współfinansowanie: środki UE 

1 230 972,14 zł 1 327 547,52 zł 

2 
Realizacja projektu „Dostęp 
do Internetu oknem na świat” 
 

Dla 100 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Bielska-Białej finansowana była usługa dostępu do Internetu 
(opłata abonamentu) oraz pomoc techniczna. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

120 817,00 zł 1 415 561,81 zł 

3 
Realizacja projektu „Internet  
oknem na świat” 
 

Projektem jest objętych150 gospodarstw domowych z osobą pobierającą zasiłek rodzinny lub sprawującą rodzinną 
pieczę zastępczą, z terenu Miasta Bielska - Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Dla powyższej grupy 
finansowana była usługa dostępu do Internetu (opłata abonamentu) oraz pomoc techniczna. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: Środki UE, budżet paostwa 

203 599,44 zł 1 654 255,92 zł 

4 Staże 

Finasowanie organizacji staży przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych w PUP posiadających II profil. Celem 
stażu jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadao w miejscu pracy 
bez nawiązania stosunku pracy. W roku 2018 tą formą wsparcia objęto  264 osoby, w tym 131 osób z Bielska-Białej. 
W 2019 r. tą formą wsparcia objęto 261 osób, w tym 138 osób z Bielska-Białej. 
 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy 
Współfinansowanie: UE, Fundusz Pracy 

5 280 475,02 zł 5 280 475,02 zł 
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5 
Środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

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-krotnośd przeciętnego wynagrodzenia. Ta forma wsparcia w roku 2018 umożliwiła 197 
osobom zarejestrowanym w PUP rozpoczęcie działalności gospodarczych , w tym z Miasta Bielsko-Biała  118 
osobom zarejestrowanym w PUP. 
Natomiast w roku 2019 umożliwiła 208 osobom zarejestrowanym w PUP rozpoczęcie działalności gospodarczych, 
w tym z Miasta Bielsko-Biała  118 osobom zarejestrowanym w PUP. 
 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy 
Współfinansowanie: UE, Fundusz Pracy, PFRON 

8 046 041,71 zł 8 046 041,71 zł 

6 
Szkolenia dla osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy 

W 2018 r. 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 szkoleo. Działanie to polega na inicjowaniu, 
organizowaniu i finansowaniu szkoleo, realizowanych przy współpracy z instytucjami szkoleniowymi na podstawie 
zawieranych umów lub poprzez powierzenie przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej 
przez tegoż starostę instytucji szkoleniowej. Urząd organizuje szkolenia w formie grupowej na podstawie planu 
szkoleo na dany rok, tworzonego w oparciu o potrzeby szkoleniowe badane prze PUP oraz szkolenia indywidualne 
będące odpowiedzią na złożony przez osoby uprawnione wniosek uzasadniający celowośd odbycia danego 
szkolenia. W omawianym okresie, w ramach inicjowanych przez Urząd szkoleo grupowych, podstawowe kierunki 
stanowiły kursy pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”, „Magazynier z obsługą wózków 
podnośnikowych + bezpieczna wymiana butli” oraz „Księgowośd z elementami kadrowo-placowymi”. Spośród 
szkoleo organizowanych i finansowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób uprawnionych największym 
zainteresowaniem cieszyły szkolenia: „Operator koparko-ładowarki klasa III wszystkie typy”, spawanie – różne 
rodzaje, „Szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1 +E”, „Kurs prawa jazdy kat. C+E” oraz „Obsługa 
wózków podnośnikowych + bezpieczna wymiana butli”, uprawnienia energetyczne. W 2018 roku tą formą wsparcia 
objęto 97 osób, w tym 50 z Bielska-Białej. Natomiast w 2019 roku objęto 185 osób, w tym 93 osoby z Bielska-Białej. 
 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy 
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, UE 

645 010,01 zł 645 010,01 zł 

7 

Kształcenie ustawiczne 
dla pracodawców i 
pracowników zgodnie z art. 
69 a ust 2 i art. 69 b ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 

W 2018 r. Urząd finansował działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te przeznaczone były na finansowanie takich działao jak: kursy i studia 
podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W 2018 roku pracodawcy i pracownicy 
korzystali przede wszystkim ze szkoleo, głównie z zakresu: zaawansowanych technik informatyki, szkoleo 
menadżerskich i sprzedażowych, księgowych, podatkowych, a także szkoleo związanych z ochroną zdrowia. Środki 
z KFS były dedykowane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, według 
ustalonych przez Ministra RPiPS priorytetów, takich jak: 
I wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach 

deficytowych, 

1 186 495,09 zł 1 186 495,09 zł 
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II wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi 
pracy, 

III wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentowad wykonywanie przez co najmniej 15 lat 
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury 
pomostowej. 

Aby skorzystad ze środków z KFS pracodawca musiał złożyd wniosek podlegający ocenie Urzędu m.in. pod 
względem spełniania co najmniej jednego z powyższych priorytetów. W 2018 roku Urząd zawarł 37 umów 
z pracodawcami, w ramach których tą formą wsparcia objęto 383 osoby.  W 2019 roku Urząd zawarł 53 umowy 
z pracodawcami, w ramach których tą formą wsparcia objęto 720 osób. 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy 
Współfinansowanie: Fundusz Pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

8 
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 wymagao dynamicznie zmieniających się potrzeb pracodawców oraz sytuacji na rynku 
pracy. W 2018 r. osoby uprawnione wybierały następujące kierunki: „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne 
całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia – studia kwalifikacyjne”, „Marketing Internetowy”, „Biologia 
sądowa”, Integracja Sensoryczna”, „Kadry i płace w praktyce”, „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
i wychowanie przedszkolne”, „Data Scientist – analiza i zarządzanie bazami danych”, „Bezpieczeostwo informacji 
w administracji i biznesie”, „Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży”, „Systemy sieciowe 
i bazodanowe”, „Kadry i Płace” oraz „Rachunkowośd i podatki”. Urząd zawarł 21 umów o dofinansowanie 
przedmiotowych studiów, w tym 12 z Bielska-Białej. 
W 2019 r. osoby uprawnione wybierały następujące kierunki: „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe 
zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”, „Administracja publiczna” oraz „Kwalifikacyjne pedagogiczne studia 
podyplomowe”. 
Urząd zawarł 3 umowy o dofinansowanie przedmiotowych studiów, w tym z 2 osobami z Bielska-Białej. 
 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy 
Współfinansowanie: Fundusz Pracy 

124 360,18 zł 124 360,18 zł 

9 
Inkubator przedsiębiorczości 
społecznej, rehabilitacji i 
profilaktyki 

Został kompleksowo wyremontowane 3 piętro o pow. ok. 700 m
2
. Wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano 

częśd elewacji. Oddano do użytkowania 14 nowych pomieszczeo. 
 
Realizator: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 
Współfinansowanie: środki prywatne, środki UE, dotacje inne niż UE, wolontariat 

840 000,00 zł 1 680 000,00 zł 
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10 
Dofinansowanie kosztów 
egzaminów lub uzyskania 
licencji  

W 2019 r. Urząd finansował koszty egzaminów w celu uzyskania uprawnieo niezbędnych do wykonywana danego 
zawodu. Działanie to polega na organizowaniu i finansowaniu egzaminów, realizowanych przy współpracy 
z Instytucją Egzaminującą. W 2019 roku były finansowane koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie uprawnieo 
do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, kategorii D oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie 
uprawnieo do obsługi urządzeo transportu bliskiego tj. wózków jezdniowych podnośnikowych. 
W 2019 r. tą formą wsparcia objęto 11 osób, w tym 5 osób z Bielska-Białej. 
 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy 
Współfinansowanie: Fundusz Pracy 

2 140,82 zł 2 140,82 zł 
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2.2 Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Mobilnośd” 

 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.   
(bazowy) 

2012 r. 2014 r. 2016r. 2018 r. 

Liczba zarejestrowanych samochodów 
osobowych na 1000 mieszkaoców 

GUS 454 490 
526 

551 (2015) 
589 651 

Wielkośd 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) 

124 
176,2 (2019) 

 

Ilośd miejsc na miejskich parkingach 
zorganizowanych 

MZD 1225 1201 1365 
1533 

1525 (2017) 
1511 

 

Liczba osób korzystających z publicznego 
transportu zbiorowego

1
 

MZK 17 316 066 
17 477 472  

17 230 441 (2013) 
16 702 600 

16 365 780 (2015) 
15 731 366 

(2017) 
26 397 100 

26 498 000 (2019) 

Wypadki śmiertelne w ruchu drogowym  
na 100 000 mieszkaoców 

GUS 5,71 4,59 
2,88 

4,63 (2015) 
2,90 2,92 

Wielkośd nakładów na rozwój e-administracji  
*mln zł+ 

Sprawozdanie  
z budżetu 

miasta 
2,5 3,9 3,7 

50 tys. 
220 tys. (2017) 

1,6 
1,7 (2019) 

Spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

GUS 523 572 
624 

641 (2015) 
710 

713 (2017) 

 
534 

526 (2019 r.) 
 

Wielkośd nakładów na przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w ramach 
realizowanych projektów miejskich *tys. zł+ 

BD UM 
INF UM 

1 356,9 184 
826 

381 (2015) 
185 

189 (2017) 
181,4 

149,9 (2019) 

Udział pracujących w ludności wieku 
produkcyjnego [%]  

GUS 58,38 63,23 
66,7 

68,9 (2015)
2
 

76,9 82,1 

Liczba bezrobotnych GUS 5 720 
6 564 

6 277 (2013) 
5216 

4 433 (2015) 
3 230 

2 463 (2017) 
2058 

1830 (2019 r.) 

