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1 10-OBB 

001 

Katarzyna Lisecka Rozbudowa placu zabaw / Projekt zakłada rozbudowę 

placu zabaw dla dzieci z Osiedla Grunwaldzkiego. 

Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja 

poprzez zabawę. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w 

miejscu do tego przystosowanym i w gronie 

rówieśników, należy do ulubionych zajęć dzieci. Ww. 

plac to dobra, sprawdzona lokalizacja w pobliżu 

budynków mieszkalnych co daje gwarancję dobrego 

dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. W 

ramach projektu przewiduje się doposażenie placu 

zabaw w: 2 sprężynowce, trampolinę, 3 rodzaje 

pomostów, wóz strażacki, sklepik oraz bezpieczną 

nawierzchnię (pod sprężynowce, huśtawki). W kosztach 

projektu wnioskodawca uwzględnia również transport 

oraz montaż urządzeń i nawierzchni. 

Plac zabaw 

pomiędzy 

budynkiem przy 

ul. PCK 8 a 

budynkiem na ul. 

Młodości 1 

90.000 POZYTYWNA 

2 10-OBB 

002 

Irena Kumkowska Zagospodarowanie i wyposażenie ogrodu 

przedszkolnego – placu zabaw dla dzieci z 

Przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej / W ramach 

projektu zostaną zakupione urządzenia dla wyposażenia 

ogrodu przedszkolnego – placu zabaw dla dzieci z 

Przedszkola nr 24 w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie 

obejmuje zarówno zakup urządzeń, montaż jak i 

wykonanie niezbędnych mocowań, podłoża oraz innych 

elementów zapewniających prawidłowe ich 

posadowienie i bezpieczeństwo ich użytkowania. 

Wieloelementowy zestaw urządzeń zapewni dzieciom 

nie tylko miłe spędzanie czasu, ale wpływać będzie na 

poprawę ich kondycji fizycznej, edukację i prawidłowy 

rozwój. Profesjonalne urządzenia są barwne i przyjazne 

dzieciom a ich kolorystyka  i bajkowe postacie 

wpływają pozytywnie na emocjonalny rozwój dzieci. 

Przedszkole nr 24 

w Bielsku-Białej 

przy ul. Stefanii 

Sempołowskiej 52 

100.000 POZYTYWNA 

3 10-OBB 

003 

Kazimierz Piela Modernizacja drogi dojazdowej do warsztatów 

Zespołu Szkół Ogrodniczych / Modernizacja zakłada 

wykonanie nowej podbudowy drogi, krawężników oraz 

wymianę nawierzchni. Aktualnie droga znajduje się w 

Droga dojazdowa 

do budynków przy 

ul. Lipnickiej 36 

100.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię 

negatywną Zespół 

zwrócił uwagę na fakt, 



PROJEKTY OSIEDLOWE – OSIEDLE GRUNWALDZKIE 

Strona 2 z 2 

 

NR 

KOLEJNY 

NR OBB 

OSIEDLE 

GRUNWALDZKIE 

IMIĘ I NAZWISKO 

PROJEKTODAWCY 

+ KONTAKT 

TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA PO 

WERYFIKACJI * 

 

OSTATECZNA OCENA 

ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO 

POZYTYWNA / 

NEGATYWNA 

złym stanie technicznym. Na co dzień służy jako dojazd 

do parkingu bloku mieszkalnego oraz warsztatów 

szkolnych, gdzie oprócz dydaktyki odbywa się 

całoroczna sprzedaż roślin oraz imprezy dla 

mieszkańców (targi ogrodnicze, pikniki). 

iż przedmiotowy teren 

stanowi własność miasta 

na prawach powiatu 

Bielsko-Biała w 

trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół 

Ogrodniczych. W 

projekcie brak jest 

oświadczenia zarządcy. 

Ponadto, przedmiotowa 

działka objęta jest 

postępowaniem 

dotyczącym przekazania 

w formie darowizny z 

dniem 1 stycznia 2018r. 

na rzecz Skarbu Państwa 

na podstawie podjętej 

przez Radę Miejską 

Bielska-Białej Uchwały 

nr XXVIII/539/2017 z 

dnia 25.04.2017na 

wniosek Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 

 
* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 
 


