Raport z monitoringu
„Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku”
za lata 2014-2015

Bielsko-Biała, listopad 2016 r.
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nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r., wyznacza cztery priorytetowe
dziedziny rozwoju miasta: Efektywność, Mobilność, Zdrowotność, Kreatywność, jak również
odpowiadające im cele, kierunki oraz przedsięwzięcia strategiczne.

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

Pierwszą część stanowi zestawienie działań podejmowanych w latach 2014-2015 przez wydziały
i jednostki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak i inne instytucje działające na terenie miasta,
które wpisują się do przyjętych priorytetów oraz przedsięwzięć strategicznych.

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

1. Priorytet: „EFEKTYWNOŚĆ”

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

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Efektywność”:

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

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

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania

PE-1:
Miejski system infrastruktury zwiększającej dostępność do obiektów i terenów o wysokich walorach przyrodniczych
Etap I: Wykonano dwa parkingi. Jeden w rejonie skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Żywiecką, a drugi
w rejonie skrzyżowania ul. Górskiej z wiaduktem drogi ekspresowej S69. Liczba miejsc parkingowych 91.
Przebudowa i rozbudowa
Bulwarów Straceńskich
w Bielsku-Białej – Etap I i II

Trasy rowerowe
w Bielsku-Białej

Etap II: Wykonano wytyczenie geodezyjne zaprojektowanych obiektów oraz przeprowadzono remont mostu na
drodze dojazdowej na budowę.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Celem projektu była wymiana myśli technicznej i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie oznakowania tras
rowerowych pomiędzy ekspertami i partnerami projektu w przygranicznym rejonie Euroregionu Beskidy oraz
ożywienie turystyki w tymże obszarze poprzez uzupełnienie tras o nowe szlaki rowerowe po stronie słowackiej
i wytyczenie nowych tras dla komunikacji rowerowej po stronie polskiej. Priorytetowym założeniem projektu
była rozbudowa sieci oznakowanych tras rowerowych oraz infrastruktury rowerowej. Na terenie miasta BielskaBiałej poddano całkowitej renowacji i odbudowie Wiślaną Trasę Rowerową oraz Międzynarodowy Szlak
Greenways. Dodatkowo oznakowano ponad 60 km nowych tras rowerowych w Bielsku-Białej tworząc
z istniejącymi już trasami spójną strukturę komunikacyjną uwzględniającą miejsca atrakcyjne turystycznie, czy
też punkty bezobsługowej wypożyczalni rowerowej. W ramach działań promocyjnych projektu wydane zostały
mapy rowerowe z opisami i zdjęciami ciekawych miejsc. Postawiono tablice informacyjne z mapami szlaków
rowerowych oraz zorganizowano „Rajd Rowerowy” prowadzący trasą cyklomagistrali z Bielska-Białej do
miejscowości Martin na Słowacji.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

Koszty poniesione
w latach
2014-2015

Koszt
całkowity
zadania

1 124 983,53

1 623 572,54

(okres realizacji 2013-

(okres realizacji:
2013-2014)

2014

72 872,23

7 054 524,18

46 067,80 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

FabLab

PE-2:
Budowa infrastruktury innowacyjnej gospodarki bazującej na wiedzy i kreatywności oraz jej integracja z przestrzenią publiczną
Laboratorium FabLab wyposażone zostało w urządzenia umożliwiające wykonywanie elementów
z materiałów plastykowych w oparciu o technologię druku przestrzennego 3D. Do dyspozycji użytkowników
przekazano drukarki 3D a także skaner przestrzenny, który ułatwia tworzenie cyfrowych modeli 3D
rzeczywistych przedmiotów. Działania FabLab:
- edukacja w zakresie technologii druku i modelowania przestrzennego,
- pobudzanie kreatywności,
- spotkania twórców, projektantów i artystów poszukujących nowoczesnych technologii do realizacji własnego
projektu.

Usługa systemowa KSU
w zakresie zarządzania
efektywnością energetyczną
przedsiębiorstw

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Celem usługi systemowej KSU było podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa.
Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe miało pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do
poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich. Usługa składała się
z dwóch etapów:
Etap I – diagnoza i opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa – polegała
na:
 analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia
działań optymalizujących zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa;
 opracowaniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, którego celem jest
zapewnienie przedsiębiorcy niezbędnych danych i wskazówek, umożliwiających samodzielne podjęcie
czynności skutkujących wdrożeniem działań optymalizujących zmierzających do zwiększenia
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa;
 przeszkoleniu pracowników przedsiębiorstwa, w zakresie podstawowych zagadnień związanych
z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.
Etap II – doradztwo we wdrożeniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa – tj.
doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej działań
optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, o co najmniej 10%.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: UE

113 800,00

113 800,00

236 470,00

236 470,00

Celem usługi było trwałe wyposażenie przedsiębiorców w kompetencje oraz instrumenty, dopasowane do ich
indywidualnych potrzeb, pozwalające na samodzielne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz
przygotowanie i wdrażanie działań poprawiających pozycję rynkową firmy. Zakres przedmiotowy usługi
systemowej składał się z czterech etapów:
Etap I: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy), która polegała na szczegółowej analizie sytuacji
rynkowej Klienta. Stanowiła podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego
przedsiębiorstwa;
Etap II: doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, które polegało na przeprowadzeniu
Usługa systemowa KSU
indywidualnego doradztwa, którego rezultatem był opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych
w zakresie marketingu i
programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy był opracowywany
sprzedaży produktów dla mikroprzez doradcę na podstawie przeprowadzonego w Etapie I audytu;
i małych przedsiębiorstw z branży
Etap III: asysta we wdrażaniu planu marketingowego, która polegała na wsparciu doradczym Klienta
przetwórstwa rolno-spożywczego
w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas
etapu II;
Etap IV: szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu
marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie
i zasad monitorowania jego realizacji.

263 755,00

263 755,00

168 000,00

168 000,00

237 192,10

237 192,10

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

Program dotacji dla osób
fizycznych na zastosowanie
odnawialnych źródeł energii

IV i V Beskidzki Festiwal Dobrej
Energii

PE-3:
Rozszerzanie zastosowań odnawialnych źródeł energii w przestrzeni miejskiej
Udzielono 56 dotacji mieszkańcom Bielska-Białej na zainstalowanie kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz rekuperatorów.
Realizator: Urząd Miejski
Wydarzenie o tematyce oszczędzania energii i ochrony środowiska prowadzone w konwencji warsztatów
praktycznych i utrzymane w klimacie zabawy, tańca, rozrywki; dedykowane mieszkańcom miasta,
a w szczególności środowisku oświatowemu - średnia liczba uczestników 2500 – 3000 osób, w tym ok. 2000 ze
szkół i przedszkoli. Podczas festiwali odbyła się gra miejska dla rodzin pn: Zapanuj nad energią. Podczas IV edycji
festiwalu odbyła się również uroczysta gala (ok. 350 uczestników – interesariuszy z terenu miasta Bielska-Białej),
na której zostały wręczone specjalnie zaprojektowane statuetki „Laur – włącz się” zasłużonym firmom,
instytucjom i osobom w zakresie energooszczędności w działaniu i edukacji.
Realizator: Urząd Miejski

Głównym celem projektu realizowanego w ramach programu Intelligent Energy Europe było działanie na rzecz
obniżenia poziomu emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia nośników energii w procesach produkcyjnych MŚP.
ERASME
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: UE
Projekt miał za zadanie przyczynić się do podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania
proekologicznych postaw, a także pozwolić na wymianę doświadczeń, sprawdzonych praktyk i nawiązań
współpracy w obszarze transgranicznym pomiędzy regionami i gminami, działającymi w podobnych
uwarunkowaniach środowiskowych. Samorządy zainteresowane poprawą efektywności zarządzania energią, dla
Projekt „POGRANICZE Z ENERGIĄ
poszanowania środowiska poszukiwały możliwości pozyskiwania energii i ciepła z OZE i wykorzystania odpadów.
– efektywność energetyczna i
Projekt zakładał zorganizowanie pakietu działań - seminariów i warsztatów, wspierających gminy po obu
świadomość ekologiczna
stronach granicy w przedsięwzięciach proekologicznych poprzez dostarczenie wiedzy, a także możliwość
pogranicza”
poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń podczas spotkań z samorządowcami z zagranicy.

Projekt „Polsko-czeska akcja
edukacyjna: Energia jutra”

Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Mikroprojekt popularyzował wśród najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, proekologiczny
styl życia i zasady zrównoważonego wykorzystania walorów środowiska naturalnego. Przy pomocy tzw. ekoboxu, wyposażonego w sprzęt i nowoczesne oprogramowanie edukacyjne, organizowano mobilne warsztaty
multimedialne. Poprzez zabawę uczono dzieci jak oszczędzać wodę i prąd, segregować śmieci, wykorzystywać
energię odnawialną.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

290 400,00
189 000,00

(okres realizacji:
2012-2014)

20 611,50 euro
-

(okres realizacji:
2013-2014)

- 19 123,72 euro

Modernizacja istniejących sieci
kanalizacyjnych metodami
bezwykopowymi

Termomodernizacja budynku
Domu Kultury w Komorowicach
przy ul. Olimpijskiej 16
Termomodernizacja budynku
Domu Kultury w Hałcnowie przy
ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
Program dotacji dla osób
fizycznych na budowę przyłączy
kanalizacyjnych
Program dotacji dla osób
fizycznych na budowę
przydomowych oczyszczalni
ścieków
Program dotacji dla osób
fizycznych na demontaż,
transport i unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest

PE-4:
Stałe wdrażanie w gospodarce komunalnej nowoczesnych rozwiązań proekologicznych
Modernizacja metodą rękawa termoutwardzalnego:
- kanału ogólnospławnego w ul. Piastowskiej,
- kanału w rejonie ul. Majakowskiego,
- kanału ogólnospławnego DN250 w ul. Waryńskiego, Orkana, Barlickiego,
- magistrali wodociągowej DN600 stalowej na odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Czeladniczej,
- magistrali wodociągowej DN800 stalowej w ul. Sarni Stok,
- magistrali wodociągowej stalowej w ul. Babiogórska,
- magistrali wodociągowej stalowej w ul. Kustronia,
- magistrali wodociągowej stalowej w ul. Bora Komorowskiego,
- magistrali wodociągowej w ul. Leszczyńskiej,
- magistrali wodociągowej DN400 stalowej w ul. Strażackiej,
- magistrali wodociągowej DN600 żeliwnej w ul. Wyzwolenia,
- magistrali wodociągowej DN600 stalowej w ul. Konwojowej.

12 068 892,00

12 068 892,00

144 085,70

144 085,70

419 736,60

419 736,60

2 352 742,60

2 352 742,60

158 500,00

158 500,00

304 916,72

304 916,72

Realizator: AQUA S.A.
Docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Realizator: Urząd Miejski
Docieplenie ścian zewnętrznych , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana instalacji
centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej ppoż.
Realizator: Urząd Miejski
Udzielono 1158 dotacji mieszkańcom Bielska-Białej na budowę przyłączy kanalizacyjnych.
Realizator: Urząd Miejski
Udzielono 62 dotacji mieszkańcom Bielska-Białej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Realizator: Urząd Miejski
Udzielono 119 dotacji mieszkańcom Bielska-Białej na demontaż, transport, unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest.

Realizator: Urząd Miejski

Kompleksowy program
ograniczenia niskiej emisji 2014 i
2015

Plan uciepłownienia centrum
miasta
Wymiana sieci ciepłowniczej,
izolacji na sieci napowietrznej,
modernizacja komór
ciepłowniczych oraz pomp
obiegowych.
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 27 przy
ul. Z.Kossak-Szczuckiej 19

Termomodernizacja budynku
wraz z montażem kolektorów
słonecznych w ZSO im. Armii
Krajowej w Bielsku-Białej
Termomodernizacja budynku IV
Liceum Ogólnokształcącego im.
Komisji Edukacji Narodowej przy
ul. Michałowicza 55

Dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres wymian w roku 2014 i 2015 dotyczył łącznie modernizacji 200 kotłowni.
1 358 045,23

1 358 045,23

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: pożyczka z WFOŚiGW
Działanie zakładało wdrożenie systemu wsparcia różnych podmiotów przy modernizacji zasilania ciepłem
budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Głównym celem tych działań było ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza w centrum miasta.

40 590,00

40 590,00

Realizator: Urząd Miejski
Dokonano wymiany sieci ciepłowniczej w Bielsku – Białej na łącznej długości 4 370m oraz wymianay izolacji na
sieci napowietrznej na łącznej długości 231m. Ponad to dokonano modernizacji komór ciepłowniczych przy ul.
Partyzantów oraz wymiany pomp obiegowych przy ul. Grażyny.

10 396 267,58

Realizator: P.K. THERMA Sp. z o.o.
Wykonano ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę instalacji centralnego
ogrzewania oraz przebudowę wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej.
1 577 827,13
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: pożyczka z WFOŚiGW, dotacja z WFOŚiGW
Wykonano ocieplenie ścian budynku wraz z montażem podkonstrukcji i wykończeniem elewacji, wymianę
ocieplenia i pokrycia dachu, wymianę świetlików i instalacji odgromowej, wymianę stolarki zewnętrznej,
przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej.

12 414 026,12

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE, środki z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW
Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną w przyziemiu oraz sali
gimnastycznej, ocieplenie ścian wraz z wymianą drzwi zewnętrznych.
1 086 928,26
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: pożyczka z WFOŚiGW, dotacja z WFOŚiGW

10 052 171,07
(lata realizacji:
2013-2015)

1 627 773,08
(okres realizacji:
2013-2014)

12 560 115,52

1 125 376,03
(okres realizacji:
2013-2014)

Rozbudowa budynku
kompostowni o nadawę
i 4 dodatkowe bioreaktory

Zabudowa istniejącego placu
dojrzewania, magazynowania
i obróbki końcowej
kompostu/stabilizatu

Budowa gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla mieszkańców
miasta Bielska-Białej

Opracowano niezbędną dokumentację projektowo-budowlaną oraz uzyskano wszystkie niezbędne zgody na
realizację zadania. W jego ramach powstała hala o powierzchni ponad 1700 m2, w której umieszczono strefę
przyjęcia i magazynowania odpadów, instalacje i urządzenia niezbędne do przygotowania odpadów do procesu
oraz 4 dodatkowe bioreaktory, wraz z niezbędnymi urządzeniami sterowniczymi i systemem ujmowania oraz
oczyszczania powietrza procesowego.
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Współfinansowanie: Dotacja POIS, pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW, pożyczka pomostowa WFOŚiGW
Opracowano niezbędną dokumentację projektowo-budowlaną oraz uzyskano wszystkie niezbędne zgody na
realizację zadania. W jego ramach plac dojrzewania zabudowano halą o powierzchni 34 000 m2, z której
powietrze jest ujmowane i oczyszczane.
Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Współfinansowanie: Dotacja POIS, pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW, pożyczka pomostowa WFOŚiGW
Opracowano niezbędną dokumentację projektowo-budowlaną oraz uzyskano wszystkie niezbędne zgody na
realizację zadania. W jego ramach wybudowano drugi w obrębie gminy Bielsko-Biała PSZOK oraz zakupiono
niezbędne wyposażenie do jego obsługi – pojemniki, kontenery, samochód itp.