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%] GUS 6,0 
6,7 

6,4 (2013) 
5,2 

4,4 (2015) 
3,1 

2,3 (2017) 
1,9 

1,7 (2019 r.) 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto *zł+ GUS 3 379,20 3 576,40 
3 930,33 

4 071,65 (2015) 
4 245,15 

4 446,35 (2017) 
4731,67 

 

                                                 
1 W latach 2010 – 2017 wskaźnik dot. łącznej liczby przewiezionych pasażerów w danym roku kalendarzowym obliczano 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), które zostało uchylone 30 maja 2018 r. Od 2018 r. dane te pochodzą z badao 
prowadzonych przez MZK. 
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 / ludnośd w wieku produkcyjnym) x 100. 
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3. Priorytet „ZDROWOTNOŚD” 
 
 

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

i produktowych”. 

 
 
Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Zdrowotnośd”: 
 
 

CZ-1: Bielsko-Biała miastem oferującym wielośd 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 przedsięwzięd strategicznych w ramach priorytetu „Zdrowotnośd” 
 

Lp. 
Nazwa zadania  

realizowanego w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego 

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania 
Koszty poniesione  

w latach 2018-2019 
Koszt całkowity 

zadania 

PZ-1: 
Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej 

1 

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 zadao publicznych 
z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia  

W drodze otwartego konkursu ofert udzielono podmiotowi prowadzącemu działalnośd w sferze pożytku 
publicznego wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 
 
Konkurs obejmował następujące zadania priorytetowe: 
1. „Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działao profilaktycznych i innych działao prozdrowotnych na rzecz 
różnych grup wiekowych”. 
2. „Prowadzenie działao wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych”. 
 
Kontynuowano realizację zadania wieloletniego: „Prowadzenie działao wspierających na rzecz osób 
przewlekle oraz terminalnie chorych”: ‘Domowa opieka hospicyjna nad osobami  
w terminalnym stadium choroby nowotworowej, w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.’ ” 
W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
udzielono dotacji na tzw. „małe granty” z zakresu ochrony i promocji zdrowia.  
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

270 400,00 zł 270 400,00 zł 

2 

Wsparcie inicjatyw szkół w 
realizacji zadao prozdrowotnych 
m.in. programów edukacyjnych, 
akcji propagujących zdrowy styl 
życia, kampanii  społecznych itp. 
 

Dofinansowanie inicjatyw własnych szkół w zakresie promocji zdrowia. Dofinansowanie otrzymało 12 szkół 
na realizację m. in. warsztatów propagujących zdrowy styl życia, spotkania z dietetykiem, warsztaty 
kulinarne, konkursy propagujące zdrowe odżywianie, unikanie używek. Zorganizowano 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 zorganizowano warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

9 376,83 zł 9 376,83 zł 

3 

„Aktywny Senior” - rozbudowa 
jadalni wraz z nadbudową w DPS 
przy ul. Żywieckiej 15 Etap I - 
opracowanie dokumentacji 
technicznej 

Opracowanie pełnobranżowej, pełnozakresowej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
rozbudowy budynku DPS dla Osób Starszych przy ul. Żywieckiej 15. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

79 973,00 zł 150 000,00 zł 
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4 
Utworzenie dziennego domu 
"Senior +" w Bielsku-Białej" 
Partyzantów 62 

Wykonano roboty budowlane związane z remontem i przebudową części parteru budynku w celu 
utworzenia  Domu Dziennego "Senior +. Zadanie zostało wsparte dotacją w wysokości 250 000,00 zł. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: budżet paostwa 

882 236,05 zł 1 115 000,00 zł 

5 Realizacja badao profilaktycznych 

W 2018 r. realizowane były badania w kierunku: 
- chorób układu krążenia ogółem przebadanych zostało 1201  mieszkaoców Bielska-Białej w wieku 30-60 
lat, 
- raka prostaty – ogółem przebadanych zostało 1331 mieszkaoców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku 
życia, 
- raka jajnika - ogółem przebadanych zostało 1589 mieszkaoców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku 
życia, 
- nowotworów płuc i gruźlicy płuc – ogółem przebadanych zostało 850  mieszkaoców Bielska-Białej 
w wieku 40-65 lat. 
 
W 2019 r. zrealizowane zostały badania w kierunku: 
- chorób układu krążenia ogółem przebadanych zostało 740  mieszkaoców Bielska-Białej  
w wieku 30-60 lat, 
- raka prostaty – ogółem przebadanych zostało 795 mieszkaoców Bielska-Białej  
w wieku powyżej 50 roku życia, 
- raka jajnika - ogółem przebadanych zostało 970 mieszkaoców Bielska-Białej  
w wieku powyżej 50 roku życia, 
- nowotworów płuc i gruźlicy płuc – ogółem przebadanych zostało 539 mieszkaoców Bielska-Białej w wieku 
40-65 lat. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

242 886,08 zł 242 886,08 zł 

6 

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

W 2018 r. zorganizowanych zostało 9 audycji. Audycje zostały przygotowane z udziałem specjalistów nauk 
medycznych i innych, którzy po zakooczeniu audycji prowadzi dyżur telefoniczny. Ponadto osoby te 
przygotowywały artykuły związane z tematyką audycji, które następnie rozpowszechniane były wśród 
mieszkaoców miasta Bielska-Białej za pośrednictwem strony internetowej strony internetowej tut. Urzędu 
oraz Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

20 952,00 zł 20 952,00 zł 

7 
Realizacja działao z zakresu 
zdrowia psychicznego 

W 2018 r.  dofinansowane zostały 2 projekty pn.: 
- „Co nam w duszy gra?” zrealizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” skierowany 

do osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego (ŚDS „Podkowa”, ich rodzin oraz pracowników 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i pracowników bielskich instytucji pomocowych), 

66 937,99 zł 66 937,99 zł 
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- „Od nieporadności do samodzielności” skierowanego do podopiecznych Klubu Samopomocy „Milusioscy” 
(do 31.XII.2018 r. funkcjonującego w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej). 

Ponadto zostały organizowane 2 audycje z zakresu zdrowia psychicznego z udziałem specjalistów z tej 
dziedziny oraz przygotowanych zostało 6 artykułów o tej tematyce, które zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”. 
W 2018 r. Miasto Bielsko-Biała wspólnie z powiatami: bielski, cieszyoskim i żywieckim organizowało 
kolejna, VII edycję Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym skierowaną do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 
W 2019 r. program obejmował: 
- realizację lekcji edukacyjnej zgodnie z przygotowanym scenariuszem, w klasach 7-8 szkół podstawowych 
i w szkołach ponadpodstawowych (rok szkolny 2019/2020). Udział w programie zakooczy się w czerwcu 
2020 r., 
- „Podejdź bliżej ...”i „Pożegnanie lata” - projekty zrealizowane były przez ŚDS „Podkowa” skierowane 
do osób przewlekle psychicznie chorych z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i opiekunów, 
pracowników merytorycznych instytucji pomocowych z terenu Bielska-Białej. Celem projektów była 
aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja 
środowiska, zapobieganie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawnośd oraz promowanie działao 
o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu zdrowia psychicznego, 
-„Biblioteka jako miejsce przyjazne dzieciom ze spektrum autyzmu" - projekt zrealizowany został przez Filię 
Integracyjną Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, skierowany do osób  
z autyzmem i ich rodziców/opiekunów.  
Celem projektu było zaangażowanie osób dotkniętych autyzmem  
w działania edukacyjne korzystnie wpływające na rehabilitację tych osób i proces przystosowania 
społecznego, stworzenie miejsca przyjaznego osobom z autyzmem, promowanie działao o charakterze 
informacyjnym i edukacyjnym z obszaru wiedzy o autyzmie. 
- „Klub Integracyjny „Na Złotych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – projekt zrealizowany został 
przez Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany” w Bielsku-Białej. 
Celem projektu była integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie w grupie osób 
o podobnych doświadczeniach. Zadanie obejmowało spotkania z udziałem psychologa, prelekcje na temat 
aktywnego spędzania czasu wolnego, możliwości wsparcia w grupie, dzielenia się doświadczeniami, 
- zorganizowanie 2 audycji radiowych z zakresu zdrowia psychicznego z udziałem specjalistów z tej 
dziedziny. Po zakooczeniu audycji lekarze pełnili dyżur telefoniczny. Przygotowane zostały także 2 artykuły 
o tej tematyce, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz w Magazynie 
Samorządowym „W Bielsku-Białej”, 
- zorganizowanie wspólnie z powiatami: bielskim, cieszyoskim i żywieckim VIII edycji Regionalnej Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
- „Akcja informacyjno-edukacyjna na temat niebezpieczeostwa uzależnienia od internetu. Spotkania 
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z młodzieżą „Nie wypada nie pomagad”, zrealizowana została przez Fundację Moniki Jaskólskiej „Nie 
wypada nie pomagad”. Projekt obejmował m.in. zorganizowanie dwóch spotkao z młodzieżą szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej na temat niebezpieczeostw związanych z nadmiernym korzystaniem 
z Internetu, umożliwienie skorzystania z indywidualnej porady lekarza psychiatry.  
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

8 
Działania na rzecz wsparcia 
rodzin i rodzicielstwa 
zastępczego 

Warsztaty umiejętności opiekuoczo-wychowawczych dla rodziców objętych wsparciem asystenta rodziny; 
Integracja rodzin zastępczych i dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz propagowanie 
ideologii rodzicielstwa zastępczego; Diagnoza dot. dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych, które 
narażone były prenatalnie na działanie alkoholu. 
 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

14 7426,81 14 7426,81 

9 
Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; turnusów 
rehabilitacyjnych; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze; sportu, kultury, rekreacji i turystyki; zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze; uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej; Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”. 
 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dofinansowanie: PFRON, powiat 

7 271 496,59 7 271 496,59 

10 

Realizacja usług opiekuoczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuoczych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuoczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Przyznane świadczenie uzależnione było od indywidualnych potrzeb danej osoby. Obejmowało swoim 
zakresem m.in.: opiekę higieniczną, pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz wsparcie 
w załatwianiu spraw osobistych, jak również rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji. Specjalistyczne usługi przyznawano także dzieciom 
z syndromem autyzmu lub upośledzeniem umysłowym. 
 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dofinansowanie: województwo 

6 206 833,00 zł 6 206 833,00 zł 

11 
Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie 

Realizacja „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz „Programu 
psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”;  
Prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; obsługa organizacyjno-techniczna 
Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej. 
 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dofinansowanie: województwo 

151 698,47 zł 151 698,47 zł 
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12 

Realizacja projektów 
ukierunkowanych na rozwój 
usług społecznych 

Projekt „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” (realizator Miasto Bielsko-Biała, MOPS wdraża 
zadanie nr 1: świadczenie usług opiekuoczych, w tym w celu zapewnienia tzw. opieki „wytchnieniowej” – 
łącznie wsparciem objęto 42 osoby);  
Projekt ”Efektywniejsze usługi opiekuocze w Bielsku-Białej” (realizator MOPS w partnerstwie z BSA „Teatr 
Grodzki”, wdrażano: 1) usługi opiekuocze; 2) usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych; 3) pomoc 
sąsiedzką; 4) teleopiekę – Łącznie wsparciem objęto 103 osoby. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, MOPS 
Dofinansowanie: UE, budżet paostwa 

386 545,00 zł 1 072 037,00 zł 

13 
„Gminny Program Prac 
Społecznie Użytecznych” 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu 
korzystających ze świadczeo pomocy społecznej, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna 
(prace społecznie użyteczne w wymiarze do 10h/tydzieo; prace w ramach umowy zlecenia w systemie 
miesięcznym; roboty publiczne na okres 6 miesięczny). 
 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dofinansowanie: PUP 

3 624 307,55 zł 3 624 307,55 zł 

14 
Modernizacja Zespołu Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznych 
przy ul. Juliusza Słowackiego 45 

Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra z Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych przy ul. Juliusza 
Słowackiego 45. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

950 000,00 zł 2 400 000,00 zł 

15 
Realizacja projektu „Razem 
możemy więcej – rozwój usług 
społecznych” 

Celem głównym projektu jest zapewnienie wzrostu dostępności i jakości usług społecznych (opiekuoczych 
i asystenckich) zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W okresie objętym raportem 
z Projektu skorzystało 68 osób. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Współfinansowanie: Środki UE, budżet paostwa 

674 567,87 zł 674 567,87 zł 

16 
Opieka wytchnieniowa – edycja 
2019” 

Realizacja programu MRPiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”. Świadczenie usługi opieki 
wytchnieniowej w mieszkaniach chronionych, jako rozszerzenie usług opiekuoczych, w ramach pobytu 
całodobowego. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Współfinansowanie: budżet paostwa 

187 723,18 zł 187 723,18 zł 
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17 
Prowadzenie Ośrodków Wsparcia 
dla Osób Starszych 
 

Wspieranie i inicjowanie działao zmierzających do utrzymania i zwiększania aktywności osób starszych. 
Świadczenie różnorodnych usług dla Seniorów promujących dzienne formy wsparcia. m.in. usługi socjalne, 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej; sportowo-rekreacyjne,  aktywizujące społecznie, 
treningi umiejętności społecznych; treningi pamięci; terapię zajęciową.  
Realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Moduł I – Utworzenie i wyposażenie 
Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: budżet paostwa 

2 496 034,74 zł 2 496 034,74 zł 

PZ-2: 
Restrukturyzacja miejskiego systemu usług medycznych 

1 
Dotacje dla Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego w 
B-B 

W 2018 r. przekazano Szpitalowi dotacje w łącznej wysokości 10 029 084,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego (m.in. system synchronizacji oddechowej do posiadanego akceleratora, 
system 5 stołów operacyjnych, aparaty USG, uruchomienie akceleratora, aparat RTG - ramię C, 
kardiomonitory, gastroskop, oprogramowanie do stacji diagnostycznej. 
W 2019 r. przekazano Szpitalowi dotacje w łącznej wysokości 6.161.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego (m.in. tomograf komputerowy, myjnia endoskopowa, wyposażenie 
pawilonu IV, gastrofiberoskop, stacja planowania leczenia 3D, kamera laparoskopowa). 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

16 190 434,00 zł 16 190 434,00 zł 

2 

Restrukturyzacja wraz z 

modernizacją Beskidzkiego 

Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II 

w Bielsku-Białej 

W ramach zadania przy ul. Stanisława Wyspiaoskiego 21 wykonano:  
1. Przebudowę i rozbudowę Pawilonu nr IV. 
2. Dostawę i montaż trzech klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach pracowni endoskopii Pawilonu 
nr 3 BCO-szpitala. 
3. System sterowania instalacją cyrkulacji cieplej wody użytkowej wraz z niezbędnymi demontażami 
w pawilonie IV. 
4. Parking i zewnętrzną instalację teletechniczną systemu parkingowego. 
5. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wodnej węzła cieplnego dla zasilania istniejących obiektów 
(Patomorfologia i Warsztaty). 
6. Podpisano umowę na rok 2020 na modernizację pomieszczeo zaplecza dawnej kuchni w przyziemiu 
budynku Pawilonu  nr 5 przy ul. Wyzwolenia 18, wykonano: 
- Modernizację pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku, 
- Dostarczono, zamontowano i uruchomiono agregat wody lodowej dla potrzeb Zakładu Radioterapii,   
- Zamontowano i uruchomiono zasilacz awaryjny UPS pracujący dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

10 320 941,14 zł 60 851 589, 23 zł 
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3 

Nowoczesna Baza Beskidzkiego 
Centrum Onkologii - Szpitala 
Miejskiego im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej 

Inwestycja rozbudowy BCO -Szpitala Miejskiego przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku-Białej jest w trakcie  
realizacji w 2019 r. Zakooczenie zadania przewidziane jest w 2021 r. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: środki UE 

8 530 760,66 zł 120 706 000,00 zł 

4 

Przekazanie Beskidzkiemu 
Centrum Onkologii – Szpitalowi 
Miejskiemu majątku 
w nieodpłatne użytkowanie 

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 zadao statutowych Szpitala. Są to m.in. aparat USG, agregat wody lodowej, 
klimatyzatory. 
 
Współfinansowanie: środki UE 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

221 734,50 zł 221 734,50 zł 

5 

Udzielono dotacji Beskidzkiemu 
Zespołowi Leczniczo–
Rehabilitacyjnemu Szpitalowi 
Opieki Długoterminowej 
w Jaworzu 

Dofinansowano zakup urządzeo stanowiących wyposażenie parku rehabilitacji ruchowej przy Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: środki BZL-R SOD 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 

6 
Udzielono dotacji Szpitalowi 
Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej 

Przekazano Szpitalowi dotacje w kwocie 126 000,00 zł na zakup: aparatu USG dla potrzeb Centralnego 
Bloku Operacyjnego oraz na zakup urządzenia do leczenia obrzęku limfatycznego dla Zakładu Rehabilitacji. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

126 000,00 zł 126 000,00 zł 

7 
Udzielono dotacji Szpitalowi 
Kolejowemu w Wilkowicach-
Bystrej  

Przekazano Szpitalowi dotację w kwocie 38.786,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia tj: koncentratory 
tlenu, ssaki elektryczne, aparat EKG. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

38 786,00 zł 38 786,00 zł 

Z-3: 
Stworzenie aktywnego systemu rozpoznawania zagrożeo środowiskowych opartego na technologiach cyfrowych 

1 

Modernizacja syren alarmowych 
na potrzeby Systemu Wczesnego 
Ostrzegania na terenie miasta 
Bielsko-Biała 

Remont oraz wymiana akumulatorów w syrenach znajdujących się na terenie miasta Bielsko-Biała. 
Wyremontowanych 13 syren. Dzięki modernizacji systemu syreny alarmowe mogą byd uruchamiane 
zdalnie w momencie wystąpienia zagrożenia jak również nadawane mogą zostad komunikaty głosowe.  
 
Realizator: Urząd Miejski  w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: środki wojewody 

19 811,29 zł 19 811,29 zł 
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2 
Rozbudowa miejskiego systemu 
monitoringu 

2018 r. - Rozbudowano system monitoringu CCTV o 6 kamer. 
2019 r. - Rozbudowano system monitoringu CCTV o 6 kamer. Uruchomiono 2 istniejące kamery dzięki 
wykonaniu linii zasilającej do jednej kamery oraz wybudowaniu rurociągu kablowego do drugiej. 
 
Realizator: Straż Miejska 

954 311,90 zł 954 311,90 zł 

PZ-4: 
Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji miasta 

1 
„Zintegrowana animacja 
społeczna w Bielsku-Białej”  
 

Projekt realizowany w partnerstwie z FAS „Złote Łany” oraz BSA „Teatr Grodzki”. Grupa docelowa 
to mieszkaocy osiedli I oraz II strefy PROM. W 2018 roku kontynuowano realizację 9 Programów 
Aktywności Lokalnej, 7 terytorialnych i 2 kategorialnych dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci i 
młodzieży. Łącznie 231 osób przystąpiło do Projektu. Uczestnicy korzystali z: usług Animatora Społecznego, 
Specjalisty ds. Integracji Społeczno-Zawodowej, psychologa, terapeuty, warsztatów umiejętności 
społecznych, treningów motywacji, doradztwa zawodowego w KIS lub CIS, szkoleo zawodowych, staży 
zawodowych, stypendiów stażowych, usług asystenckich, warsztatów artystycznych, dziennikarskich, 
sportowych bądź edukacyjno-integracyjnych; prowadzone są też działania wspierające pracę 
wolontariuszy, szkolenia, działa Giełda Wolontariatu i Kluby Wolontariusza. 
 