Osiedle Karpackie – „Wymiana
części stolarki w Szkole
Podstawowej nr 37 im. Mariusza
Zaruskiego”.

9 826 470,00

10 349 097,00

10 349 097,00

1 180 800,00

Realizator: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Współfinansowanie: Urząd Miasta Bielsko-Biała
Wymieniono 100% oświetlenia obiektowego na Uczelni na energooszczędne i ledowe.

Energooszczędne oświetlenie

System zbiorki wód opadowych

9 826 470,00

Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wybudowano własne zbiorniki gromadzenia wód opadowych w celu powtórnego ich wykorzystania do
utrzymania terenów zielonych wokół Uczelni.

1 180 800,00
(okres realizacji:
2015-2016)

35 000,00

35 000,00

12 000,00

12 000,00

53 250,00

53 250,00

1 451 520,00

1 451 520,00

Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Zakupiono i wymieniono 38 sztuk okien.

Realizator: Urząd Miejski
Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych GBA.

Zakup 2 samochodów GBA
Realizator: Urząd Miejski/Państwowa Straż Pożarna

Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
Zakup samochodu SCRChem

2 155 399,80

2 155 399,80

Realizator: Urząd Miejski/Państwowa Straż Pożarna
PE-5:
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zielonych jako miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji i sportu
Wykonana została dokumentacja projektowa przebiegu 4 tras górskich ścieżek rowerowych
Górskie, rekreacyjne ścieżki
o zróżnicowanej trudności, a następnie zrealizowano prace budowlane na terenie Lasu Komunalnego w obrębie
rowerowe w Bielsku-Białej - etap Koziej Góry.
452 252,77
pierwszy (Kompleks Kozia Góra)
Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu parku „Słoneczna Dolina” przy ul.
Siemiradzkiego, a następnie przeprowadzono roboty budowlane obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni
2
ścieżki żwirowej o pow. 214 m , wykonanie schodów terenowych, mostka drewnianego, szachownicy
Słoneczna Dolina z bezpiecznej nawierzchni utwardzonej, stanowiska dla leżaków i ławek, dostawę wraz z montażem
zagospodarowanie
następujących elementów małej architektury: ławki z oparciem – 8 szt., leżaki miejskie – 8 szt., kosze na śmieci
doliny potoku Sikornik - projekt
102 159,97
alei spacerowo-rekreacyjnej wraz – 4 szt., szachy ogrodowe – 1 kpl., wykonanie dodatkowego podjazdu i odwodnienia terenu.
z dodatkową
infrastrukturą parkową

Zielony zakątek - miejsce
wypoczynku i rekreacji osiedla
Beskidzkiego, Kamienicy i okolic

Park Street Workout i Parkour

Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu parku „Zielony zakątek” przy ul.
Sterniczej/ul. Karpackiej, a następnie przeprowadzono roboty budowlane obejmujące m.in.: roboty ziemne,
2
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (alejki, schody) o pow. ok. 716 m , dostawę wraz z montażem
następujących elementów małej architektury: stół do tenisa stołowego, ławki z oparciem – 15 szt., kosze na
śmieci – 9 szt., stolik do gry w szachy z dwoma siedziskami – 2 szt., wykonanie nasadzeń roślinności (drzewa –
30 szt., krzewy – 865 szt.), wykonanie dodatkowej alejki wzdłuż skarpy od wschodniej strony, odwodnienie
terenu, budowa ogrodzenia oraz oświetlenia parku (zabudowano 11 słupów oświetleniowych wraz z oprawami
typu LED).
Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Błoniach, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń do street workoutu
(ćwiczeń kalistenicznych), parkouru, nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń komunalnych.
Realizator: Urząd Miejski

452 252,77

102 159,97

286 920,03

286 920,03

179 370,90

179 370,90

Budowa urządzeń do ćwiczeń
przy ulicy Grażyńskiego

Osiedle Biała Północ – „Plac
zabaw dla dzieci”

Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Grażyńskiego (w rejonie ronda
Ofiar Katynia), a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat
gumowych typu przerostowego, dostawę wraz z montażem następujących elementów małej architektury: ławki
parkowe – 4 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery – 2 szt., dostawę 12 szt. urządzeń do ćwiczeń wraz
z montażem: rowerek + wioślarz, biegacz + orbitrek, prostownik pleców + ławka do brzuszków, wahadło
+ twister, motyl + wyciąg dolny, wyciąg górny + drążek.
Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Krausa,
a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych
typu przerostowego, dostawę urządzeń zabawowych wraz z montażem: bujak motor, bujak kwiat, huśtawka
mix, piaskownica, stolik do piaskownicy, zestaw zabawowy, dostawę wraz z montażem następujących
elementów małej architektury: tablica z regulaminem, ławki z oparciem – 4 szt., kosze na śmieci – 2 szt.

Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.
Grażyny, a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat
gumowych typu przerostowego, dostawę wraz z montażem następujących elementów małej architektury: ławki
Osiedle Bielsko Południe – „Teren
parkowe – 5 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery – 1 szt., dostawę 10 szt. urządzeń do ćwiczeń wraz
rekreacyjno-wypoczynkowy dla
z montażem: biegacz na pylonie, orbitrek, twister i wahadło na jednym pylonie, podwójny wyciąg górny na
osiedla Grażyny”
pylonie, wioślarz na pylonie, rower, prasa nożna i prostownik pleców na jednym pylonie.

Osiedle Hałcnów – „Budowa
siłowni pod chmurką w BielskuBiałej Hałcnowie”

Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została siłownia plenerowa składająca się z 10 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchni bezpiecznej oraz
urządzeń komunalnych na terenie gminnym przy ul. Wyzwolenia w Hałcnowie.

Realizator: Urząd Miejski
Przeprowadzono prace obejmujące m.in.: dostawę ławek parkowych z oparciem – 22 szt. oraz koszy na śmieci –
22 szt., które zostały zamontowane na przystankach oraz wzdłuż uczęszczanych ścieżek pieszych prowadzących
Osiedle Kamienica – „System
w rejon Dębowca, wzdłuż ul. Kolistej, ul. Karbowej, ul. Karpackiej i ul. Gościnnej. Przy ławkach zostały również
wypoczynkowy wraz z koszami na
nasadzone drzew w ilości 38 szt.
śmieci”
Realizator: Urząd Miejski

56 247,66

56 247,66

66 074,86

66 074,86

49 997,37

49 997,37

48 731,20

48 731,20

72 976,85

72 976,85

Osiedle Komorowice Krakowskie
– „Rodzinne centrum rekreacji –
mini siłownia terenowa”

Osiedle Komorowice Śląskie –
„Bieżnia lekkoatletyczna –
tartanowa – Gimnazjum nr 14”

Osiedle Lipnik – „Teren
rekreacyjny pod Gaikami – plac
zabaw dla dzieci w dzielnicy
Lipnik”

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych
przy ul. Bestwińskiej, a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni bezpiecznej
z mat gumowych typu przerostowego oraz dostawę 10 szt. urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem: tablica
informacyjna, prasa nożna i wioślarz na jednym pylnie, ławka i prostownik pleców na jednym pylonie, biegacz
i orbitrek na jednym pylonie, wyciąg górny i wyciskanie siedzące na jednym pylonie, twister i wahadło.

57 659,49

57 659,49

74 999,40

74 999,40

76 119,54

76 119,54

58 048,95

58 048,95

74 990,76

74 990,76

74 750,49

74 750,49

Realizator: Urząd Miejski
Wykonano bieżnię dwutorową o długości 80 m i szerokości 2,49 m wraz z drenażem.

Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Pod Gaikami” przy ul.
Ks. Brzóski/ul. Pomorskiej, a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie nawierzchni
bezpiecznej z mat gumowych typu przerostowego, dostawę urządzeń zabawowych wraz z montażem: bujak
auto straży pożarnej, bujak zebra tandem, huśtawka dwuosobowa mix, piaskownica, karuzela, zestaw
zabawowy, dostawę wraz z montażem następujących elementów małej architektury: tablica z regulaminem,
ławki z oparciem – 2 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery – 2 szt.

Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia zabawowe, ogrodzenie oraz wykonano nasadzenia z krzewów na terenie
Osiedle Mieszka I – „Doposażenie
rekreacyjnym na osiedlu Mieszka I.
modernizowanego placu zabaw
na osiedlu Mieszka I”
Realizator: Urząd Miejski
Wykonano boisko trawiaste do piłki siatkowej. Zakupiono trybuny przenośne oraz wyłożono kostką brukową
Mikuszowice Krakowskie –
miejsce pod trybuny. Zakupiono przenośne podium, zestaw do gry w siatkówkę, 3 piłki do siatkówki, 2 ławki dla
„Doposażenie i rozbudowa
zawodników, gablotę informacyjną.
boiska przy ul. Cyprysowej”
Realizator: Urząd Miejski
Zamontowano urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią bezpieczną na placu zabaw przy ul. Olszówki oraz
Mikuszowice Śląskie – „Rekreacja wybudowano boisko trawiaste do gry w siatkówkę / badmintona / siatko-nogi na terenie przy al. Armii Krajowej
i bezpieczeństwo dzielnicy
- ul. Drobniewicza.
Mikuszowice Śląskie i Olszówka”
Realizator: Urząd Miejski

Osiedle Słoneczne –
„Doposażenie
infrastruktury boiska w Parku
Miejskim przy ul. Braci
Gierymskich – budowa piłko
chwytu i wymiana trybun dla
kibiców”

Osiedle Stare Bielsko – „Wzgórze
Trzy Lipki – sport i wypoczynek”

Osiedle Straconka –
„Kamieniołom w Straconce –
przystanek dla turysty”

Osiedle Wapienica – „Remont
i rozbudowa placu zabaw na os.
Wapienica przy ul. Biwakowej
Budowa stadionu miejskiego
w Bielsku-Białej

Przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie piłkochwytu wysokości 4m i długości 25m, dostawę
i montaż trybuny zewnętrznej, wykonanie muru oporowego za trybuną oraz niwelowanie terenu.

Realizator: Urząd Miejski
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania części terenu na Wzgórzu Trzy Lipki, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie tablicy informacyjnej – panoramy wraz z montażem,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych typu przerostowego, dostawę wraz z montażem
następujących elementów małej architektury: ławki parkowe – 2 szt., kosze na śmieci – 1 szt., stojak na rowery
– 2 szt., dostawa urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem: wahadło i twister, orbitrek, biegacz, wioślarz, dostawę
urządzeń zabawowych wraz z montażem: huśtawka wagowa, bujak na sprężynie – 2 szt., wykonanie schodów
terenowych, wykonanie tablicy edukacyjnej wraz z montażem.
Realizator: Urząd Miejski
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu kamieniołomu w Straconce przy ul. Rajdowej,
a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, budowę wiaty, wykonanie
terenów utwardzonych, gabionów wraz z siedziskami, ogrodzenia drewnianego, miejsca pod ognisko wraz
z zestawem ogniskowym.
Realizator: Urząd Miejski
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. Leśników w Wapienicy, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń zabawowych,
komunalnych oraz ogrodzenia.

67 686,88

67 686,88

61 132,92

61 132,92

87 183,09

87 183,09

72 249,55

72 249,55

71 874 169,84

135 000 000,00

Realizator: Urząd Miejski
Wybudowano stadion miejski na 15 316 miejsc.
Realizator: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykonano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej: przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących,
przy Szkole Podstawowej nr 13 wraz z wymianą nawierzchni bieżni, przy Szkole Podstawowej nr 25 wraz
z bieżnią, przy Szkole Podstawowej nr 28, przy Szkole Podstawowej nr 20, przy Szkole Podstawowej nr 37 wraz
Modernizacja boisk sportowych
z bieżnią, przy Gimnazjum nr 1, przy IV Liceum Ogólnokształcącym, przy Zespole Szkół Ogrodniczych wraz
zlokalizowanych przy placówkach
z kompleksem lekkoatletycznym, przy Zespole Szkół Budowlanych.
oświatowych w Bielsku-Białej

Strefa do uprawiania ćwiczeń
kalistenicznych (street workout)
na terenie rekreacyjnym przy ul.
Boh. Warszawy

Trasy biegowe w Cygańskim Lesie

Plac zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną przy ul. Wapiennej /
ul. Dygasińskiego
Budowa siłowni zewnętrznej
w parku rekreacyjno –
wypoczynkowym przy
ul. Skrzydlewskiego /
Spółdzielców

Budowa terenu rekreacyjnego
przy ul. Babiogórskiej

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. Boh. Warszawy, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń do street workoutu (ćwiczeń
kalistenicznych), nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń komunalnych.
Realizator: Urząd Miejski
Oznaczono w Cygańskim Lesie 4 zróżnicowane trasy biegowe umożliwiające również uprawianie Nordic
Walkingu.
Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Wapiennej / ul. Dygasińskiego,
a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń
zabawowych, komunalnych, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia oraz nawierzchni bezpiecznej.
Realizator: Urząd Miejski
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania części parku przy ul. Skrzydlwskego / ul.
Spółdzielców, a następnie przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń komunalnych, oraz nawierzchni bezpiecznej.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Babjogórskiej, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń do parkouru, urządzeń
zabawowych, komunalnych, siłowni zewnętrznej, chodników oraz nawierzchni bezpiecznej.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE

5 937 801,31

21 456 460,48
(okres realizacji:
2007-2019)

65 600,80

65 600,80

27 199,99

27 199,99

208 881,59

208 881,59

60 270,00

60 270,00

438 337,19

438 337,19

Rewitalizacja terenu rekreacyjno
– wypoczynkowego przy ul.
Bartniczej

Budowa siłowni zewnętrznej
wraz z modernizacją placu zabaw
przy ul. Boh. Warszawy
Osiedle Beskidzkie –
„Doposażenie ogrodu
przedszkolnego dla Przedszkola
nr 55 w Bielsku-Białej w
urządzenia ogrodowe celem
zwiększenia aktywności
psychoruchowej dzieci na
świeżym powietrzu oraz
urozmaicenia zabaw
ruchowych w ogrodzie
przedszkolnym”.
Budowa ścieżek rowerowych

Zagospodarowanie terenów
zielonych wokół Uczelni

Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Bartniczej, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń do parkouru, urządzeń
zabawowych, komunalnych, siłowni zewnętrznej, nawierzchni bezpiecznej oraz budowy ogrodzonego boiska
wielofunkcyjnego.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Boh. Warszawy, a następnie
przeprowadzono prace obejmujące m.in.: wykonanie robót ziemnych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
wraz z nawierzchnią bezpieczną, urządzeń komunalnych oraz wykonanie chodników.