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dofinansowanie: UE, budżet paostwa 

2 147 723,35 zł 3 379 542,95 zł 

2 
Budżet obywatelski: Osiedle 
Mikuszowice Śląskie : Centrum 
Integracji Mieszkaoców 

Wykonanie dokumentacji technicznej, ułożenie kostki brukowej, montaż wiaty stanowiącej zadaszenie 
sceny. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

79 396,50 zł 79 396,50 zł 

3 Centrum Kultury i Nauki Leonardo  

Wykonano prace remontowe na zewnątrz budynku, wykonano dach , prace zabezpieczające. Zakooczono 
remont parteru z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej. 
 
Realizator: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 
Współfinansowanie: środki UE 

120 000,00 zł 240 000,00 zł 

4 
Klub Integracji Społecznej Złote 
Łany 

Udzielono wsparcia dla uczestników KIS obejmujące indywidualne i grupowe działania  w postaci usług 
psychologicznych, doradztwa zawodowego, treningów motywacyjnych pomocnych przy przyjęciu pracy 
lub rozpoczęciu działalności gospodarczej. 
 
Realizator: Fundacja Aktywności Lokalnej „Złote Łany” 
Współfinansowanie: środki prywatne, środki UE, budżet paostwa 

119 400,00 zł 365 427,50 zł 



53 
 

5 

,,Upowszechnianie wśród 
cudzoziemców zamieszkałych 
miasto Bielsko-Biała znajomości 
języka polskiego”. 

W 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia przy współfinansowaniu Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej zorganizowało oraz przeprowadziło w terminie marzec-listopad 2019 r. nieodpłatne kursy 
języka polskiego jako obcego dla ok. 60 cudzoziemców (4 grupy po 15 osób w każdej). Celem zadania było 
zwiększenie wśród cudzoziemców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała kompetencji językowych 
przydatnych w pracy i codziennym funkcjonowaniu. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

32 810,38 zł 32 810,38 zł 

6 
,,Pilotażowe zadanie integracji 
obcokrajowców ze społecznością 
lokalną Miasta Bielska-Białej”. 

W 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia przy współfinansowaniu Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej utworzyło Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej o nazwie myBB. Głównym 
celem ośrodka była integracja obcokrajowców, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, ze społecznością 
lokalną. Powyższy cel realizowany był m.in. poprzez:  
- poradnictwo pobytowe, 
- poradnictwo specjalistyczne w tym poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, 
- inicjatywy kulturalno – społeczne oraz promocję postaw obywatelskich wśród cudzoziemców, 
- współpracę z pracownikami instytucji publicznych oraz firmami. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

156 454,79 zł 156 454,79 zł 

PZ-5: 
Budowa sieci kooperacji w lokalnym środowisku przedsiębiorczości 

1 
International Urban Cooperation 
Latin America and Caribbean – 
współpraca z Brazylią 

W ramach projektu IUC-LAC Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. współpracuje z Brazylijskim 
Metropolitalnym Związkiem Miast Zachodniego Regionu Sao Paolo – CIOESTE. Projekt zakłada 
koordynowanie współpracy biznesowej pomiędzy firmami z branży ICT i nowoczesnych technologii, 
wymianę dobrych praktyk w zakresie wspierania lokalnego środowiska startupowego oraz rozwój koncepcji 
regionalnych inteligentnych specjalizacji. 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 

2 Startup Europe Week  

Startup Europe Week  to inicjatywa Komisji Europejskiej oraz organizacji Startup Europe. W ciągu tygodnia, 
w dniach 5-9 marca w ponad 300 miastach z niemal 50 europejskich krajów odbyło się tysiące 
dedykowanych spotkao. Jednym z najważniejszych celów projektu jest stworzenie platformy dialogu 
pomiędzy startupami, młodymi przedsiębiorcami a inwestorami, przedstawicielami samorządów lokalnych, 
instytucjami otoczenia biznesu i innymi, które zainteresowane są wspieraniem i promowaniem 
przedsiębiorczości w regionie.  
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Startup Podbeskidzie 

11 705,45 zł 11 705,45 zł 
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3 Podbeskidzie Business Club 

Projekt ma na celu integrację środowisk biznesowych w Bielsku-Białej oraz okolicach. Najważniejszymi 
aspektami spotkao jest wymiana kontaktów między firmami będącymi uczestnikami PBC, jak również 
skłonienie nowych przedsiębiorstw z regionu do zawiązania współpracy z naszym klubem, poprzez 
przedstawienie im korzyści płynących z ewentualnej umowy sponsoringowej. 
 
Realizator: TS Podbeskidzie S.A. 

0 5 000,00 zł 

4 
Program „Miejsce przyjazne dla 
seniorów” 

Wprowadzono na terenie Miasta program ulg, zniżek i benefitów dla osób powyżej 65 roku życia. 
Do programu jako Partnerzy przystępują firmy i przedsiębiorcy z terenu miasta, którzy oferują różnego 
rodzaju ulgi. Takie działanie ma na celu stworzenie sieci kooperacji przedsiębiorców, która działa na rzecz 
seniorów. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

26 643,00 zł 26 643,00 zł 
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3.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Zdrowotnośd” 

 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.  (bazowy) 2012 r. 2014 r. 2016 r. 2018 r. 

Łóżka w szpitalach ogólnych (oddziałach) na 10 000 ludności GUS 69 68 
70,8 

72,7 (2015)
3
 

72,4 75,9 

Mieszkaocy placówek stacjonarnej pomocy społecznej GUS 535 676 
663 

669 (2015) 
596 

654 (2017) 
616 

 

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia *mln zł+ 
Sprawozdanie  

z budżetu miasta 
3,1 2,0 

6,5 
7 (2015) 

1,6 
13 (2017) 

11,8 
0(2019) 

Przeciętna długośd życia mieszkaoców GUS 76,9 77,05 
78,1 

77,8 (2015)
 4

 
77,7 bd

5
 

Obciążenie demograficzne GUS 55,6 59,2 
63,6 

65,9 (2015) 
68,5 

71,0 (2017) 
73,2 

 

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkaoca *m
3
] GUS 35,6 35,4 

34,0 
34,5 (2015) 

34,6 
35,1 (2017) 

36 
 

Emisja zanieczyszczeo pyłowych ogółem *t+ GUS 335 332 
70 

69 (2015) 
74 

72 (2017) 
67 

 

Emisja zanieczyszczeo gazowych ogółem *t+ GUS 329 262 296 806 
221 605 

235 287 (2015) 
251 492 

230 718 (2017) 
215 960 

 

Ilośd organizacji i stowarzyszeo pozarządowych 
SOP UM  

(wcześniej: SO UM) 
450 

512 
 538 (2013) 

556 
553 (2015) 

580 (2017) 
560 

581 (2019 r.) 

Wielkośd wydatków budżetowych  
wspierających działalnośd organizacji pozarządowych  
*mln zł+ 

SOP UM  
(wcześniej: SO UM) 

2,97 
   3,57 

3,81 (2013) 
3,97 

4,70 (2015) 
7,2 (2017) 

8,1 
12,7 (2019 r.) 

Liczba osób będących odbiorcami realizowanych  
przez organizacje pozarządowe zadao publicznych 

SOP UM  
(wcześniej: SO UM) 

b. d. 138 059 
81 427 

72 760(2015) 
106 705 

160 930 (2017) 
147 764 

157 923 (2019 r.) 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w systemie REGON 

GUS 24 937 25 163 
25 612 

25 902 (2015) 
26 107 

26 242 (2017) 
26 041 

26 349 (2019 r.) 

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 ludności GUS 1 425 1 443 
1 480 

1 501 (2015) 
1 518 

1 530 (2017) 
1521 

 

                                                 
3 Z uwagi na zawężony zakres publikowanych przez GUS danych dot. wskaźnika „Łóżka w szpitalach ogólnych (oddziałach) na 10 000 ludności” wartośd dla Bielska-Białej w latach 2014 i 2015 została wyliczona na bazie 
dostępnych w bazie GUS danych według wzoru: liczba łóżek w szpitalach / (liczba mieszkaoców miasta x 0,0001).    
4 Dane za rok 2014 i 2015 dotyczą podregionu bielskiego. Brak bardziej szczegółowych danych w przedmiotowym okresie w bazie GUS.  
5
 Dane dotyczące średniego dalszego trwania życia są liczone tylko dla województw oraz podregionów. 
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Spółki handlowe ogółem GUS 2 483 2 837 
3 292 

3 603 (2015) 
3 915  

4 070 (2017) 
3 717 

3 895 (2019 r.) 

Pracujący w przemyśle i budownictwie GUS 29 364 30 628 31 772 
32 258 

34 112 (2017) 
34 049 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto *zł+ GUS 3 379,20 3 576,40 
3 930,33 

4 071,65 (2015) 
4 245,15 

4 446,35 (2017) 
4731,67 
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4. Priorytet „KREATYWNOŚD” 
 
 
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 „Kreatywnośd”: 
 
 
CK-1: Bielsko-Biała miastem elastycznego systemu edukacyjnego gwarantującego wysoki poziom wykształcenia 

oraz kompetencji i umiejętności zawodowych; 
 

CK-2: Bielsko-Biała miastem rozwiniętej sfery badao naukowych, innowacji i transferu technologii; 

 

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

 

CK-4: Bielsko-Biała miastem skutecznie wykorzystującym endogeniczny potencjał kultury i kreatywności dla 
rozwoju unikalnych dziedzin przedsiębiorczości. 