500 035,02

500 035,02

159 154,50

159 154,50

75 000,00

75 000,00

1 625 066,17

14 831 619,30

10 000,00

10 000,00

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie chodników, obrzeży, nawierzchni żwirowej, wywóz gruzu,
zakup i montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego „Kacper”, pociągu z dwoma wagonikami, pociągu
ze zjeżdżalnią oraz bujaków na sprężynie.

Realizator: Miejski Zarząd Oświaty
Przebudowano ścieżkę rowerową wokół lotniska w Bielsku-Białej a także wybudowano pas dla rolek oraz ciąg
pieszo-rowerowy łączący ul. Liściastą z ul. Złotych Kłosów.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Obsadzenia drzew i kwiatów na terenie wokół Uczelni, które to tereny są również wykorzystywane przez
mieszkańców dwóch sąsiednich osiedli wraz z ich dziećmi.
Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

PE-6:
Dalsza rewitalizacja zabytkowej zabudowy centrum miasta

Modernizacja budynku przy
ul. Wzgórze 8 w Bielsku-Białej
w zakresie dachu i elewacji
(Rewitalizacja Starówki – kwartał
G)
Modernizacja budynku przy
ul. Wzgórze 10 w Bielsku-Białej
w zakresie dachu i elewacji
(Rewitalizacja Starówki – kwartał
G)

Modernizacja budynku w zakresie dachu i elewacji obejmowała m.in.: wykonanie remontu dachu oraz
wzmocnienie więźby dachowej, przemurowanie kominów ponad dachem, remont elewacji, wymiana stolarki
zewnętrznej, częściowe odtworzenie arkady przechodu podwórkowego, wykonanie instalacji odgromowej.

360 239,46

(okres realizacji:
2010-2014)

Realizator: Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Modernizacja budynku w zakresie dachu i elewacji obejmowała m.in.: wykonanie remontu dachu oraz
wzmocnienie więźby dachowej, przemurowanie kominów ponad dachem, remont elewacji, wymiana stolarki
zewnętrznej, wykonanie instalacji odgromowej.

487 749,19

(okres realizacji:
2010-2014)

654 356,92

(okres realizacji:
2010-2015)

371 189,33

(okres realizacji:
2010-2015)

Realizator: Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Modernizacja budynku w zakresie dachu i elewacji obejmowała m.in.: wykonanie remontu dachu oraz
wzmocnienie więźby dachowej, przemurowanie kominów ponad dachem, ocieplenie i wykonanie podłogi
Modernizacja budynku przy placu
technicznej strychu nieużytkowego, remont elewacji północno – wschodniej i południowo – wschodniej,
Św. Mikołaja 14 w Bielsku-Białej
wymiana rynien i rur spustowych z wyposażeniem w czyszczaki, wymiana stolarki zewnętrznej, wykonanie
w zakresie dachu i elewacji
instalacji odgromowej, wykonanie nowej bramy wjazdowej wraz z remontem i konserwacją kamiennych
(Rewitalizacja Starówki – kwartał
obojników.
D)

Modernizacja budynku przy
ul. Waryńskiego 4 w BielskuBiałej w zakresie dachu i elewacji
(Rewitalizacja Starówki – kwartał
L)

Realizator: Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Modernizacja budynku w zakresie dachu i elewacji obejmowała m.in.: wykonanie dachu oraz wzmocnienie
więźby dachowej, przemurowanie kominów ponad dachem, ocieplenie i wykonanie podłogi technicznej strychu
nieużytkowego, remont elewacji wschodniej z wystrojem architektoniczno – sztukatorskim oraz elewacji
południowej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki zewnętrznej, konserwacja i impregnacja
kamiennego portalu wraz z progiem oraz kamiennego cokołu, wymiana trzech okien na poddaszu od strony
podwórka, wykonanie instalacji odgromowej, montaż masztu anteny zbiorczej.
Realizator: Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich

382 077,46

508 733,19

675 340,92

393 289,33

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

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

GUS

384,8

392,5

401,2

Liczba osób na jedno mieszkanie

GUS

2,60

2,55

2,49

Budynki oddane do użytku

GUS

394

Mieszkania oddane do użytku

GUS

570

Powierzchnia lasów [ha]

GUS

3 059,2

GUS

5 110,4

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chroniona (obszary chronione) [ha]
Udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach własnych gminy [mln zł]

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

277
273 (2015)
503
611
466 (2015)
3 073,7
3 049,8
3 064,6 (2015)
5 101,8
5 071,2
5 101,8 (2015)
339

172,2

191

204,8
224,4(2015)

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach [mln zł]

GUS

1 030,9

1 049,6

1 024,5

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach
[mln zł]

GUS

11 817,8

13 474,5

15 046,4

Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca [zł]

GUS

67 527

77 245,2

86 966,8

Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca [zł]

GUS

149 031

139 136

139 218

Udział podatku dochodowego od osób prawnych w
dochodach własnych gminy [mln zł]

Sprawozdanie
z budżetu
miasta
Sprawozdanie
z budżetu
miasta

14,7

15,5

15,8
16,6 (2015)

180,4

114,9

98,1
103 (2015)

Nakłady inwestycyjne gminy [mln zł]
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci
wodociągowej [%]

GUS

95,1

95,2

97,9

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci
kanalizacyjnej [%]

GUS

80,8

82

84,2

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%]

GUS

90,2

93,2

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca [m ]

GUS

219,6

195,5

Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca [kWh]

GUS

835,2

805,8

117,9

148,8

54,9

33,4

KFT UM

ok. 650
000

ok. 898
500

GUS

450,64

477,5

GUS

19

19

GUS

45,06

47,75

3

Odpady wytworzone (z wyłączeniem odpadów
komunalnych) [t]
Wielkość nakładów inwestycyjnych na rozwój
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej [mln zł]
Liczba użytkowników miejskiej bazy sportowo –
rekreacyjnej
Korzystający z noclegów na 1000 ludności
Liczba turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania
Wskaźniki intensywności ruchu turystycznego:

Schneidera
(liczba turystów korzystających z noclegów, pomnożoną

GUS
BGO UM
Sprawozdanie
z budżetu
miasta

99,3
95,2 (2015)
175,8
328,0 (2015)
777,5
789,5 (2015)
121,1
136,5 (2015)
38,8
39,6 (2015)
ok. 924 tys.
ok. 1 288 tys.
(2015)
633,0
606,8
(2015)
20
19 (2015)
63,30
60,68 (2015)

przez 100, przypadającą na 1000 mieszkańców stałych)

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

Charvata
(relacja udzielonych noclegów do liczby stałych
mieszkańców)

0,96

0,90

1,01
0,96 (2015)

1,01

0,91

1,20
1,16 (2015)

2. Priorytet „MOBILNOŚĆ”

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

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Mobilność”:

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

CM-3: Bielsko-Biała miastem społeczeństwa sieciowego;

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

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

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania

Koszty
poniesione
w latach
2012-2013

Koszt całkowity
zadania

PM-1:
Rozwój i integracja miejskiego systemu infrastruktury transportowej
Zakończenie rozbudowy ul. PCK (2014).

Połączenie ul. Partyzantów (DW
942) z ul. Żywiecką (DK 69)
w Bielsku-Białej – Rozbudowa
skrzyżowania ul. Sempołowskiej
z ul. PCK wraz z budową mostu na
rzece Białej oraz z połączeniem z ul.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Broniewskiego
Współfinansowanie: UE
Opracowano dokumentację techniczną dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej wraz z przyległym układem dróg
serwisowych oraz rozbudowy skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z drogą ekspresową S-1. Rozpoczęto wykupy
gruntów pod rozbudowę ul. Międzyrzeckiej. Wszczęto procedury administracyjne związane z pozyskaniem
Rozbudowa odcinka drogi
niezbędnych zezwoleń dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej wraz z przyległym układem dróg serwisowych oraz
wojewódzkiej nr 942 w Bielskurozbudowy skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z drogą ekspresową S-1.
Białej

2 038 229,61

22 500 563,64

2 234 047,83

236 245 810,63

295 744,20

151 331 195,72

3 951 382,54

36 625 082,21

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE
Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej dla rozbudowy ul. Krakowskiej i ul. Żywieckiej.
Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/
ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE
Przebudowa ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Wołyńskiej (rozpoczęcie robót budowlanych
Przebudowa ul. Sobieskiego wraz
w 2015 r.).
z przebudową mostu nad potokiem
Wapieniczanka
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE

Rozbudowa ul. Zapora i ul.
Tartacznej wraz z budową mostu
w Bielsku-Białej
Przebudowa drogi powiatowej
(ul.Grunwaldzka/Dąbrowskiego)
w Bielsku-Białej od skrzyżowania z
ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul.
Kossaka
Rozbudowa i modernizacja
obiektów mostowych - rozbudowa
ul. Kwiatkowskiego i przebudowa
mostu nad rzeką Białą w BielskuBiałej

Wybudowano most na rzece Wapienica (w ramach etapu III inwestycji) – 2014 r. Rozpoczęto rozbudowę ul.
Zapora i Tartacznej – etap I, II, III (rozpoczęcie robót budowlanych w 2015 r.).
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: Rezerwa subwencji ogólnej
Przebudowano ul. Grunwaldzką od skrzyżowania z ul. Kossaka do skrzyżowania z ul. Słowackiego.
Przebudowano ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego do ul. 3-go Maja. Odbudowano drogi
objazdowe w związku z przebudową ul. Grunwaldzkiej i ul. Dąbrowskiego.

3 785 546,56

15 189 347,57

4 313 314,02

4 325 368,02

5 481 599,11

5 481 599,11

275 441,00

275 441,00

536 848,81

536 848,81

51 779,31

51 779,31

42 000,00

42 000,00

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE, rezerwa subwencji ogólnej
Przebudowano most w ciągu ul. Kwiatkowskiego wraz z dostosowaniem niwelety drogi do stanu istniejącego,
budową zatok autobusowych, budową zjazdów, budową kanalizacji deszczowej wraz z wlotem do rzeki Biała.

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: Rezerwa subwencji ogólnej
Zakupiono automaty biletowe dla lokalizacji przystankowej: osiedle Złote Łany – kierunek Centrum oraz osiedle
Zakup stacjonarnych automatów do Karpackie Kościół – kierunek Centrum.
sprzedaży biletów autobusowych.
Realizator: Miejski Zakład Komunikacyjny
Wybudowano parking przy ul. Skowronków, w pełnej konstrukcji wraz z drogami dojazdowymi z nawierzchnią
z kostki betonowej, z odwodnieniem i przebudową oświetlenia. Przebudowano również kolidujący odcinek
Bezpieczny parking - zapewnienie
gazociągu. Uzyskano 31 miejsc postojowych w tym dwa dla niepełnosprawnych.
bezpieczeństwa komunikacyjnego
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Zakres prac obejmował: rozbiórkę krawężników; rozbiórkę nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórkę
Osiedle Górne Przedmieście –
obrzeży, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; ułożenie nowych
„Modernizacja chodnika przy Domu
krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej.
Opieki SOAR – ul. Modrzewskiego
do Placu Lutra”
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Osiedle Grunwaldzkie –
Wykonano 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Zamontowano dwie nowe ławki.
„Utworzenie miejsc parkingowych Nawierzchnia miejsc postojowych w całości wykonana z kostki brukowej zamknięta krawężnikami betonowymi.
przy ul. Milusińskich i Energetyków
dla mieszkańców osiedla
Grunwaldzkiego”
Realizator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Osiedle Leszczyny – „Remont
schodów betonowych”
Osiedle Wojska Polskiego –
„Bezpieczna szkoła – bezpieczny
chodnik”
Osiedle Złote Łany – „Oświetlenie
chodnika i ścieżki rowerowej”

Rozbudowa ul. Pikowej

Budowa chodników przy
podstawowych ciągach
komunikacyjnych

Wykonano przebudowę schodów terenowych w ciągu ul. B. Śmiałego na Bulwarach Straceńskich.
49 946,06

49 946,06

Realizator: Urząd Miejski
2
Wykonano remont chodników i ciągów pieszo-jezdnych o pow. 698 m , wymieniono dwie ławki na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2.

72 447,00

72 447,00

Realizator: Urząd Miejski
Opracowano dokumentację projektową, wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego – 150 m oraz
posadowiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi – 5 kpl.

20 454,69

20 454,69

Realizator: Urząd Miejski
Rozbudowano ul. Pikową na odcinku od skrzyżowania z ul. Górską do skrzyżowania z projektowaną drogą
o nazwie roboczej Nowo-Bierna wraz z wykonaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej własności Spółki AQUA
S.A.

1 453 953,88

1 528 215,13

3 203 298,97

16 960 094,38

18 000,00

18 000,00

Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Wybudowano chodnik w ciągu ul. Janowickiej – odcinek od skrzyżowania ul. 13 Zakrętów do budynku nr 130,
wzdłuż ul. Komorowickiej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Olimpijskiej a także przy ul. Filarowej na odcinku
od ul. Kolumnowej. Rozpoczęto również budowę chodnika w ciągu ul. Janowickiej od budynku nr 130 do granicy
miasta.
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Budowa systemu bezpiecznego parkowania i fiskalizacji na parkingu na terenie Uczelni.