58 
 

4.1. Informacja na temat realizacji przedsięwzięd strategicznych w ramach priorytetu „Kreatywnośd” 
 

Lp. 

Nazwa zadania  
realizowanego w ramach 

przedsięwzięcia 
strategicznego 

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania 
Koszty poniesione  

w latach 2018-2019 
Koszt całkowity 

zadania 

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

1 
Modernizacja bazy 
dydaktycznej dla kształcenia 
zawodowego w Bielsku-Białej 

1. Wykonano roboty budowlane polegające na utworzeniu trzech pracowni dla kształcenia zawodowego 
w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Teodora Sixta 20 dla Zespołu Szkół Samochodowych. 
2. Wykonano pracownie gastronomiczne oraz obsługi klienta  w Zespole Szkól Samochodowych 
i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. 
3. Dokonano zakupu wyposażenia dla ZSS i O przy ul. Filarowej 52 w Bielsku-Białej i sprzętu komputerowego 
BSP przy ul. Sixta.  
4. Wykonano przebudowę pomieszczeo warsztatowych dla potrzeb pracowni branży samochodowej, 
elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej w budynku  Zespołu Pracowni nr 1 BCKUiP przy ul. Zygmunta 
Krasioskiego 3. 
5. Wykonano wentylację wywiewną dygestorium dla BCKUiP.  
6. Opracowano ekspertyzę oraz projekt wykonawczy i wykonano wzmocnienie stropu nad przyziemiem 
warsztatów szkolnych. 
7. Dostarczono, zainstalowano, uruchomiono i skonfigurowano  wyposażenie dla potrzeb pracowni branży 
samochodowej. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE 

9 064 609,00 zł 10 052 675,89 zł 

2 
Interaktywne warsztaty 
projektowania i kreowania 
przestrzeni 

Warsztaty dla młodzieży szkół  średnich. Projekt w ramach przedmiotowego konkursu obejmował działania 
dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, 
myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Działania te 
wykorzystywały zasoby uczelni, a ich efektem było stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych 
modułów zajęd obejmujących  sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży  ciekawości, kreatywności i chęci 
pogłębiania wiedzy.  
 
Realizator: Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza 
Współfinansowanie: UE 

171 068,66 zł 183 343,50 zł 
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3 
Projekt „Szkoła równych 
szans” 

W roku 2018 przeprowadzono następujące działania: 

 dokonano wyboru kadry zarządzającej projektem w MZO oraz w szkołach, 

 dokonano wyboru nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, 

 przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjną w szkołach objętych projektem, 

 dokonano rekrutacji uczestniczek i uczestników do projektu w poszczególnych placówkach objętych 

projektem, zrekrutowano łącznie 605 uczniów i uczennic,  

 rozpoczęto realizację zajęd rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, wyrównawczych 

oraz zajęd metodą eksperymentu, do kooca roku 2018 zrealizowano łącznie 1019 godzin. 

 W roku 2019 przeprowadzono następujące działania: 

 Zrealizowano łącznie 3 567 godzin zajęd rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, 
wyrównawczych oraz zajęd metodą eksperymentu,  

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół objętych 
projektem, wybrano wykonawców oraz dokonano zakupu pomocy, 

 Dokonano wyboru wykonawców i zrealizowano pięd wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej w 2019 (Kraków, Jaworze, Pszczyna, Warszawa, Sosnowiec). 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

610 877,57 zł 987 850,00 zł  

4 

Projekt „Efektywne 
kształcenie zawodowe 
kluczem do sukcesu na 
lokalnym rynku pracy” 

W roku 2018 przeprowadzono następujące działania: 

 dokonano wyboru kadry zarządzającej projektem w MZO oraz w szkołach, 

 przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjną w szkołach objętych projektem, 

 odbyły się dwie tury rekrutacji uczestniczek i uczestników do projektu w poszczególnych placówkach, 
w I turze (marzec 2018 r.) zrekrutowano łącznie 294 uczniów i uczennic, w II 372 (październik 2018 r.) 
uczniów i uczennic, 

 odbyło się doradztwo zawodowe dla uczniów podczas, którego została określona ścieżka rozwoju 
zawodowego oraz zostały zaproponowane odpowiednie formy wsparcia  
w ramach projektu – przeprowadzono łącznie 588 godzin doradztwa dla I tury oraz 492 godziny dla II tury 
(2 godziny dla każdego ucznia), 

 ogłoszono przetarg na organizację kursu uprawniającego do pracy na morzu wg. konwencji STCW 
oraz kursu obsługi koparko-ładowarki, 

 przeprowadzony został kurs uprawniający do pracy na morzu wg. konwencji STCW dla 20 uczniów 
i uczennic z ZS im. J. Tuwima w okresie od 15 maja 2018 - 20 maja 2018 r., 

 przeprowadzony został kurs obsługi koparko-ładowarki dla 2 uczniów ZS Budowlanych, 

1 753 234,37 zł 4 409 928,37 zł 
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 ogłoszono przetarg na Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni, 
w szkołach objętych projektem, ( przetarg ogłaszany 4- krotnie), 

 dokonano zakupu części pomocy dydaktycznych, 

 w okresie wakacyjnym u pracodawców zostały zrealizowane staże i praktyki (160 h) dla uczniów – z tej 
formy wsparcia skorzystało 117 uczniów i uczennic, 

 wypłacono stypendia stażowe w wysokości 1 600,00 zł dla każdego stażysty oraz dokonano refundacji 
pracodawcom kosztów odbywania stażu i kosztów opiekuna stażysty. 

Dokonano wyboru uczelni na przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunku 
Mechatronika (1osoba) oraz Projektowanie i druk 3D (4 osoby). 
 
W roku 2019 przeprowadzono następujące działania: 

 odbyło się doradztwa zawodowe dla uczniów podczas których dla każdego ucznia indywidualnie 
określono ścieżkę rozwoju zawodowego oraz zostały zaproponowane odpowiednie formy wsparcia, 

 ogłoszono przetargi na organizację kursów zawodowych i zajęd specjalistycznych ( m.in. barmaoski, 
spawania, koparko-ładowarki, wózka widłowego, uprawniający do pracy na morzu, kas fiskalnych, grafiki 
komputerowej, sztuka parzenia i podawania herbat, obsługi podestów ruchomych, dietetyki 
i odchudzania, kelnerski, baristyczny, sommelierski, RFID, dania z ryb, sztuka tworzenia czekoladek, 
rzeźby czekoladowe, dekoracji karmelowych, dania z owoców morza, czekolady z elementami dekoracji, 
magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych, rysunku odręcznego, AutoCAD, SEP). Powyższe 
kursy zostały częściowo zrealizowane w 2019 r. zakooczone będą w roku 2020, 

 Zrealizowano zamówienie do pracowni budowy i eksploatacji statków powietrznych (przekładnia główna 
wirnika nośnego śmigłowca, silnik odrzutowy SO3) oraz pracowni aerodynamiki i mechaniki lotu 
(stanowiska dot. wizualizacji opływu profili lotniczych) do  Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych 
w Bielsku-Białej.  

Dostarczono pomoce dydaktyczne zakupione w ramach przetargu. 
135 uczniów skierowanych na staże i praktyki zawodowe ukooczyło staż/praktykę u Pracodawców ( 150 h). 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 
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5 
Projekt „Z bielskim Tuwimem 
do Europy” 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano kursy językowe, szkolenia kulturowe oraz etyczno-pedagogiczne dla uczniów 

wyjeżdżających na staże zagraniczne, 

 zakupiono książki oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby przeprowadzenia kursów przygotowawczych, 

zorganizowano wyjazdy koordynatorów,  stażystów i opiekuna na praktyki w Hiszpanii, Austrii i Wielkiej 
Brytanii. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

551 983,63 zł 640 708,50 zł 

6 
Bielski Hotelarz skrótem 
do kariery w Europie 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 udział 2 nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie, 

 zakupiono sprzęt komputerowy  oraz materiały biurowe na potrzeby prawidłowej realizacji projektu 
oraz książki dla uczniów i nauczycieli, 

 zorganizowano kursy językowe dla stażystów, 

 opłacono koszty organizacji staży dla uczniów oraz job-shadowing nauczycieli w Hiszpanii. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

835 781,41 zł 848 116,95 zł 

7 

Czas na kadrę - rozwój 
umiejętności językowych 
nauczycieli bielskiego 
Tuwima w celu podniesienia 
jakości pracy szkoły 

W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażenie, a także materiały biurowe na potrzeby realizacji 
i upowszechniania rezultatów projektu. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

8 472,87 zł 164 550,25 zł 

8 
Nauczyciel też uczy się przez 
całe życie 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano szkolenia merytoryczne, językowe i kulturowe w Polsce dla nauczycieli wyjeżdżających 

na szkolenia zagraniczne, 

 opłacono koszty organizacji kursu w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech dla nauczycieli, 

 zakupiono materiały biurowe oraz szafy aktowe na potrzeby realizacji projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

24 884,44 zł 52 581,86 zł 
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9 

Nowe umiejętności 
zdobywane w bielskim 
Hotelarzu istotnym krokiem 
ku zjednoczonej Europie 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, 

 zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających 

za granicę, 

 zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Wielkiej Brytanii oraz Austrii. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