System bezpiecznego parkowania
Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
PM-2:
System inteligentnego zarządzania ruchem drogowym
Opracowanie Modelu Ruchu dla Miasta Bielska-Białej, opracowanie koncepcji budowy Inteligentnego Systemu
Rozwój Zrównoważonego
Transportowego, opracowanie dokumentacji (Program Funkcjonalno Użytkowy, Opis Przedmiotu Zamówienia),
Transportu Miejskiego w Bielsku- rozpoczęcie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu dla budowy Inteligentnego Systemu
Białej (Budowa Inteligentnego
Transportowego w Bielsku-Białej, rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji dla
Systemu Transportowego w
budowy sieci światłowodów,
Bielsku-Białej - zakres Miejskiego
Zarządu Dróg w Bielsku-Białej)
Realizator: Miejski Zarząd Dróg
Współfinansowanie: UE, Rezerwa subwencji ogólnej

1 434 581,32

16 413 324,00

Budowa i modernizacja
sygnalizacji świetlnej

Zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Legionów. Wybudowano sygnalizację
świetlną ostrzegawczą oraz przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską w okolicach skrzyżowania z ul.
Królewską wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmodernizowano sygnalizację świetlną na
skrzyżowaniu ul. Andersa i Partyzantów w Bielsku-Białej.

556 603,75

3 747 481,92

3 719 174,88

25 081 823,49

-

-

997 093,02

(okres realizacji:
2013-2015)

Realizator: Miejski Zarząd Dróg

Budowa sieci szerokopasmowej
dla miasta Bielska-Białej

Wdrażanie systemów
teleinformatycznych
w procesie świadczenia
usług publicznych

Integracja i rozwój
informatycznych systemów
zarządzania oświatą w mieście
Bialsko-Biała

PM-3:
Rozbudowa miejskiego systemu informacji elektronicznej i publicznych usług elektronicznych
Zbudowano wydajną światłowodową sieć szkieletową i dystrybucyjną z elementami radiowymi, spełniającą
wymogi sieci następnej generacji (Next Generation Network - NGN). Większa część sieci przeznaczona jest na
potrzeby samorządu lokalnego, by mógł on wykonywać usługi publiczne drogą elektroniczną. Uruchomienie
sieci szerokopasmowej pozwala m.in. na.: połączenie budynków administracji samorządowej, połączenie szkół
i placówek oświatowych oraz placówek kultury i filii bibliotek. Sieć będzie wykorzystywana również do
transmisji sygnału monitoringu miejskiego, a tym samym rozbudowy tego sytemu, rozbudowy systemu
sterowania ruchem samochodowym, itp. Dostęp do elementów infrastruktury sieci otrzymają również
operatorzy, co pozwoli ożywić rynek usług szerokopasmowych dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
W latach 2014-2015 na bieżąco prowadzona była wymiana sprzętu komputerowego na nowocześniejszy.
W Urzędzie funkcjonuje punkt wydawania podpisów elektronicznych system SEKAP gdzie w roku 2014 wydano
560, a w kolejnym roku - 85 takich podpisów. Prowadzone są bieżące działania w zakresie popularyzacji
załatwiania spraw w systemie e-administracji. Efektem jest wzrost liczby wniosków składanych elektronicznie i
tak w 2014 roku takich wniosków złożono 2742 a w 2015 - 6538.
Realizator: Urząd Miejski
Wdrożono systemy informatyczne na poziomie lokalnym w zakresie e-Government zwiększające zakres
i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zbudowano zintegrowany system wspomagający
zarządzanie w administracji publicznej na poziomie lokalnym.
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty
Współfinansowanie: UE

997 093,02

Projekt „Utrzymanie i rozwój
izbowej sieci transgranicznej
współpracy – mobilny punkt
informacyjny”

Projekt „Polsko-słowacka
mieszanka kulturalna”

PM-4:
Sieciowanie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej
Celem projektu był rozwój i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między społecznościami po obu stronach
granicy w sferze gospodarczej m.in. poprzez stworzenie mobilnego punktu informacyjnego. Projekt skupiał się
na rozwoju społeczno-gospodarczym polsko-słowackiego pogranicza oraz na rozbudowie istniejącej sieci
współpracy łączącej polskich i słowackich partnerów. W ramach projektu zorganizowano międzynarodową
konferencję, warsztaty i seminaria. Powstały z projektu mobilny punkt informacyjny świadczył usługi dla sektora
biznesu i lokalnych jednostek samorządowych, gmin, związków, stowarzyszeń, szkół, uczelni wyższych i innych
organizacji, a także osób fizycznych, które wyrażały zainteresowanie współpracą transgraniczną. Działania
podjęte w ramach projektu miały zachęcić instytucje jak i lokalnych przedsiębiorców do wspólnych inicjatyw,
poszerzyć wiedzę na temat ustawodawstwa dotyczącego gospodarki na Słowacji, przyczynić się do wzrostu
zainteresowania biznesu inwestycjami w regionach przygranicznych, a także promocji regionów i ich potencjału.
Dodatkowo w ramach promocji projektu opublikowano specjalne polsko-słowackie wydanie „Magazynu
Przedsiębiorcy” o tematyce współpracy transgranicznej.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Projekt miał na celu zwiększenie udziału polskich i słowackich wykonawców oraz zespołów w imprezach po
drugiej stronie granicy. W tym celu zorganizowano m.in. trzydniowe seminarium metodyczne w polskich
Beskidach, w którym wzięły udział grupy animatorów kultury, instruktorów oraz organizatorów życia
kulturalnego z Polski i Słowacji. W ramach działań projektu odbył się Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude
Cantem w Bielsku-Białej. Ponadto zespoły regionalne występowały wzajemnie w Polsce i na Słowacji podczas:
festiwalu w Zubercu i w Oravskiej Polhorze, w trakcie Beskidzkich dni w Malatinie, Wojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle oraz w w ramach Żywieckich Godów i „Kolędowania bez
granic“. Opublikowano w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej bogato ilustrowany kalendarz z programem
najważniejszych imprez kulturalnych w Beskidzie Żywieckim i Śląskim oraz na Kysucach i Orawie oraz skrypt
poseminaryjny na temat organizacji życia kulturalnego w Polsce i na Słowacji, metod pracy z ruchem
amatorskim, działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Powstały także strony internetowe
www.etnofoto.net, www.naszlakachtradycji.art.pl, oraz www.beskidzkitrojkat.art.pl na których zamieszczane są
aktualne informacje kulturalne z regionu.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

-

29 518,25 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

34 187,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

Projekt „Polsko-słowacka akcja
edukacyjna: Energia jutra - czyli
jak dbać o środowisko i mądrze
wykorzystywać siły przyrody”

Projekt „Beskidy na widelcu”

Najważniejszym celem projektu była proekologiczna edukacja najmłodszych mieszkańców pogranicza polskosłowackiego, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca problemów
wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz korzyści, jakie z tego tytułu odnoszą ludzie
i przyroda. Wspólny projekt bielskiej Fundacji oraz szkoły podstawowej w Żylinie zakładał ekologiczną edukację
dzieci w ramach mobilnych warsztatów przy wykorzystaniu specjalnego samochodu Eko-Boxu, wyposażonego
w sprzęt komputerowy ze specjalnym oprogramowaniem, który w sposób ciekawy i interesujący uczył dzieci jak
dbać o środowisko naturalne. Akcja została wsparta materiałami drukowanymi, przeznaczonymi dla nauczycieli
(materiały metodyczne) i dzieci (kolorowanki), a także udostępnieniem oprogramowania na płytach DVD
wszystkim zainteresowanym polskim i słowackim szkołom podstawowym na terenie objętym projektem.
Warsztaty były realizowane w formie atrakcyjnej akcji eventowej, podczas których dzieci brały udział
w konkursach o tematyce ekologicznej. Projekt miał również za zadanie zapewnić wsparcie metodyczne dla
nauczycieli, którzy dzięki pozyskanej wiedzy i materiałom mogą przeprowadzać podobne działania także
w innych szkołach na pograniczu polsko-słowackim. Długofalowym rezultatem projektu jest podniesienie
świadomości proekologicznej u najmłodszych a także wniesienie do metodyki nauczania przedmiotów takich
jak: biologia, przyroda, ekologia – nowych innowacyjnych technik przekazywania treści.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Celem projektu była wymiana doświadczeń społeczności lokalnej z Čadcy i Bielska-Białej na temat kuchni
regionalnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Projekt polegał głównie na opracowaniu darmowej
aplikacji na smartfony skupiającej dane adresowe wybranych punktów gastronomicznych oferujących dania
kuchni regionalnej w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej. W ramach projektu zorganizowano również
warsztaty w Polsce i na Słowacji, podczas których opracowano wspólną polsko-słowacką ofertę gastronomiczną.
Dodatkowo przeprowadzono konkurs i warsztaty kulinarne oraz zorganizowano wspólny polsko-słowacki
Festiwal Kuchni Pogranicza będący podsumowaniem wyników projektu, podczas którego Polacy i Słowacy
biorący udział w warsztatach prezentowali wspólnie wypracowaną ofertę kulinarną.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

56 500,00 euro
- (okres realizacji 20132014)

-

37 828,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

Projekt „Nasza sztuka – nasza
integracja”

Polsko-Czeska Gala Projektów
Europejskich

Celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów kulturalnych pomiędzy polską
i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Starano się stworzyć dogodne warunki do wymiany
kulturalnej oraz do wzajemnego poznawania się ludzi poprzez działania artystyczne Bielskiego Stowarzyszenia
Artystycznego Teatr Grodzki i Spojená škola internátna w Namestovie. Dzięki współpracy i wymianie
doświadczeń nastąpił wzrost kompetencji edukacyjnych nauczycieli oraz instruktorów prowadzących zajęcia
artystyczne. Osoby niepełnosprawne i osoby marginalizowane społecznie, biorące udział w projekcie miały
okazję na rozwój kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości poprzez wzajemne spotkania
i odwiedziny, czy też zwiedzenie miast po obu stronach granicy. Teatr amatorski organizował zajęcia
warsztatowe, występy premierowe spektakli oraz happeningi teatralne tworzone wspólnie przez uczestników
warsztatów z Bielska-Białej i Namestowa. Jednym z działań projektu były warsztaty fotografii, których tematem
było przedstawienie podobieństw i różnic w obszarze kultury, folkloru, architektury, przyrody oraz życia
codziennego sąsiadów. Powstałe fotografie zaprezentowane zostały na wystawie powarsztatowej w Polsce i na
Słowacji. W ramach projektu powstała podstrona internetowa (w języku polskim i słowackim), która zawiera
materiały stworzone w czasie warsztatów, występów i wystawy.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
W związku z zakończeniem realizacji projektów transgranicznych z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Beskidy w ramach POWT RCz-RP 2007-2013, zorganizowano Galę Polsko-Czeskich Projektów Europejskich
podczas której podsumowano i zaprezentowano efekty zrealizowanych mikroprojektów oraz uhonorowano
poszczególnych Beneficjentów za najlepiej zrealizowany projekt. Podczas Gali wręczono statuetki i dyplomy
podmiotom, które w najwyższym stopniu spełniły założenia FM. Gala miała na celu uświadomienie
mieszkańcom euroregionu znaczenia zrealizowanych mikroprojektów, wskazując ich pozytywne oddziaływanie
na kulturę, edukację, turystykę, sport, środowisko, sferę społeczno-gospodarczą. Działaniem uzupełniającym
Galę była wizyta studyjna ukazująca przykłady dobrych praktyk zrealizowanych mikroprojektów.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

-

34 076,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

14 963,00 euro

Projekt „Muzyka bez granic”

Projekt „Biznes bez granic”

Głównym celem projektu było zbliżenie uzdolnionej młodzieży z Polski i Czech poprzez wspólne inspiracje
muzyczne oraz popularyzacje folklorystycznej muzyki pogranicza polsko-czeskiego. Celem pośrednim projektu
było podniesienie poziomu artystycznej aktywności młodych artystów poprzez skonfrontowanie
dotychczasowych umiejętności, korektę błędów muzyczno-technicznych oraz wypracowanie prawidłowych
zachowań scenicznych. Projekt pozwolił młodym artystom na znalezienie właściwego dla siebie kierunku
rozwoju oraz odkrycie nieznanych dotąd źródeł inspiracji do tworzenia nowych, innowacyjnych projektów
artystycznych posiadających swoje korzenie w kulturze regionu pogranicza polsko-czeskiego. Projekt pozwolił
także na zainteresowanie środowisk związanych z uprawianiem muzyki folklorystycznej z możliwościami
twórczego wykorzystania elementów muzyki popularnej w swojej twórczości oraz rozwój współpracy
i nawiązanie trwałych więzi transgranicznych.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: UE
Celem projektu było zainicjowanie nawiązania współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność
gospodarczą po obu stronach polsko-słowackiej granicy, jak i osobami poszukującymi kontaktów zagranicznych
czy tymi dopiero zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą. W ramach projektu do użytku
przedsiębiorców została oddana platforma łącząca polskich i słowackich przedsiębiorców. W celu zachęcenia
słowackich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z polskimi przedsiębiorstwami oraz częstszych odwiedzin
regionu Bielska-Białej opracowano dedykowany przewodnik po regionie, będący odpowiedzią na potrzeby
słowackich przedsiębiorców w zakresie korzystania z obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz
rekreacyjno-kulturalnych zidentyfikowanych poprzez przeprowadzenie ankiet wśród słowackich
przedsiębiorców. Przewodnik po regionie będący innowacyjnym narzędziem promocji umożliwia zbudowanie
wizerunku regionu jako atrakcyjnego i nowoczesnego oraz przyjaznego przedsiębiorcom. Dalszym efektem było
zorganizowanie „Dnia przedsiębiorcy" w Preszowie, którego celem było ułatwienie nawiązania trwałej
współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi przedsiębiorcami. W ramach tego spotkania uczestnicy mieli okazję
lepiej poznać potencjał gospodarczy regionów oraz wziąć udział w bezpośrednich spotkaniach z wcześniej
wytypowanymi przedsiębiorcami. Ponadto w celu zaprezentowania regionu oraz zacieśnienia bezpośredniej
współpracy między przedsiębiorcami zorganizowano wizytę studyjną w regionie Podbeskidzia prezentującą
atrakcje zawarte w przewodniku.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: UE

84 344,00

84 344,00

69 110,00

69 110,00

Projekt „Pograniczne rozgrywki”

Projekt „DANTE”

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego, głównie poprzez
wykorzystanie potencjału turystycznego i gospodarczego. Projekt zakładał analizę walorów turystycznych obu
regionów i wybór najciekawszych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy. Na ich podstawie
przygotowana została nowa, wspólna oferta turystyczna – gra planszowa. Dodatkowym celem projektu było
zorganizowanie transgranicznych warsztatów dla uczniów, podczas których zaprezentowane zostały walory
turystyczne Czech i Polski. Projekt zakończyła wspólna, polsko-czeska konferencja finałowa.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: UE
Celem projektu DANTE było podniesienie efektywności polityki regionalnej w zakresie innowacji poprzez
wzmocnienie kluczowej roli, którą może odegrać społeczeństwo informacyjne w gospodarce turystycznej
regionów górskich i rolniczych. Projekt DANTE miał także na celu promocję nowych technologii ICT w promocji
turystyki, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedstawicielami sektora turystycznego zaangażowanych
regionów.

Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
W ramach projektu powstał przewodnik turystyczny skierowany do najmłodszych turystów. W publikacji
zebrano informacje o najciekawszych atrakcjach z całego obszaru Euroregionu Beskidy takich jak: place zabaw,
baseny, kąpieliska, kina, trasy narciarskie, ciekawostki, parki rozrywki. Informacje zebrane w przewodniku
z pewnością będą przydatne w trakcie rodzinnych wycieczek w Beskidy. W książeczce znajdują się naklejki do
zaznaczania zwiedzonych atrakcji oraz zestaw pocztówek – kolorowanek. Przewodnik został wydany w nakładzie
15 000 sztuk w 3 wersjach językowych (polskiej, czeskiej i angielskiej). W trakcie realizacji projektu
zorganizowano konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci polegający na narysowaniu, namalowaniu,
wyklejeniu (technika dowolna) lub sfotografowaniu odwiedzonej osobiście atrakcji turystycznej opisanej
Projekt „Bielsko-Biała
w przewodniku „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży”.
w Euroregionie Beskidy.
Dodatkowo w ramach projektu powstała strona internetowa z elektroniczną wersją przewodnika.
Przewodnik turystyczny dla dzieci
W ramach promocji projektu zorganizowano:
i młodzieży”
- animacje dla dzieci na stoisku miasta podczas imprez promocyjnych,
- study tour dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną zapoznający z atrakcjami zawartymi
w przewodniku,
- partnerzy projektu promowali projekt na targach turystycznych w Katowicach,
- promocja na stronach internetowych.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

69 110,00

69 110,00

172 825,00

(okres realizacji:
2012-2014)

-

19 999,10 euro

367 930,00

Festiwal Miast Partnerskich –
„Poznajmy się” - edycja 10 i 11

Zorganizowano 10 i 11 edycje Festiwalu Miast Partnerskich – „Poznajmy się”. Celem festiwalu jest
przedstawienie mieszkańcom i turystom Bielska-Białej historii, tradycji, kultury i atrakcji turystycznych miast
partnerskich oraz promocja Bielska-Białej wśród przedstawicieli tych miast. Podczas imprezy plenerowej
widzowie mają możliwość obejrzenia występów zespołów muzycznych oraz zespołów muzyczno-tanecznych
w tym folklorystycznych. Różnorodność gatunków, barwność strojów, temperament wykonawców w połączeniu
z występami bielskich zespołów zapewniają niezapomniane wrażenia. Podczas imprezy dla rodzin z dziećmi
organizowane są specjalne atrakcje. Członkowie delegacji z poszczególnych miast partnerskich przebywający
w Bielsku-Białej w trakcie trwania imprezy mają także możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych
kontaktów w różnych dziedzinach np.: kultury, edukacji, zarządzania energią, sportu, prezentacji osiągnięć
swoich miast, omówienia wspólnych projektów na kolejny rok.

218 612,39

218 612,39

Realizator: Urząd Miejski

Projekt „Sport ponad granicami”

PM-5:
Budowa platformy wspólnot lokalnych w obszarze funkcjonalnym Podbeskidzie
Projekt opierał się na trzech płaszczyznach. Pierwsza to wspólna praca i rywalizacja młodych zawodników,
pozwalająca na podniesienie kwalifikacji sportowych dzieci i młodzieży, ale także na wzajemne poznanie się,
kształtowanie postaw otwartości i tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowej czy światopoglądowej,
a tym samym do niwelowania dyskryminacji i uprzedzeń na tym tle. Kolejnym aspektem była współpraca kadry
szkoleniowej i trenerów, polegająca na wspólnej pracy, poznaniu metod szkoleniowych preferowanych w Polsce
i na Słowacji, wymianie doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji. Trzecią płaszczyzną była wspólna popularyzacja
sportu, w szczególności judo wśród dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji pozwalającej na zwiększenie ilości osób
czynnie uprawiających sport. W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań treningowych prowadzonych
wspólnie przez polskich i słowackich trenerów w szkołach podstawowych na terenie Bielska-Białej oraz Žiliny.
Ich uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół zainteresowani trenowaniem judo jak i młodzież zrzeszona
w klubach będących partnerami projektu. Ponadto odbyły się konsultacje kadry szkoleniowej klubów
partnerskich, których celem była wymiana doświadczeń w pracy trenerskiej, treningi i konsultacje z udziałem
byłych zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich w judo. Przeprowadzono także sześciodniowy obóz dla
dzieci i młodzieży przygotowujący do turnieju judo "Pokonujemy granice".
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

48 870,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

Realizacja projektu obejmowała organizację warsztatów i konferencji, utworzenie transgranicznego punktu
poradztwa indywidualnego oraz organizację przedsięwzięć, mających na celu podniesienie świadomości
Projekt „EKOROZWÓJ BESKIDÓW mieszkańców gmin w zakresie dbałości o środowisko naturalne, zachęcanie do podejmowania inicjatyw
– aktywizacja społeczności
proekologicznych. W tym celu zorganizowano 2 pikniki ekologiczne oraz 2 wystawy promujące tzw. czystą
lokalnych dla podejmowania
energię po obu stronach granicy. Stworzono także portal internetowy Nasze Beskidy zawierający poradnik
wspólnych działań na rzecz
komunikacji dla samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z informacjami i aktualnościami z dziedziny
środowiska naturalnego
odnawialnych źródeł energii i utylizacji odpadów, jak również przykładami działań edukacyjnych.
Beskidów”
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Projekt polegał na utworzeniu siłowni zewnętrznych w 5 gminach powiatu bielskiego: Bestwinie, CzechowicachDziedzicach, Jaworzu, Jasienicy oraz Wilamowicach. Projekt skierowany był do lokalnej społeczności –
mieszkańców gmina powiatu bielskiego, jak i całego województwa śląskiego, a także turystów z Polski i Czech,
z uwagi na ogólnodostępność kompleksów sportowych. Jego głównym celem była aktywizacja i integracja
Projekt „W zdrowym ciele zdravý społeczności polskiej i czeskiej poprzez aktywność ruchową. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono
duch – integracja w sferze
zawody sportowo-edukacyjne rokujące cykliczne spotkania partnerów, których efektem będzie integracja na
rekreacji i sportu”
nowej płaszczyźnie opartej na rywalizacji fair play, wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu wydana została
ulotka promująca projekt i utworzone siłownie zewnętrzne.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Działania podejmowane w realizowanym projekcie zakładały uzyskanie kompetencji piłkarskich przez
sportowców, dalszy rozwój współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz wdrożenie nowoczesnego,
profilowanego systemu edukacji sportowej w zakresie piłki halowej w formule warsztatów piłki nożnej. Projekt
miał na celu określić możliwości oraz przygotować zaplecze organizacyjno-pedagogiczne dla kolejnych edycji
Akademii Futsalu. Oprócz walorów edukacyjnych projekt równolegle prowadził popularyzację zdrowego stylu
życia wśród młodych uczestników projektu, zakładając zrównoważony rozwój poprzez zdobywanie wiedzy
Projekt „Polsko-Czeska Akademia i podnoszenia kondycji fizycznej. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano warsztaty teoretyczne dla
Piłki Nożnej. EUROPEAN FUTSAL polsko-czeskich uczestników Akademii Futsalu oraz zajęcia praktyczne w zakresie piłki nożnej futsalowej. Na
ACADEMY REKORD. Bielsko-Biała zakończenie realizacji projektu odbyły się 2 turnieje piłkarskie: eliminacyjny i finałowy, będące praktycznym
2014.”
sprawdzianem wiedzy nabytej podczas prowadzonych szkoleń. Ponadto wydanych zostało 200 sztuk ulotek
informacyjnych, w których opisana została idea projektu oraz zamieszczono w niej najważniejsze informacje na
temat futsalu w języku polskim i czeskim. Dla polskich i czeskich uczestników projektu zorganizowano wyjścia na
basen oraz wycieczkę na tor saneczkowy na stoku góry Dębowiec oraz wycieczkę na górę Szyndzielnię.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

-

-

38 453,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

31 817,15 euro

30 000,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

Projekt „BESKIDZKA AKADEMIA
ZDROWIA DLA SENIORA”

Projekt „Janosik pokonuje
granice. Polsko-czeska
współpraca sportowa”

Głównym celem projektu było podjęcie problematyki pro zdrowotnej, turystycznej oraz kulturalnej dla osób 50+
z obszaru obejmującego Polską i Czeską część Euroregionu Beskidy, opartej na działaniach „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Projekt ma na celu stworzenie Beskidzkiej Akademii Zdrowia dla Seniorów, która miała za
zadanie szkolenie i wyłonienie trenerów jako lokalnych organizatorów aktywności senioralnej oraz organizację
lokalnych grup wsparcia zorientowanych na wzajemne motywacje do prowadzenia zdrowego trybu życia.
W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń i warsztatów z zakresu zdrowego trybu życia Seniorów.
Zajęcia w ramach Akademii Zdrowia dla Seniorów polegały na szkoleniu w zakresie aktywnego funkcjonowania
intelektualnego, kulturowego, społecznego i fizycznego prowadzenia zdrowego trybu życia, co przyczyni się do
polepszenia jakości życia Seniorów na pograniczu polsko-czeskim.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Głównym celem projektu było zakorzenienie wśród młodzieży współpracy pomiędzy rówieśnikami z Polski
i Czech, podnoszenie umiejętności i rywalizacji w duchu fair play dzięki sportowi. Projekt kierowany jest
w pierwszej kolejności do dzieci i młodzieży trenującej judo w klubach będących partnerami projektu oraz
w innych klubach, które przyłączyły się do udziału w działaniach projektu. Ze względu na charakter zajęć projekt
otwarty był także dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej i okolicy oraz Czeskiego Cieszyna i okolicy, którzy nie są
zrzeszeni w klubach, a byli zainteresowani treningami judo. W ramach projektu odbył się cykl spotkań
treningowych dla różnych grup wiekowych z udziałem zawodników z Polski i Czech realizowanych w siedzibie
Odbiorcy Końcowego, konsultacje kadry szkoleniowej klubów partnerskich, których celem będzie wymiana
doświadczeń w pracy trenerskiej w obu krajach partnerskich, obóz przygotowawczy dzieci i młodzieży z terenu
Polski i Czech. Na zakończenie projektu została wydana broszura dla młodych zawodników obrazująca formy
treningu. Broszura w języku polskim i czeskim jest efektem wymiany doświadczeń polskich i czeskich trenerów
uczestniczących w projekcie.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

-

-

39 916,76 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

29 702,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

Udział we wdrażaniu Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 – jako Instytucji
Pośredniczącej dla Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 20014-2020 oraz
koordynowanie współpracy
partnerów – jednostek samorządu
terytorialnego Subregionu
Południowego, w przygotowaniu
oraz realizacji Strategii Rozwoju
Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 oraz Strategii
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Miasto Bielsko-Biała, jako lider subregionu południowego województwa śląskiego pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej w ramach RPO WSL, której realizacja odbywa się w oparciu o zawarte w 2015 r. pomiędzy
przedstawicielami 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 (z późniejszym aneksem), oraz zawarte z IZ RPO WSL
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z późniejszym
aneksem). Regionalne Inwestycje Terytorialne to instrument, przy pomocy którego partnerstwa jednostek
samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne
przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowym założeniem RIT jest możliwość delegacji części zadań
związanych z wdrażaniem programów operacyjnych na poziom subregionalny lub lokalny (zadania związane z
wyborem projektów), zapewniając tym samym władzom samorządowym 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 miasto Bielsko-Biała
przypada ok. 24,4 mln euro na projekty inwestycyjne oraz ok. 3,4 mln euro na projekty miękkie.

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE

200 225,13

2 421 105,80
(okres realizacji:
2015- 2023)

Program Rozwoju Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego/Plan Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem
wzmocnienia współpracy między
JST koniecznej do realizacji
wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym.

Celem głównym projektu było upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz
promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.
Celami szczegółowymi projektu były:
1. Wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań
funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
2. Systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na
lata 2014-2020,
3. Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarach
funkcjonalnych,
4. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.
Zakres rzeczowy
projektu
związany
był
z przygotowaniem
dokumentów
programowych
oraz
wstępnych
studiów
wykonalności
dla
projektów
planowanych
do
dofinansowania
w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu
południowego województwa śląskiego (41 jednostek), tj.:
1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020,
2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn.
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego,
3. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia w zakresie
zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego.
Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego
przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego.