222 621,42 zł 739 373,80 zł 

10 
Gotowanie kluczem 
do sukcesu 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, 

 zakupiono produkty spożywcze, materiały oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby promocji, 

 i upowszechniania projektu oraz przeprowadzenia diagnozy koocowej uczniów, 

 zakupiono sprzęt oraz wyposażenie na potrzeby realizacji i upowszechniania projektu, 

 opłacono usługi wydruku materiałów promocyjnych, 

 zorganizowano wydarzenie podsumowujące i promujące projekt. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

16 797,62 zł 409 128,93 zł 

11 
Gotowanie kluczem do 
sukcesu-praktyki w Hiszpanii 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 udział 2 nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie, 

 zakupiono żywnośd oraz materiały biurowe i dekoracyjne na potrzeby realizacji i promocji projektu, 

 zakupiono żywnośd, środki czystości oraz pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt  gastronomiczny 

na potrzeby przygotowania kulturowego młodzieży przed wyjazdem na staż, 

 zorganizowano przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe dla uczniów wyjeżdżających 

na praktyki zagraniczne, 

 zakupiono odzież ochronną dla stażystów, 

 zorganizowano wyjazd uczniów, opiekunów i koordynatorów do Hiszpanii. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

395 108,74 zł 395 621,38 zł 
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12 
Edukacja we współczesnym 
świecie 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano wyjazdy nauczycieli na szkolenia zagraniczne we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii, 

 zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe na potrzeby realizacji i promocji projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

48 534,64 zł 92 167,29 zł 

13 Motoryzacja bez granic 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 wypłacono pracownikom nagrody za koordynowanie działao projektowych, 

 zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji i upowszechniania projektu, 

 opłacono usługi wydruku materiałów promocyjnych, 

 zorganizowano wydarzenie podsumowujące i promujące projekt. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

9 103,48 zł 340 181,11 zł  

14 
Hiszpaoskie staże dla 
najlepszych 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 udział nauczyciela w bezpłatnym szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie, 

 zakupiono sprzęt oraz materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, 

 zakupiono bilety lotnicze dla uczniów, opiekunów i koordynatorów wyjeżdżających do Hiszpanii w 2019 r. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

234 847,36 zł 407 874,20 zł 

15 

Entrepreneurship in 
secondary schools/ 
Przedsiębiorczośd w szkole 
średniej 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli do Francji oraz Finlandii, 

 zorganizowano wyjazd nauczycieli na spotkanie z partnerem zagranicznym we Francji, 

 zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz materiały biurowe na potrzeby promocji 

oraz prawidłowej realizacji projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

46 596,79 zł 151 919,92 zł 
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16 

Nowoczesne metody 
nauczania i języki obce 
kluczem do podnoszenia 
jakości pracy naszej szkoły 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 udział nauczyciela w szkoleniu z realizacji projektu, 

 opłacono przygotowanie językowe w Polsce oraz zakupiono książki dla nauczycieli, 

 zorganizowano wyjazd nauczycieli na szkolenia zagraniczne w Austrii, Wielkiej Brytanii i Malcie. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

124 234,31 zł 132 576,76 zł 

17 
Better Teaching-Better 
Learning 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Finlandii, 

 zakupiono sprzęt elektroniczno-fotograficzny oraz sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji i promocji 

projektu, 

 wykonano materiały promujące projekt. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

63 186,50 zł 97 680,42 zł 

18 Call for tolerance 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli na spotkania z partnerami zagranicznymi w Portugalii, 

Holandii i Turcji, 

 opłacono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt, 

 zakupiono sprzęt i materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

70 983,44 zł 94 029,49 zł 

19 
Kreatywna edukacja w języku 
angielskim w szkole 
dwujęzycznej 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano językowy kurs przygotowawczy w Polsce dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia 

zagraniczne, 

 zorganizowano wyjazd nauczycieli na kursy zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz we Włoszech,  

 zorganizowano spotkanie podsumowujące mobilności. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

124 523,83 zł 124 770,08 zł 
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20 
Okulda Rehberlik Hizmetleri / 
Doradztwo zawodowe 
w szkole 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 udział nauczyciela w szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie, 

 zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na spotkanie z partnerem zagranicznym w Turcji. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Finansowanie: środki UE 

65 853,66 zł 114 837,09 zł 

21 
Dziecko ze spektrum 
autyzmu w szkole 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano wyjazd nauczycieli na job-shadowing do Włoch oraz  Wielkiej Brytanii, 

 zakupiono materiały biurowe i reklamowe na potrzeby promocji projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

97 857,72 zł 103 166,43 zł 

22 
Z góralskim przytupem 
poznajemy Europę 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano wyjazd nauczycieli na kursy zagraniczne w Wielkiej Brytanii i na Malcie, 

 zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt niezbędny do upowszechniania oraz prawidłowej realizacji 

projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

113 457,80 zł 114 535,41 zł 

23 
Nowoczesna szkoła-
dwujęzyczna, wielokulturowa 
i innowacyjna 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano językowy kurs przygotowawczy w Polsce dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia 

zagraniczne, 

 zorganizowano wyjazdy nauczycieli na szkolenia zagraniczne oraz job-shadowing w Wielkiej Brytanii 

(transport, koszty utrzymania, kursu, program kulturowy, ubezpieczenie), 

 opłacono wykonanie materiałów upowszechniających i promujących projekt, 

 zakupiono sprzęt, oprogramowanie oraz materiały biurowe na potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

183 850,77 zł 192 441,30 zł 
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24 

Doskonalenie umiejętności 
zawodowych uczniów 
w zawodach: technik 
technologii odzieży, technik 
przemysłu mody,  technik 
urządzeo i systemów 
energetyki odnawialnej 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

 zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli, 

 zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu oraz  wykonano materiały promocyjne, 

 zakupiono książki dla uczniów wyjeżdżających na praktykę zagraniczną, 

 zorganizowano szkolenie kulturowe, etyczno-pedagogiczne oraz językowe dla stażystów wyjeżdżających 

za granicę, 

 zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii, 

 udział nauczycieli w szkoleniu z realizacji projektu w Warszawie. 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE, budżet paostwa 

387 370,78 zł 388 302,01 zł 

25 

Adaptacja budynku przy 
ul. Boruty Spiechowicza 
na potrzeby Bielskiego 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  i Praktycznego 

Zakooczono adaptację-zmianę sposobu  użytkowania pomieszczeo szkolnych na pracownie zajęd 
praktycznych w zawodach budowlanych, wraz z zapleczem. 2. Zamontowano dodatkowy osprzęt dla 
zestawów gniazd zasilających w salach warsztatowych. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

194 926,00 zł 194 926,00 zł 

26 

Rozbudowa instalacji 
komputerowej i doposażenie 
sal dydaktycznych w Bielskiej 
Szkole Przemysłowej 
w Bielsku-Białej 

Rozbudowano  instalację komputerową oraz doposażono sale dydaktyczne. 
 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

31 566,88 zł 32 000,00 zł 

27 
Zakup i montaż dygestorium 
dla BCKUiP ul. Krasioskiego 3 

Dostarczono  i zamontowano dygestorium dla potrzeb BCKUiP. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

15 744,00 zł 15 744,00 zł 

28 

Kontynuacja modernizacji 
bazy dydaktycznej 
dla kształcenia zawodowego 
w Bielsku-Białej 

Dokooczono realizację przebudowy pomieszczeo warsztatowych dla potrzeb pracowni branży 
samochodowej, elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej w budynku Zespołu Pracowni nr1 BCKUiP przy ul. 
Zygmunta Krasioskiego 37. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

325 230,85 zł 40 000,00 zł 
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29 
Szybowcem po niebie" - 
zakup szybowca do szkolenia 
lotniczego młodzieży” 

Dostarczono i uruchomiono  dwumiejscowy szybowiec typ/model PW6U. 
 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

399 000,00 zł 407 230,00 zł 

30 

„Poznaj druk 3D – warsztaty 

dla młodzieży” 

Przeprowadzonych zostało 10 szkoleo (10 godzinnych) dla następujących szkół średnich z Bielska Białej: 

Bielska Szkoła Przemysłowa, LO im.Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i 

Mechanicznych ,Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, Zespół Szkół Budowlanych, Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. 

Realizacja programu szkolenia (jeden blok szkoleo) podzielona została na dwie części – teoretyczną 

i praktyczną, ta druga natomiast dwa bloki tematyczne: 

1. Podstawy druku 3D – prezentacja teoretyczna przeprowadzana w szkołach  - liczba uczestników: 189. 

2. Skanowanie 3D, obsługa drukarki 3D i przygotowanie modelu do wydruku oraz „Jak zrobid własną 

drukarkę 3D?” – warsztaty praktyczne prowadzone w FabLab Bielsko-Biała – liczba uczestników: 108. 

3. Modelowanie przestrzenne – warsztaty praktyczne prowadzone w FabLab Bielsko-Biała i w szkołach – 

liczba uczestników: 107. 

 

Realizator: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu 

Współfinansowanie: dotacja z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

28 958,00 zł 28.958,00 zł 

31 
Utworzenie szkoły języka  

i kultury polskiej.  

Kursy języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców. 

Kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży. 

Bezpłatne kursy przygotowujące do paostwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego 

16. Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego. 