1 723 922,49
1 658 723,49

(okres realizacji:
2013-2015)

PM-6:
Rozwój systemu przekwalifikowań zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu ze społeczeństwa informacyjnego
Środki otrzymane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczono na poprawę warunków studiów
osób niepełnosprawnych w tym na dodatkowe miejsca parkingowe oraz zakup stolików-ławek, krzeseł i sprzętu
elektronicznego.
Niepełnosprawni studenci
68 100,00

68 100,00

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE

Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: dotacja z MNiSW

Projekt „Dostęp do Internetu
oknem na świat”

Projekt „Internet oknem na
świat”

Staże, bon stażowy

Środki na podjęcie działalności
gospodarczej

Dla 100 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Bielska-Białej finansowana była usługa dostępu do Internetu
oraz pomoc techniczna. Dla uczestników zgłaszających takie potrzeby zorganizowane zostało w 2015r. szkolenie
z obsługi komputera i Internetu.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Projektem zostało objętych 150 gospodarstw domowych z osobą pobierającą zasiłek rodzinny lub sprawującą
rodzinną pieczę zastępczą, z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.
Uczestnicy otrzymali sprzęt komputerowy, świadczona była usługa dostępu do Internetu oraz pomoc
techniczna. Ponadto, dla wszystkich uczestników zorganizowane zostało szkolenie w zakresie obsługi komputera
i korzystania z Internetu.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Finansowanie organizacji staży przeznaczone było dla osób zarejestrowanych w PUP posiadających II profil
pomocy oraz osób bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 rok życia i posiadają II profil pomocy. Celem stażu było
nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez
nawiązania stosunku pracy. Bon stażowy skierowany był do osób bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 rok
życia i posiadają II profil pomocy. Bon stanowił gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy
wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia
bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu wypłacana jest premia dla
pracodawcy. W okresie 2014-2015 tymi formami wsparcia objęto 1017 osób, w tym 531 z Bielska-Białej.
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, UE, PFRON
Urząd przyznał środki na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP
posiadającym II profil pomocy, w uzasadnionych przypadkach osobom posiadającym I profil pomocy
w wysokości nieprzekraczającej 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ta forma wsparcia w latach 2014-2015
umożliwiła ogółem 757 osobom zarejestrowanym w PUP rozpoczęcie działalności gospodarczych, w tym
z Miasta Bielsko-Biała 430 osobom zarejestrowanym w PUP.
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, UE, PFRON

163 288,62

1 043 507,55

1 364 009,91
(okres realizacji:
2012-2020)

1 574 507,55
(okres realizacji:
2014-2020)

7 267 023,45

7 267 023,45

14 510 639,28

14 510 639,28

Szkolenia, bony szkoleniowe

Dofinansowanie studiów
podyplomowych

Urząd organizował szkolenia w celu nabycia, zmiany lub uzupełnienia przez osoby uprawnione kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia
osób zarejestrowanych w PUP uprawnionych do szkoleń. Działanie to polega na inicjowaniu, organizowaniu
i finansowaniu szkoleń, realizowanych przy współpracy z instytucjami szkoleniowymi na podstawie zawieranych
umów lub poprzez powierzanie przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez tegoż
starostę instytucji szkoleniowej. Urząd organizuje szkolenia w formie grupowej na podstawie planu szkoleń na
dany rok, tworzonego w oparciu o potrzeby szkoleniowe badane przez PUP oraz szkolenia indywidualne będące
odpowiedzią na złożony przez osoby uprawnione wniosek uzasadniający celowość odbycia danego szkolenia.
Ponadto, Urząd finansuje szkolenia w ramach przyznanego bezrobotnemu do 30 roku życia bonu
szkoleniowego. W ramach inicjowanych przez Urząd szkoleń grupowych, podstawowe kierunki stanowiły kursy
pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”, ”Obsługa wózków podnośnikowych + bezpieczna
wymiana butli”, „Podstawy obsługi komputera z kasą fiskalną i programem do fakturowania”. Spośród szkoleń
organizowanych i finansowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób uprawnionych największym
zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu obsługi sprzętu ciężkiego, różne metody spawania, „Prawo
jazdy kat. C”, szkolenie okresowe do prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona do
prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, „Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru do 1 KV”, Kurs księgowości, grafika komputerowa.
Natomiast w ramach przyznanego bonu szkoleniowego bezrobotni uzyskali kwalifikacje, uprawnienia bądź
umiejętności zwiększające szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej m.in. w zakresie przyuczenia do zawodu pilarza drzew ozdobnych, obsługi kas fiskalnych, obsługi
programu Auto-Cad czy wykonywania makijażu permanentnego. W okresie 2014-2015 tymi formami wsparcia
objęto 483 osób, w tym 256 z Bielska-Bialej.
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy, UE, PFRON
Urząd finansując studia podyplomowe umożliwia osobom uprawnionym podniesienie bądź dostosowanie
posiadanych kwalifikacji i kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniających się potrzeb pracodawców oraz
sytuacji na rynku pracy. W latach 2014-2015 osoby uprawnione wybierały następujące kierunki
przedmiotowych studiów: „Controliling”, „Analityka medyczna”, „Doradca zawodowy”, „Kadry i Płace – Prawo
i Praktyka Gospodarcza”, „Logopedia szkolna i przedszkolna”, „Menadżerskie Studia Podyplomowe”,
„Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”, „Edukacja artystyczna – fotografia”, „Rachunkowość”,
„Psychodietetyka”, „Oligofrenopedagogika”, „Bazy danych i ich aplikacje”, Systemy informacji geograficznej”.
W omawianym okresie Urząd zawarł 28 umów o dofinansowanie przedmiotowych studiów, w tym z 15 osobami
z Bielska-Białej.
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy
Współfinansowanie: Fundusz Pracy

1 247 995,68

1 247 995,68

169 195,59

169 195,59

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

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

GUS

454

490

526
551 (2015)

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

74,1

41,9

18,7
22,2 (2015)

Ilość miejsc na miejskich parkingach zorganizowanych

MZG

1225

1201

1365

Liczba osób korzystających z publicznego transportu
1
zbiorowego

MZK

17 316 066

17 477 472
17 230 441
(2013)

Wypadki śmiertelne w ruchu drogowym
na 100 000 mieszkańców

GUS

5,71

4,59

16 702 600
16 365 780
(2015)
2,88
4,63 (2015)

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

2,5

3,9

3,7

GUS

523

572

624
641 (2015)

1 356,9

184

826
381 (2015)

63,23

66,7
2
68,9 (2015)

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
na 1000 mieszkańców
Wielkość nakładów inwestycyjnych na rozbudowę systemu
transportowego miasta [mln zł]

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

BD UM
INF UM

Udział pracujących w ludności wieku produkcyjnego [%]

GUS

58,38

Liczba bezrobotnych

GUS

5 720

Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]

GUS

6,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł]

GUS

3 379,20

1

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

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

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

3. Priorytet „ZDROWOTNOŚĆ”

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

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Zdrowotność”:

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

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

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

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

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

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Środowiskowy program
wychowania zdrowotnego
w szkole

Konkurs plastyczny propagujący
zdrowy styl życia, dla uczniów
szkół podstawowych z terenu
Bielska-Białej

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania
PZ-1:
Rozbudowa miejskiego systemu profilaktyki zdrowotnej
Program systematycznej edukacji zdrowotnej ucznia, opracowany przez Katedrę i Zakład Pielęgniarstwa
Społecznego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Z inicjatywy Miasta Bielska-Białej
program jest realizowany od 1999 roku, w części szkół prowadzonych przez Miasto. Zasadnicza część
programu Realizowana jest w formie lekcji wychowania zdrowotnego, obejmujących następujące zakresy
tematyczne: Promocja zdrowia, Życie w rodzinie, Zdrowie psychiczne, Życie bez nałogu, Zdrowy styl
odżywiania, Bezpieczeństwo w codziennym życiu, Higiena osobista i higiena otoczenia, Ruch w życiu
człowieka. W roku szkolnym 2013/2014 program był realizowany w 10 miejskich szkołach (ogółem 116 klas),
w roku szkolnym 2014/2015 w 9 szkołach (ogółem 107 klas), a w 2015/2016 w 12 szkołach (127 klas).
Realizator: Urząd Miejski
Konkurs organizowany jest od 1996 roku. W latach 2014-2015 obejmował dwa tematy: „Papierosy szkodzą
zdrowiu” (uczniowie klas I-III) oraz „Postaw na zdrowy styl życia” (uczniowie klas IV-VI). Prace laureatów
konkursu oraz inne, wyłonione w konkursie prace, zostały wyeksponowane na wystawie w Książnicy
Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Prace, które zajęły pierwsze miejsca, zostały powielone i w formie plakatów i były
rozpowszechniane na terenie Bielska-Białej – m.in. w szkołach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej,
szpitalach i autobusach MZK.

Realizator: Urząd Miejski
Zostały przeprowadzone otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielska-Białej
Zlecanie organizacjom
z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ustalono następujące zadania priorytetowe w tym obszarze:
pozarządowym oraz podmiotom,
„Prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych
o których mowa w art. 3 ust. 3
grup wiekowych” oraz „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
chorych. Zostały także udzielone dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert, tj. w trybie art. 19
o działalności pożytku
a ustawy, a ponadto został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pn. Seria
publicznego i o wolontariacie,
programów prozdrowotnych „Bądź zdrów’’ w ramach spotkań Klubu Zdrowia, wybranego do realizacji
realizacji zadań publicznych z
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.
zakresu ochrony
i promocji zdrowia
Realizator: Urząd Miejski

Koszty poniesione
w latach
2012-2013

Koszt całkowity
zadania

81 278,12

81 278,12

18 638,56

18 638,56

340 794,53

340 794,53

Realizacja programów
profilaktycznych

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

Realizacja działań z zakresu
zdrowia psychicznego

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

Kontynuowane były programy profilaktyczne w kierunku:
- chorób układu krążenia - ogółem przebadano 3 912 mieszkańców Bielska-Białej w wieku 30-60 lat,
- raka prostaty – ogółem przebadano 3 749 mieszkańców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku życia,
- raka jajnika - ogółem przebadano 3 990 mieszkańców Bielska-Białej w wieku powyżej 50 roku życia,
- nowotworów płuc i gruźlicy płuc – ogółem przebadano 1 892 mieszkańców Bielska-Białej w wieku 40-65 lat.
Realizator: Urząd Miejski
Zorganizowano 24 audycje z udziałem specjalistów nauk medycznych i innych, którzy po ich zakończeniu
prowadzili również dyżur telefoniczny. Ponadto osoby te przygotowywały artykuły związane z tematyką
audycji, które następnie rozpowszechniane były wśród mieszkańców miasta Bielska-Białej za pośrednictwem
strony internetowej tut. Urzędu oraz Magazynu Samorządowego „W Bielsku-Białej”.
Realizator: Urząd Miejski
Dofinansowane zostały działania skierowane do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
”Podkowa”, mieszkańców DPS dla Osób Starszych, DPS „Dom Nauczyciela”, DPS dla Przewlekle Chorych, DPS
„Hospicjum”. Ponadto zostało zorganizowanych 6 audycji 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”. Miasto
Bielsko-Biała wspólnie z powiatami: bielskim, cieszyńskim i żywieckim organizowało III i IV edycję Regionalnej
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Realizator: Urząd Miejski
W drodze otwartych konkursów ofert oraz z własnej inicjatywy udzielono podmiotom prowadzącym
działalność w sferze pożytku publicznego wsparcia na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała z zakresu
ochrony i promocji zdrowia.Ustalono następujące zadania priorytetowe w tym obszarze: „Prowadzenie
edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup
wiekowych” oraz „Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych”.

Realizator: Urząd Miejski

319 665,00

319 665,00

55 632,00

55 632,00

75 317,28

75 317,28

352 450,00

352 450,00

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

Seria programów
prozdrowotnych „Bądź zdrów” w
ramach spotkań Klubu Zdrowia.

Ustawowym zadaniem ZIPPR jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów należących do sfery
pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, prokuratury oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół zajmuje się: diagnozowaniem problemu,
podejmowaniem działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku, inicjowaniem interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianiem informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym, a także inicjowaniem działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład ZIPPR
wchodzi 19 członków, będących przedstawicielami bielskich placówek pomocy społecznej (MOPS, POIK, ŚCP
i ZPOW), a także KM Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratur Rejonowych, bielskiej oświaty, ochrony zdrowia,
GKRPA i organizacji pozarządowych-ŚF Błękitny Krzyż oraz BSA Teatr Grodzki , a także Kurii Diecezji BielskoŻywieckiej. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia MOPS.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W ramach projektu przeprowadzonych zostało 7 spotkań prozdrowotnych o następującej tematyce:
- Jak walczyć z cukrzycą?
- Jak radzić sobie ze stresem?
- Choroby układu krążenia.
- Udary mózgu.
- Jak walczyć z miażdżycą?
- Szkoła zdrowego odżywiania.
- Jak udzielać pierwszej pomocy?
Ww. spotkania prowadzone były przez specjalistów z dziedziny nauk medycznych. Po zakończeniu każdego
spotkania uczestnicy mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji specjalistów. Ponadto po
zakończeniu każdego spotkania wykonywane były bezpłatne badania: oznaczenie poziomu cukru we krwi,
pomiar tkanki tłuszczowej, określenie indeksu masy ciała (BMI), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie
wydolności płuc. W ramach projektu zorganizowane zostało także jedno czterogodzinne ogólnodostępne
spotkanie, podczas którego prowadzone były konsultacje lekarskie, dietetyczne i pielęgniarskie. Wykonywane
były również bezpłatne badania – oznaczenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, badanie ciśnienia
tętniczego krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, określenie indeksu masy ciała (BMI), badanie wydolności płuc.
Spotkanie połączone było z degustacją zdrowej żywności.
Realizator: Urząd Miejski

355 025,48

114 842,11

(okres realizacji:
2011 – nadal)

7 491,01

7 491,01

Projekt „Rozbudowa Zakładu
Radioterapii w BCO-SM jako
odpowiedź na rosnącą
zapadalność na choroby
nowotworowe”

Dotacje dla Beskidzkiego
Centrum Onkologii – Szpitala
Miejskiego w Bielsku-Białej

Przekazanie Beskidzkiemu
Centrum Onkologii – Szpitalowi
Miejskiemu majątku w
nieodpłatne użytkowanie

Restrukturyzacja wraz z
modernizacją Beskidzkiego
Centrum Onkologii - Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II
w Bielsku-Białej

PZ-2:
Restrukturyzacja miejskiego systemu usług medycznych
W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej (BCO-SM) wybudowano dodatkowy
budynek, w którym zainstalowano nowy akcelerator.
4 466 423,97

8 910 310,30

25 700,00

175 500,00

3 484 316,21

3 484 316,21

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: budżet państwa, środki Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
Przekazano Szpitalowi dotację z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu sprzętu współfinansowanego
przez Ministerstwo Zdrowia w ramach konkursu pn.: „Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów
patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w roku 2015”.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: środki z Ministerstwa Zdrowia, środki Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala
Miejskiego
W ramach realizowanych inwestycji przez Miasto Bielsko-Biała w BCO-SM, dokonano zakupu, a następnie
przekazano Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony majątek ruchomy z przeznaczeniem
na realizację zadań statutowych Szpitala. Są to m.in.: aparaty USG, zatapiarka modułowa, stół operacyjny,
automatyczny wtryskiwacz do podawania kontrastu, respiratory, myjnie dezynfektora, aparat RTG, aparat do
znieczulania , aparaty KTG, szafa do endoskopów, łóżka szpitalne, wózki, dźwigi elektryczne, sprzęt
komputerowy, wytwornica pary, videogastroskop, videokolonoskop, diatermia, videoduodenoskop,
endoskopowa wieża video, prowadnica źródeł promieniowania.
Realizator: Urząd Miejski
Zakupiono sprzęt medyczny m.in. urządzenie do zatapiania materiału biologicznego w parafinie, lampę do
fototerapii, lampę zabiegową mobilną, strzykawkę automatyczną do podawania kontrastu, aparat EKG, myjnię
dezynfektor, mikroskopy, kardiomonitor, mikroskop diagnostyczny z zestawem do mikrofotografii cyfrowej
preparatów, urządzenie do terapii podciśnieniowej, urządzenie do miejscowego wychładzania tkanki,
wielofunkcyjny aparat do terapii kombinowanej terapii ultradźwiękowej, laseroterapii, magnetoterapii, łóżka
szpitalne, łóżka rehabilitacyjne, wózek do przewożenia chorych. Zakupiono sprzęt komputerowy
i oprogramowanie. Wykonano przebudowę i remont pracowni endoskopii przy ul. Wyspiańskiego. Wykonano
fundamenty dla stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego przy ul. E.Plater. Wykonano dokumentację
projektową budowy miejsc postojowych, przebudowy dróg oraz budowy nowych dróg manewrowych wraz
z odwodnieniem na terenie szpitala przy ul. Wyspiańskiego.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE, pożyczka i dotacja z WFOŚiGW

1 879 332,81

59 998 618,88
(okres realizacji:
2003 - 2019)

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

Kontynuacja budowy
stacjonarnego Hospicjum im.
Jana Pawła II w BielskuBiałej.

Wybudowano archiwum zakładowe przy ul. Wyspiańskiego oraz wyposażono w regały i meble. Zakupiono
m.in.: aparaty ultrasonograficzne, sprzęt endoskopowy, osprzęt do diatermii elektrochirurgicznej, prowadnice
źródła promieniowania dla potrzeb aparatu do brachyterapii, stół operacyjny, respirator noworodkowy,
inkubator, defibrylator, respirator kompaktowy, pompy infuzyjne, sondę do nieizotopowej detekcji węzłów
chłonnych wartowniczych, narzędzia chirurgiczne, tor wizyjny, laparoskop ginekologiczny z zestawem
narzędzi. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy Pawilonu IV przy ul.
Wyspiańskiego na potrzeby oddziału hematologii oraz laboratorium analitycznego. Przystąpiono do
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szpitala przy ul. Wyzwolenia.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE
Prace związane z budynkiem adaptowanym na potrzeby Hospicjum, w tym m.in.: malowanie dachu oraz
remont instalacji odgromowej, remont elewacji (w tym w szczególności: uzupełnienie tynków, odtworzenie
obramowań okiennych i sztukaterii, obróbki blacharskie oraz malowanie tynków), wykładanie płytkami
schodów zewnętrznych, dostawa i montaż balustrady, wykonanie tynku elewacyjnego, remont parkietów.
Prace wykończeniowe i instalacyjne związane z budynkiem nowo wybudowanym, w tym m.in.: montaż
podokienników, montaż ślusarki aluminiowej (ścianki oraz drzwi), roboty posadzkarskie (również na schodach)
w tym w szczególności: wylewka wyrównująca, przemysłowa wykładzina podłogowa z przeznaczeniem do
obiektów szpitalnych, wykładzina tekstylna, posadzki z granitu, posadzki gresowe, montaż ślusarki stalowej
(pochwyty oraz balustrady), montaż płyt gipsowo-kartonowych, roboty malarskie w tym w szczególności:
gładzie gipsowe, szpachlowania oraz malowanie ścian i sufitów, dostawa, montaż oraz uruchomienie dźwigu
szpitalnego wraz z odbiorami Urzędu Dozoru Technicznego oraz robotami towarzyszącymi, dostawa, montaż,
uruchomienie oraz regulacja urządzeń i instalacji w zakresie wentylacji i klimatyzacji wraz z robotami
towarzyszącymi, roboty uzupełniające w zakresie instalacji sanitarnych, w szczególności: wykonanie instalacji
ciepła technologicznego do nagrzewnic, wykonanie prób szczelności i uruchomienia wraz z regulacją instalacji
wod-kan. i c.o. (grzejnikowego oraz podłogowego), montaż termostatów, badanie jakości wody oraz badanie
przepływów hydrantów. Roboty zewnętrzne: wykonanie niwelacji i ukształtowania terenu, budowę
ogrodzenia z bramami i furtkami, budowę chodników, parkingów, dróg wraz z odwodnieniem, budowę
oświetlenia terenu.
Realizator: Urząd Miejski

5 213 650,64

1 904 900,00

150 000 000,00
(okres realizacji:
2014 - 2018)

1 904 900,00

Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Remont Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 2 – Etap I i II

PZ-3:
Stworzenie aktywnego systemu rozpoznawania zagrożeń środowiskowych opartego na technologiach cyfrowych
Realizacja Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego
1 199 768,57

772 056,39

772 056,39

280 314,00

(okres realizacji:
2012 - 2015)

187 123,98

(okres realizacji:
2011 - 2015)

Realizator: Urząd Miejski/Państwowa Straż Pożarna

PZ-4:
Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji miasta
Głównym celem projektu było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego
poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem
działalności w III sektorze. W ramach projektu realizowano specjalistyczne doradztwo z zakresu księgowości,
Projekt „Inkubator Społecznej
prawa i marketingu, szkolenia, wizyty studyjne oraz spotkania mające na celu rozwój międzysektorowej
Przedsiębiorczości Województwa współpracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz wypracowanie wspólnych
Śląskiego”
metod włączania osób wykluczonych społecznie.

Projekt „Budowanie kultury
współdziałania instytucji z
obszaru zatrudnienia i integracji
społecznej poprzez wspólne
tworzenie map problemów
i zasobów środowiska lokalnego
na przykładzie miasta BielskaBiałej”

1 199 768,57
Realizator: Urząd Miejski/Państwowa Straż Pożarna
Remont części operacyjnej strażnicy JRG2 – etap I i II

Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej oraz Wyższą Szkołą
Administracji w Bielsku-Białej. Cel ogólny projektu zakładał zwiększenie zakresu i poprawę jakości
mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze
pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy
podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. W ramach projektu wydano „Podręcznik
wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Problemy
i zasoby społeczne – Diagnoza – Mapa interaktywna – Strategie działania”; zorganizowano konferencję
inaugurującą upowszechnianie modelu; przeprowadzono na terenie całej Polski szeroko zakrojone działania
upowszechniające i włączające produkty projektu (model współpracy, program komputerowy do tworzenia
interaktywnych map zjawisk i zasobów środowiska lokalnego) do głównego nurtu polityki społecznej.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

707 123,00

716 141,46

Programy Aktywności Lokalnej
dla osiedli Wapienica,
Śródmieście Bielsko i
Grunwaldzkiego w projekcie
systemowym pn.: „Bielsko-Biała
łączy ludzi” (POKL)

Działania o charakterze
środowiskowym w projekcie
pozakonkursowym pn. „BielskoBiała łączy ludzi” (RPO
Województwa Śląskiego)

Bielsko-Biała, moja mała
ojczyzna.

Program dotyczył wprowadzania środowiskowej metody pracy socjalnej. Jego celem było zaktywizowanie
i zintegrowanie środowiska lokalnego oraz budowanie związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami
i mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społeczności zamieszkującej dane Osiedle.
W ramach programu prowadzono Punkty Poradnictwa Obywatelskiego na terenie w/w Osiedli, odbywały się
spotkania koalicjantów, podjęto różnorodne działania wspierające animację lokalną (imprezy kulturalne,
integracyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne i teatralne, zajęcia sportowe itp.); mieszkańcy Osiedli
uczestniczyli w szkoleniach zawodowych i skorzystali ze wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej.
Realizacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Współfinansowanie: UE, budżet państwa
Realizacja środowiskowej metody pracy socjalnej na osiedlach miasta Bielska-Białej, z wyłączeniem obszarów
objętych rewitalizacją. Celem podjętych działań jest aktywizacja i integracja mieszkańców Osiedli. W 2015 r.
wspierano animację lokalną na osiedlu Grunwaldzkim, zorganizowano m.in. świąteczne spotkanie dla
najmłodszych mieszkańców i międzyprzedszkolną olimpiadę o tematyce sportowo-jesiennej, prowadzono
również Klub Aktywnego Seniora.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Współfinansowanie: UE
Zadanie obejmowało zakup sztandaru oraz 7 mundurów z pełnym wyposażeniem zgodnie z warunkami
technicznymi Intendentury Wojskowej 3pułku Strzelców Podhalańskich. Mundury wraz ze sztandarem 3PSP
zostały zaprezentowane podczas zajęć edukacyjnych o tematyce historycznej pn. „Bo wolność nie jest dana
raz na zawsze” przeprowadzonych w 16 bielskich gimnazjach. W ramach zadania odbył się również festyn
rodzinny pod nazwą „Bielsko-Biała. Moja mała ojczyzna”. W ramach festynu rodzinnego, o którym mowa
powyżej odbyła się: prezentacja i pokaz żywych dioram historycznych 4 grup rekonstrukcyjnych, pokaz
pojazdów militarnych w tym przejazd ulicami miasta pojazdu Half Track, Jeep Willys, aranżacja miasteczka
Harcerskiego w tym: ognisko rozpoczynające, inscenizacja pobudki, apel harcerski, prezentacja sprzętu
harcerskiego, obozowy namiot harcerski, gra na orientacje, festiwal piosenki patriotycznej, gawęda
historyczna, pieśni i piosenki patriotyczne, apel zakańczający, 1 godzinny koncert Bielskiej Orkiestry Dętej,
wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych ze śpiewnikami z piosenkami harcerskimi, 8 punktów z grami
i zabawami, oraz degustacja grochówki wojskowej.
Realizator: Urząd Miejski

2 069 370,96

186 549,49

76 400,00

8 957 571,88
(okres realizacji:
2008 - 2015)

1 536 637,73
(okres realizacji:
2015 - 2017)

76 400,00

Kongres Firm Rodzinnych

PZ-5:
Budowa sieci kooperacji w lokalnym środowisku przedsiębiorczości
Coroczne spotkanie kilkudziesięciu firm rodzinnych Regionu Południowego Województwa Śląskiego podczas
którego wykłady i seminaria uzupełniają wiedze ekonomiczną przedsiębiorców oraz pozwalają na
nawiązywanie kontaktów między firmami uczestniczącymi.

20 000,00

20 000,00

100 000,00

100 000,00

248 006,00

(okres realizacji:
2015 - 2018)

Realizator: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: ING Bank Śląski
Nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych firm działających w Bielsku-Białej oraz Powiecie Bielskim.
Konkurs Firma Roku

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

Realizator: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Współfinansowanie: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne
(doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz
biznesem. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Głównymi celami projektu są m.in.:
- wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (PES),
- rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost zatrudnienia i stabilności miejsc pracy w sektorze a także
budowanie trwałych sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej,
- wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu: przedsiębiorczości społecznej, zakładania i prowadzenia
spółdzielni socjalnych poprzez odpowiednio opracowaną ofertę szkoleń i doradztwa, jak również
dofinansowanie dzięki dotacjom i wsparciu pomostowemu,
- udzielenie wsparcia mającego na celu wzrost zatrudnienia w PES.
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion
południowy Województwa Śląskiego). Ze wsparcia mogą skorzystać Podmioty Ekonomii Społecznej
i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego Województwa Śląskiego oraz osoby zagrożone
ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym.
Realizator: Urząd Miejski
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

547 150,99

Beskidzki Akcelerator
Technologiczny

Od pomysłu do biznesu

Beskidzki Akcelerator Technologiczny to typowy przykład regionalnego funduszu zalążkowego
umożliwiającego przedsiębiorcom dostęp do kapitału we wczesnych fazach rozwoju przedsięwzięcia.
Akcelerator zasilany jest środkami finansowymi pochodzącymi z wyjść kapitałowych ze spółek, w których ARR
S.A. posiada swoje udziały. Realizacja zgłaszanych pomysłów innowacyjnych do BAT jest objęta następującym
wsparciem: w I etapie (preinkubacji) wsparcie jest udzielane poprzez świadczenie bezpłatnych usług
doradczych identyfikujących innowacyjne rozwiązanie i sprawdzających jego potencjał rynkowy.
Przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania odbywa się poprzez:
- opracowanie biznes planu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego i wykonanie analiz opłacalności
wejścia kapitałowego,
- analizę i opiniowanie wyników procesu preinkubacji przez personel BAT i przekazanie wyników preinkubacji
do Zarządu ARR S.A. do ostatecznego zatwierdzenia,
- negocjacje warunków umowy inwestycyjnej Zarządu ARR S.A. z wybranymi projektodawcami,
w II etapie (wejściu kapitałowym) wsparcie jest udzielane poprzez tworzenie nowej spółki kapitałowej, której
przekazywane są środki finansowe - objęcie lub nabycie przez ARR S.A. akcji lub udziałów w tej spółce
w wysokości niższej niż 50% udziałów lub akcji.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: UE
Zrealizowano cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do:
- studentów, absolwentów,
- początkujących przedsiębiorców (start up’y),
- osób zamierzających założyć własną firmę,
- osób bezrobotnych,
- osób poszukujących inwestora,
- przedsiębiorców poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności.
Szkolenia miały na celu przygotowanie osób, które chcą założyć własną firmę do skutecznego startu
w przedsiębiorczość, w tym przygotowanie do pozyskania kapitału na założenie firmy. Istniejącym już
przedsiębiorcom proponowane szkolenia umożliwią przygotowanie firmy do pozyskania dalszego
finansowania na rozwój działalności.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 944 019,00