 

Realizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna 

Współfinansowanie: wpłaty od uczestników 

18 190,00 zł 27 990,00 zł 

32 

Nowe wymagania w 
turystyce i hotelarstwie 
kolejnym wyzwaniem 
dla Bielskiego Tuwima 

 zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, bilety lotnicze oraz ubezpieczenie dla uczniów 
oraz nauczycieli, 

 opłacono koszty organizacji stażu uczniów i nauczycieli w Portugalii, 

 przeprowadzono szkolenia dla uczniów. 
 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE 

137 016,16 zł 864 409,36 zł 
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33 
Are you ready for  
e-teaching? 

 zakupiono sprzęt biurowy na potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE 

5 995,33 zł 131 852,59 zł 

34 
Radosne przedszkolaki 
w Bielsku-Białej 

W roku 2019 przeprowadzono następujące działania: 

 przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu, wybrano 

wykonawców, podpisano umowy i dokonano zakupu, 

 dokonano wyboru i zatrudnienia kadry do opieki i obsługi dzieci, w każdej placówce są to: nauczyciel 

przedszkolny/4 etaty, pomoc nauczyciela/ 2 etaty, 

 przeprowadzono rekrutację i selekcję uczestników/-czek do projektu (do 150 nowoutworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz na zajęcia dodatkowe/specjalistyczne), 

 od września 2019 jest realizowana jest podstawa programowa dla nowoprzyjętych dzieci oraz zajęcia 

specjalistyczne/dodatkowe w istniejących oddziałach (zrealizowano łącznie 1146,50 h). 

 
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty 
Współfinansowanie: środki UE 

438 814,22 zł 1 295 930,88 zł 

35 

,,Upowszechnianie wśród 
młodzieży szkolnej 
umiejętności programowania 
komputerowego”- edycja I 

Projekt "Code in BB" obejmował cykl 5 warsztatów z programowania dla uczniów bielskich szkół średnich. 
Liczba beneficjentów: 60 osób. Projekt realizowany przez Fundację Startup Podbeskidzie na zlecenie Urzędu 
Miejskiego (w ramach otwartego konkursu ofert dla NGO's). 
 
Realizator: Fundacja Startup Podbeskidzie 
Współfinansowanie: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 

36 

,,Upowszechnianie wśród 
młodzieży szkolnej 
umiejętności programowania 
komputerowego”- edycja II 

W 2019 r. Stowarzyszenie "EWA -MAJA-KRYSTYNA. Kobiety dla kobiet” przy współfinansowaniu Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej rozpoczęło kursy programowania komputerowego dla młodzieży z bielskich szkół 
średnich.  
W drodze rekrutacji wyłoniono 37 uczestników kursów. Kursy prowadzone są w następujących językach 
programowania: JAVA, C++, Java Script. W 2019 r. zrealizowano 70 godzin zajęd z programowania w 4 
grupach. 
 
Realizator: Stowarzyszenie EWA -MAJA-KRYSTYNA. Kobiety dla kobiet 
Współfinansowanie: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

20 674,99 zł 51 213,00 zł 
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PK-2: 
Rozbudowa infrastruktury instytucji transferu technologii 

1 
Beskidzki Akcelerator 
Technologiczny 

W ramach struktury organizacyjnej ARR S.A. w styczniu 2014 r. utworzony został Beskidzki Akcelerator 
Technologiczny (BAT). Ideą BAT jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięd. 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 wyjśd kapitałowych ze spółek, w których ARR S.A. posiada swoje udziały.  
W 2018r. w ramach BAT zrealizowano następujące działania:  

 Liczba pomysłów, które wpłynęły do BAT: 14 

 Liczba pomysłów ocenionych pozytywnie i skierowanych do preinkubacji: 6  

  Liczba nowych wejśd kapitałowych: 1 

 W 2019 r. w ramach BAT zrealizowano następujące działania:  

 Liczba pomysłów, które wpłynęły do BAT: 10 

 Liczba pomysłów ocenionych pozytywnie i skierowanych do preinkubacji: 4  

 Liczba nowych wejśd kapitałowych: 1 

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

1 935 119,93 zł 14 628 509,00 zł 

2 InFocus 

Projekt In-Focus w ramach projektów sieciowych Urbact III z założeniem wymiany doświadczeo miast 
partnerskich w zakresie wdrażania na poziomie miasta założeo RIS3. W ramach projektu opracowano plan 
działao na rzecz rozwoju gospodarki miasta do roku 2025 w oparciu o określone dla Bielska-Białej inteligentne 
specjalizacje miejskie. 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 
obszarów poprzemysłowych 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: Urbact III 2014-2020 

83 421,76 zł 220 008,40 zł  

PK-3: 
Rozwój szkolnictwa wyższego 

1 
Kampania promocyjna pn. 
"Studia w górach" 

Kampania internetowa promująca miasto Bielsko-Biała jako miejsce do studiowania. Kampania realizowana 
we współpracy z ATH.  
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

38 855,45 zł 38 855,45 zł 
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2 

Wzbogacanie programu 
kształcenia o treści związane 
z globalizacją oraz 
zrównoważonym rozwojem 

Stworzenie nowych specjalności na kierunku zarządzanie oraz filologia, w tym prowadzonych w pełni w języku 

obcym - Business English with the elements of translation - taught in English.Wprowadzenie zmian w 

programie kształcenia w oparciu o międzynarodowe wzorce. Opracowywanie unikatowych specjalności 

dwujęzycznych na pierwszym i drugim stopniu studiów. 

University of Tuscany – tworzenie inicjatywy wraz z GENF s.r.o.  

Czasopismo naukowe Polonia Journal – półrocznik.  

Czasopismo naukowe MIND Journal – półrocznik. 

Realizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna 

65 750,00 zł 65 750,00 zł 

 

Zdrowo, aktywnie, 

kreatywnie. Uczelnia dla 

mieszkaoców regionu 

Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, np. poprzez 
programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju 
kompetencji kluczowych, odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeostwa. Organizacja 
warsztatów w zakresie zdrowia i urody dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. 
 
Realizator: Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza 
Współfinansowanie: UE 

12 797,55 zł 191 906,36 zł 

PK-4: 
Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury wysokiej 

1 

Poprawa dostępu do kultury 
oraz zwiększenie 
uczestnictwa  
w kulturze. Rozbudowa 
Bielskiego Centrum Kultury 

W 2018 r. wykonano konstrukcje i pokrycie dachu, schody na klatce schodowej, stolarkę okienną, przebudowa 
stropów, prace związane z instalacją wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ppoż. Oddany został do użytkowania 
balkon obejmujący 117 miejsc. 
W 2019 r. wykonano roboty wykooczeniowe we wszystkich branżach. 
 
Realizator: Bielskie Centrum Kultury  
Współfinansowanie: UE 

15 709 254,22 zł 16 461 450,22 zł 

2 

Modernizacja budynku 
Teatru Lalek Banialuka, jego 
urządzeo i wyposażenia – 
etap III 

Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej. Wykonanie dodatkowego zasilania energetycznego. 
Dostosowanie instalacji wewnętrznych elektrycznych w zakresie niezbędnym do uruchamiania rezerwowego 
układu zasilania. 
 
Realizator: Teatr Lalek Banialuka 
Współfinansowanie: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

198 882,96 zł 198 882,96 zł 
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3 

Zwiększenie atrakcyjności 
Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej poprzez 
przeprowadzenie 
niezbędnych prac 
remontowych oraz 
rozszerzenie bieżącej oferty 
edukacyjno-kulturalnej 

Projekt zakłada przeprowadzenie w ciągu dwóch kolejnych lat (2018, 2019) prac naprawczych oraz 
konserwatorsko-renowacyjnych przy zabytkowym gmachu Teatru Polskiego w celu poprawy kondycji budynku 
i poprawy bezpieczeostwa i komfortu odwiedzających. W 2018r. opracowano dokumentację projektową 
w zakresie wszystkich objętych zadaniem prac oraz przeprowadzono roboty przy głównym gmachu Teatru 
polegające na: wymianie schodów frontowych (zewnętrznych), oczyszczeniu i odświeżeniu elewacji budynku  
wraz z jej malowaniem, odmalowano całą stolarkę okienną, odwodniono zadaszenie nad wejściem głównym,  
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). 
W 2019 r. wykonano prace polegające na: malowaniu wnętrz gmachu głównego, renowacji wewnętrznej klatki 
schodowej wraz ze schodami zewnętrznymi wejścia służbowego, wymianie podłogi scenicznej w budynku 
Małej Sceny, II etapu modernizacji  zewnętrznego oświetlenia – gruntowego(montaż i uruchomienie). 
 
Realizator: Teatr Polski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: Środki UE 

1 104 436,41 zł  1 287 810,00 zł 

4 

Modernizacja budynku przy 
ul. Juliusza Słowackiego 17  
zaadoptowanego 
na potrzeby Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz  II etap 

Wykonanie docieplenia elewacji z elementami wykooczenia z blachy powlekanej od strony aresztu, budynku 
oraz izolacja części  ścian podziemia oraz wymiana zawilgoconych tynków ścian podziemia i klatki schodowej 
na  tynki  renowacyjne. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku oraz rozbudowę  
układu klimatyzacji o dodatkowe przepustnice  na dachu budynku. 
 
Realizator:  Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

1 599 615,29 zł 3 825 000,00 zł 

5 

Przebudowa istniejącego 
szybu windy towarowej 
na szyb windy osobowej 
w Książnicy Beskidzkiej 

Przebudowano istniejący szyb windy towarowej na szyb windy osobowej oraz wykonano modernizację 
pomieszczeo przyległych do nowo budowanej windy w piwnicy budynku. Zadanie zostało zasilone dotacją 
ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w wysokości 100 000,00 zł. 
 