6 700,00

14 500 000,00
(okres realizacji:
2009 – 2015)

6 700,00

Westartup.pl

GReaC

Utworzono platformę internetową www.westartup.pl, której celem jest wspieranie pomysłów na nowe formy
działalności biznesowej, wspieranie potencjalnych przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju koncepcji na
biznes. Platforma umożliwia wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz
przygotowanie się do pozyskania kapitału początkowego na utworzenie firmy.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Projekt postawił sobie, jako cel główny, opracowanie Strategii i Metodologii Transferu Wiedzy w oparciu
o istniejące, najlepsze praktyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez właściwe zrozumienie rynku
kapitału inwestycyjnego oraz rozwój umiejętności personalnych niezbędnych do skutecznego przedstawienia
swoich propozycji biznesowych potencjalnym inwestorom. W ramach projektu do potrzeb polskiego,
belgijskiego i bułgarskiego rynku start-upów dokonano adaptacji sprawdzonej metodyki szkoleniowej
opracowanej we Włoszech. Dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców opracowano narzędzia wspierania
umiejętności autoprezentacji oraz pozyskiwania funduszy kapitałowych na rozwój.
Projekt swoimi działaniami ukierunkowany był m.in. na:
- stworzenie profesjonalnego modelu szkoleniowego odpowiednio dostosowanego do potrzeb regionalnych
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego,
- przekazywaniu przyszłym i obecnym przedsiębiorcom wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu właściwej
postawy/kultury biznesowej oraz umiejętności w pozyskiwaniu inwestorów finansowych,
- zwiększenie profesjonalizmu oraz jakości i wydajności świadczonych usług dla przyszłych i obecnych
przedsiębiorstw,
- wspieranie zmian kulturowych i tworzenie bardziej korzystnych warunków rozwoju start-up'ów, czyli
przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność poszukujących modelu biznesowego, który
gwarantowałby jej stabilny rozwój.
Realizator: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Współfinansowanie: Leonardo Da Vinci Programme

15 000,00

15 000,00

54 401,00

(okres realizacji:
2013-2015)

277 355,00

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

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

Łóżka w szpitalach ogólnych (oddziałach) na 10 000 ludności

GUS

69

68

Mieszkańcy placówek stacjonarnej pomocy społecznej

GUS

535

676

Sprawozdanie
z budżetu
miasta

3,1

2,0

Przeciętna długość życia mieszkańców

GUS

76,9

77,05

Obciążenie demograficzne

GUS

55,6

59,2

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca [m ]

GUS

35,6

35,4

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem [t]

GUS

335

332

Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem [t]

GUS

329 262

296 806

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia [mln zł]

3

Ilość organizacji i stowarzyszeń pozarządowych

512
538 (2013)
3,57
3,81 (2013)

70,8
3
72,7 (2015)
663
669 (2015)
6,5
7 (2015)
78,1
4
77,8 (2015)
63,6
65,9 (2015)
34,0
34,5 (2015)
70
69 (2015)
221 605
235 287
(2015)
556
553 (2015)
3,97
4,70 (2015)
81 427
72 760(2015)
25 612
25 902 (2015)
1 480
1 501 (2015)
3 292
3 603 (2015)

SO UM

450

SO UM

2,97

SO UM

b. d.

138 059

GUS

24 937

25 163

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 ludności

GUS

1 425

1 443

Spółki handlowe ogółem

GUS

2 483

2 837

Pracujący w przemyśle i budownictwie

GUS

29 364

30 628

31 772

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł]

GUS

3 379,20

3 576,40

3 930,33
4 071,65
(2015)

Wielkość wydatków budżetowych
wspierających działalność organizacji pozarządowych [mln zł]
Liczba osób będących odbiorcami realizowanych
przez organizacje pozarządowe zadań publicznych
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w
systemie REGON

3

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

4. Priorytet „KREATYWNOŚĆ”

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

Cele strategiczne dla dziedziny priorytetowej „Kreatywność”:

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

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

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

potencjał

kultury

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

Lp.

Nazwa zadania
realizowanego w ramach
przedsięwzięcia strategicznego

Krótki opis realizacji rzeczowej zadania

PK-1:
Kształtowanie miejskiej oferty edukacyjnej w dostosowaniu do aspiracji społeczności lokalnej i wymagań rynku pracy
Uzyskano decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu
Kierunek: Bezpieczeństwo
ogólnoakademickim na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne.
wewnętrzne – studia II stopnia
Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablice multimedialne, komputery, programy komputerowe,
Wyposażenie szkół
pomoce do nauki języków obcych, matematyki, informatyki, nauki zawodu.
w nowoczesne pomoce
dydaktyczne
Realizator: Miejski Zarząd Oświaty
Celem projektu był rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami pogranicza polsko-słowackiego,
zmierzająca do pogłębienia stosunków dobrosąsiedzkich oraz poprawy jakości oferty kształcenia akademickiego
obu uczelni. Priorytetowym założeniem wnioskodawcy było zapewnienie zgodności oferty kształcenia
z zapotrzebowaniem rynku pracy w regionie pogranicza, jak również przekonanie studentów do korzyści jakie
mogą odnieść na rynku pracy w Euroregionie Beskidy dzięki znajomości zagadnień istotnych i pożytecznych dla
rozwoju tego obszaru. W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia Letniego Uniwersytetu Młodzieżowego
podczas którego studenci mieli okazję odwiedzić uczelnię Partnera Słowackiego, zapoznać się z jej ofertą
i uczestniczyć wspólnie ze studentami słowackimi w warsztatowych zajęciach edukacyjnych na temat innowacji
Projekt „Polsko-słowacki Letni
i nowoczesnych technologii; finansów i biznesu na pograniczu; rozwoju społecznego, budowy społeczeństwa
Uniwersytet Młodzieżowy oraz
obywatelskiego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Przeprowadzono także cykl spotkań Polsko-Słowackiej Rady
diagnoza kierunków kształcenia
Naukowej Uniwersytetu Młodzieżowego poświęcony możliwościom powołania na obu uczelniach specjalizacji
akademickiego na potrzeby
o tematyce transgranicznej, która kończyłaby się wydaniem wspólnego polsko-słowackiego dyplomu.
transgranicznego rynku pracy”
Wykonano polsko-słowackie badania diagnostyczne pod hasłem „Profil kształcenia akademickiego
w Euroregionie Beskidy a oczekiwania transgranicznego rynku pracy”, których efektem była wspólna publikacja
zawierająca wyniki badań z z komentarzem naukowym. Podsumowaniem projektu była polsko-słowacka
konferencja, w czasie której obie partnerskie uczelnie podpisały karty współpracy w zakresie działań
dostosowujących ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy Euroregionu Beskidy.
Realizator: Stowarzyszenie „Region Beskidy“
Współfinansowanie: UE, budżet państwa

Koszty
poniesione
w latach
2012-2013

Koszt całkowity
zadania

14 000,00

14 000,00

2 750 633,82

2 750 633,82

-

31 250,00 euro
(okres realizacji:
2013-2014)

Budowa inteligentnej fabryki GE

Otwarcia nowego Centrum
Technicznego Układów
Kierowniczych w Bielsku-Białej

PK-2:
Rozbudowa infrastruktury instytucji transferu technologii
Wybudowano nowoczesną fabrykę, która mieści pod jednym dachem obok części produkcyjnej, magazynowej
i socjalno-biurowej także zaawansowane laboratoria, które posłużą do szybkiego prototypowania, rozwoju
technologii, badań i certyfikacji. W obiekcie będzie mieścić się również centrum ekspozycyjno-szkoleniowe, by
wzmocnić współpracę z klientami na całym świecie. Fabryka należy do najnowocześniejszych tego typu
obiektów na świecie.
Realizator: GE Industrial Solutions
Nowy oddział zajmuje się projektowaniem oprogramowania oraz przeprowadza testy i procesy walidacji dla
układów EPS. Łączna powierzchnia obiektu wynosi 3600m2. Bliskość centrum i zakładu produkcyjnego daje
firmie sporo możliwości m.in. umożliwi zespołowi opracowującemu prototypy wykorzystanie urządzeń
do seryjnej produkcji aby skuteczniej dostarczać próbki do testów. Takie rozwiązanie pozwala także na
wcześniejsze zaangażowanie zespołu z dziedziny NHV (wibroakustyka) - umożliwiając rozwój produktu
odpowiadającego rosnącym oczekiwaniom ze strony klientów i rynku w zakresie emisji akustycznej.

54 000 000 USD

54 000 000 USD

-

-

1 101 164,74

4 968 400,00

971 062,85

2 557 645,00

637 588,80

637 588,80

Realizator: ZF TRW, oddział ZF AG

Kształcimy praktyków

Podbeskidzka strefa edukacji –
doskonalenie zarządzania
jakością w Bielskiej Wyższej
Szkole im. Józefa Tyszkiewicza
Kreujemy kompetencje dla
praktyki – rozwój potencjału
dydaktycznego BWS we
współpracy z pracodawcami

PK-3:
Rozwój szkolnictwa wyższego
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Realizator: Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia, weryfikacja i optymalizacja procesu dostosowania programów kształcenia do Krajowych Ram
Kwalifikacji.
Realizator: Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza
Wdrożenie programu rozwojowego w BWS im. J.Tyszkiewicza, obejmującego współpracę z pracodawcami
i wdrożenie nowoczesnego, kompleksowego programu stażowego na kierunku kosmetologia.
Realizator: Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Przeprowadzono prace nad uruchomieniem nowego kierunku: Pedagogika, zakończone wydaniem decyzji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zezwalającej na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu
Wniosek na kierunek: Pedagogika praktycznym.

16 000,00

16 000,00

(okres realizacji:
2014 - 2016)

43 000,00

43 000,00

-

-

56 797,00

56 797,00

Realizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Dosprzętowienie zaplecza
technicznego Starobielskiego
Ośrodka Edukacji Kulturalnej
(SOEK) oraz stworzenie
dzielnicowego systemu
informacji społecznej.

PK-4:
Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kultury wysokiej
Projektu polegał na zakupie odpowiedniej jakości sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego oraz
informatycznego, który w znaczący sposób poprawił jakość prowadzenia działalności kulturalno-społecznej na
terenie Starego Bielska. Sprzęt jest wykorzystywany w ramach statutowych zadań domu kultury jak i również
udostępniany jest innym podmiotom do realizacji przedsięwzięć prospołecznych i kulturalnych w dzielnicy.
Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych wpłynął na polepszenie systemu lokalnej informacji społecznej
dotyczącej imprez, spotkań, inicjatyw społecznych i kulturalnych, ogłoszeń rady dzielnicy.
Realizator: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej

Fundacja Galerii Bielskiej

PK-5:
Budowa przemysłowego klastra doskonałości
Galeria Bielska BWA w rezultacie realizacji projektu „Lokomotywa – strategia rozwoju klastrów” (prowadzonego
w latach 2008–2011) – powołała Fundację Galerii Bielskiej i wspólnie z nią organizuje szereg wydarzeń
o charakterze społecznym i artystycznym. W ramach tej działalności została nawiązana współpraca
z organizacjami pozarządowymi, które regularnie organizują w Galerii spotkania, prezentacje filmów oraz
koncerty, są to m.in.: Stowarzyszenie Montaż, Fundacja Kultury Kalejdoskop (obie instytucje należące do Klastra
Kreatywnego „Lokomotywa Kultury”), Fundacja Pozytywnych Zmian oraz stowarzyszenie Vege Inicjatywa.
Fundacja Galerii Bielskiej w 2015 roku, poza statutowymi obowiązkami, zajmowała się również organizacją
warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, imprez artystycznych wspierających sektor kreatywny, w skład
którego wchodzili projektanci i food designerzy, organizowała prezentacje i kiermasze. Ponadto zajmowała się
także przygotowaniem projektów i wniosków o dofinansowanie działalności Galerii Bielskiej BWA.
Realizator: Galeria Bielska BWA
Fundacja Galerii Bielskiej we współpracy z Galerią Bielską BWA zrealizowała 2 edycje projektu „oBBraz miasta”,
dzięki którym w mieści powstało łącznie 6 wielkoformatowych murali.

oBBraz miasta i oBBraz miasta #2
Realizator: Fundacja Galerii Bielskiej / Galeria Bielska BWA
Współfinansowanie: sponsoring, wolontariat, praca społeczna

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

Źródło danych

2010 r.
(bazowy)

2012 r.

2014 r.

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych

GUS

2 221

2 063

Szkoły policealne

GUS

33

34

Liczba szkół ponadgimnazjalnych

GUS

71

64

Licea ogólnokształcące

GUS

32

29

Technika

GUS

22

23

Licea profilowane

GUS

6

3

Liczba zasadniczych szkół zawodowych

GUS

11

9

Liczba gimnazjów

GUS

34

32

Liczba szkół podstawowych

GUS

37

38

250,1

261,7

38

59

b.d.

15

b.d.
6
26 (2015)

4 853
w tym:
2 803
2 050

4184
w tym:
2 621
1 563

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

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

b.d.
24
19 (2015)
51
51(2015)
22
25 (2015)
21
17 (2015)
-

5

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

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

GUS

5 032
w tym:
3 222
1 813

Liczba muzeów

GUS

3

3

Liczba zwiedzających muzea [w tys. osób]

GUS

22,7

22,8

Liczba bibliotek

GUS

18

18

Księgozbiór bibliotek [w tys. woluminów]

GUS

614,9

623,5

Liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotekach miejskich

GUS

46 536

46 785

GUS

22,03

21

Sprawozdanie
z budżetu miasta

25,5

22,8

Liczba miejsc w obiektach kultury wysokiej

GUS

3 763

3 738

b.d.

Liczba mieszkańców na 1 miejsce teatralno –widowiskowe

GUS

46,5

46,6

b.d.

4

7

11

Wypożyczenia księgozbioru w woluminach na jednego
czytelnika
Wydatki budżetu miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego [mln zł]

Ilość inicjatyw klastrowych

5

RG UM

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

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