Realizator:  Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 

329 991,41 430 000,00 zł 

6 
Teatr Polski – Spektakle 
bez granic 

W ramach cyklu okresie czerwiec – grudzieo 2018 roku zaprezentowaliśmy siedem spektakli z repertuaru 
Teatru Polskiego dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu z Bielska-Białej, Krakowa, 
Chorzowa, Cieszyna i Pszczyny - 4 tytuły z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących („Miarka za 
miarkę” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, dwukrotnie spektakl pt. „Wanda” w reżyserii Marii Sadowskiej i 
Joanny Grabowieckiej, „Boska!” w reżyserii Pawła Szkotaka oraz trzy przedstawienia z tłumaczeniem na język 
migowy dla widzów niesłyszących („Wanda”, „Miarka za miarkę”, „Pomoc domowa” w reżyserii Witolda 
Mazurkiewicza).  
W ramach cyklu okresie styczeo – grudzieo 2019 roku zaprezentowaliśmy osiem spektakli z repertuaru Teatru 

152 716,96 zł 152 716,96 zł 



72 
 

Polskiego dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu z Bielska-Białej, Krakowa, 
Chorzowa, Cieszyna i Pszczyny - 4 tytuły z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących (Singielka 
2, czyli Matka Polka – dwa pokazy, Pomoc domowa, Wesele ) oraz 4 przedstawienia z tłumaczeniem na język 
migowy dla widzów niesłyszących (Singielka 2, czyli Matka Polka, Gałązka rozmarynu, Wesele, Szaleostwo nocy 
letniej).  
Nasz projekt wzbogaciliśmy dodatkowo o działania „okołospektaklowe" (13 wydarzeo ) - warsztaty teatralne 
oraz spotkania z twórcami i wykonawcami. 
Stworzono specjalne materiały informacyjne dla osób z dysfunkcjami (ulotki-zakładki w alfabecie Braille’a, 
zwiastuny spektakli w języku migowym i w formie nagrao audio) oraz pomoce warsztatowe (makiety 
budynków teatru, trójwymiarowy model postaci nimf z zabytkowej kurtyny). Powstał również spot promujący 
projekt z udziałem aktorów Teatru Polskiego z elementami języka migowego i audiodeskrypcji. W projekcie 
wzięło udział 1125 uczestników. 
 
Realizator: Teatr Polski w Bielsku-Białej 
Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury 

7 

Modernizacja systemu 
wentylacji i klimatyzacji 
w budynku Teatru (w ramach 
„Rozbudowa nowoczesnej 
infrastruktury wysokiej”) 

Ze względu na zły stan techniczny systemu klimatyzacji i wentylacji Dużej Sceny, Teatr dokonał modernizacji 
tego systemu poprzez wymianę niewydolnej centrali K5. Do 30 czerwca 2019 r. przeprowadzono 
inwentaryzację kanałów wentylacyjnych i opracowano dokumentację projektową do wykonania w/w robót. 
Prace modernizacyjne były prowadzone w okresie lipiec-sierpieo 2019 r. 
 
Realizator: Teatr Polski w Bielsku-Białej 

127 732,73 zł 127 732,73 zł 

PK-5: 
Budowa przemysłowego klastra doskonałości 

1 
Kampania promocyjna pn. 
"Kariera w górach" 

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 

55 000,00 zł 112 807,00 zł 

2 ,,Festiwal BBDays4.IT” 

W dniach 9-15 września 2019 r. w Bielsku-Białej zostało zorganizowane wydarzenie w formule festiwalu 
informatyki, w ramach którego odbywały się wykłady, meetupy, dni otwarte bielskich firm z sektora ICT, a 
także hackathon programistyczny. Celem wydarzenia była integracja lokalnego rynku IT oraz pasjonatów 
programowania. Urząd Miejski w Bielsku-Białej był partnerem wydarzenia. Inauguracja festiwalu odbyła się 
w sali sesyjnej bielskiego ratusza. 
 
Realizator: Fundacja Centrum Nowych Technologii 
Współfinansowanie: Urząd Miejski w Bielsku-Białej. 

b.d. b.d. 
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 Projekt " InduCCI" 

W InduCCI środkowoeuropejskie regiony przemysłowe połączyły siły, aby wspólnie stawid czoła wyzwaniu, 
jakim jest wspieranie przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury (CCI). Poprzez analizę polityk 
regionalnych i prowadzenie szkoleo zamierzają stworzyd ramy wspierające CCI w regionach przemysłowych - 
na poziomie regionalnym, krajowym i UE. Poprzez działania pilotażowe zbadają potencjał CCI jako silnego 
sektora gospodarczego i stymulującego innowacje, a także motoru zmian społecznych i nowej 
przedsiębiorczości.  

W 2019 roku zidentyfikowano dobre praktyki w zakresie wpływu przemysłów kreatywnych i przemysłów 
kultury na rozwój gospodarczy oraz stworzono pierwsze koncepcje akcji pilotażowych, które realizowane będą 
w ramach projektu. 
 
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Współfinansowanie: Interreg Central Europe 

51 696,88 zł 849 770,46 zł 

 
Projekt ,,Welcoming 
International Talent”. 

Projekt „Welcoming International Talent” ma na celu przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie kreowania 
przyjaznej polityki imigracyjnej miasta Groningen (Holandia) do innych miast będących partnerami w projekcie 
tj.: Magdeburg (Niemcy), Zlin (Czechy), Parma (Włochy), Bielsko-Biała (Polska), Debreczyn (Węgry) i Leuven 
(Belgia). Poprzez wymianę dobrych praktyk partnerzy w ramach niniejszego projektu szukają najlepszych 
dla siebie rozwiązao, które pomogą im stad się bardziej atrakcyjnym kierunkiem migracji utalentowanych osób 
z całego świata, których obecnośd pozwoli rozwijad nowoczesne gałęzie lokalnej gospodarki. 
 
Realizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

126 802,17 zł 236 586,97 zł 



 
 

4.2. Informacja o wartościach wskaźników ewaluacji osiągniętych dla priorytetu „Kreatywnośd” 

  

                                                 
6 Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty szkoły tego typu przestały funkcjonować od 1 września 2014. 
7
 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. zasadnicze szkoły zawodowe stały się branżowymi szkołami I stopnia. 

8 Dane za rok 2015 obejmują liczbę start up’ów zarejestrowanych w inkubatorze AIP zlokalizowanym przy Akademii Techniczni-Humanistycznej w Bielsku-Białej.   
9 Dane za rok 2017 obejmują orientacyjną liczbę start up’ów zarejestrowanych w inkubatorze AIP zlokalizowanym przy Akademii Techniczni-Humanistycznej w Bielsku-Białej.   

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Wartości wskaźników 

2010 r.  (bazowy) 2012 r. 2014 r. 2016 r. 2018 r. 

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych GUS 2 221 2 063 b.d.  884 bd 

Szkoły policealne GUS 33 34 
24 

19 (2015) 
18 14 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych GUS 71 64 
51 

51(2015) 
49 50 

Licea ogólnokształcące GUS 32 29 
22 

25 (2015) 
25 24 

Technika GUS 22 23 
21 

17 (2015) 

 
12 

 
16 

Licea profilowane  GUS 6 3 -
6
 - - 

Liczba zasadniczych szkół zawodowych
7
 GUS 11 9 

8 
9 (2015) 

9 10 

Liczba gimnazjów GUS 34 32 
32 

34 (2015) 
33 7 

Liczba szkół podstawowych GUS 37 38 
40 

43 (2015) 
44 48 

Wydatki budżetu miasta na oświatę  
i wychowanie *mln zł+ 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

250,1 261,7 
286,5 

299,9 (2015) 
312,5 

338,9 (2017) 
375,6 

399,7 (2019) 

Liczba patentów wynalazków, praw 
ochronnych wzorów użytkowych i 
rejestracji wzorów przemysłowych  

Urząd Patentowy RP 38 59 
58 

41 (2016) 
b.d. 

41 
27 (2019 r.) 

Liczba nowych firm innowacyjnych 
zakładanych przez absolwentów bielskich 
uczelni 

szkoły wyższe, 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 
b.d. 15 

b.d. 
26 (2015)

8
 

b.d. 
18 (2017)

9
 

b.d. 
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Liczba absolwentów szkół wyższych  
w podregionie bielskim:  
ogółem 
 w tym: 

- szkoły publiczne 

- szkoły niepubliczne 

GUS 

 
5 032 

w tym: 
3 222 
1 813 

 
4 853 

w tym: 
2 803 
2 050 

 
4184 

w tym: 
2 621 
1 563 

 
2351 

w tym: 
b.d. 
b.d.  

Powiat grodzki m. B-B: 1958 

2195 
w tym: 

1255 
940 

Liczba muzeów GUS 3 3 
3 

3 (2015) 
3 

4(2017) 
4 

Liczba zwiedzających muzea *w tys. osób+ GUS 22,7 22,8 
22,4 

25,6 (2015) 
28,3 

70,7(2017) 
48,7 

Liczba bibliotek GUS 18 18 
18 

18 (2015) 
18 18 

Księgozbiór bibliotek *w tys. woluminów+ GUS 614,9 623,5 
625,9 

613,1 (2015) 
589,6 

588 (2017) 
573,2 

Liczba czytelników zarejestrowanych w 
bibliotekach miejskich 

GUS 46 536 46 785 
44 873 

43 550 (2015) 
43 729 

42 682 (2017) 
42 473 

Wypożyczenia księgozbioru w woluminach na 
jednego czytelnika 

GUS 22,03 21 
20 

19,6 (2015) 
18,5 

17,6 (2017) 
16,6 

Wydatki budżetu miasta na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego *mln zł+ 

Sprawozdanie  
z budżetu miasta 

25,5 22,8 
23,3 

24,7 (2015) 
27,9 

34,3 
38,8 (2019) 

Liczba miejsc w obiektach kultury wysokiej GUS 3 763 3 738 b.d. b.d. bd 

Liczba mieszkaoców na 1 miejsce teatralno –
widowiskowe 

GUS 46,5 46,6 b.d. b.d. bd 

Ilośd inicjatyw klastrowych RG UM 4 7 11 7 3 


