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NR 

KOLEJNY 

NR OBB 

LIPNIK 

IMIĘ I NAZWISKO 

PROJEKTODAWCY 

+ KONTAKT 

TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA PO 

WERYFIKACJI * 

 

 
OSTATECZNA OCENA 

ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO 

POZYTYWNA / 

NEGATYWNA 

1 18-OBB 

001 

Janusz Gibas 

 
Doposażenie OSP Lipnik w sprzęt ratownictwa 

medycznego, ratowniczo-gaśniczego / Wyposażenie 

jednostki OSP Lipnik w sprzęt ratownictwa 

medycznego do prowadzenia działań na terenie 

gminy Bielsko-Biała. Zakup niezbędnego sprzętu do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych: 

- zestaw PSP R1 (kompletny) z defibrylatorem AED - 

1 komplet  

- kamera termowizyjna 1 szt. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna Bielsko-Biała 

Lipnik, ul. Polna 7, 43-

305 Bielsko-Biała 

29.000 POZYTYWNA 

2 18-OBB 

002 

Dawid Kuś 

 

Doposażenie OSP Lipnik w sprzęt ratownictwa 

medycznego i technicznego /Wyposażenie jednostki 

OSP Lipnik w sprzęt ratownictwa medycznego do 

prowadzonych działań na terenie gminy Bielsko-

Biała. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz 

niezbędny sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. 

Zestaw PSP R1 (kompletny) z defibrylatorem AED - 

1 komplet; kamera termowizyjna - 1 szt.; pompa 

elektryczna zatapialna 670l/min - 1 szt.; nożyce do 

pedałów samochodowych - 1 szt.(system CORE bez 

pompy); prądownica wodna 52 TURBO, podwójny 

strumień - 2 szt.  

Ochotnicza Straż 

Pożarna Bielsko-Biała 

Lipnik. ul. Polna 7, 

Bielsko-Biała 

50.000 POZYTYWNA 

3 18-OBB 

003 

Maciej Zuber 

 

Ciąg pieszy w centrum Lipnika / Ciąg pieszy w 

formie tzw. schodów terenowych, o niskich 

stopniach, umożliwiający bezpieczną i zdecydowanie 

krótszą komunikację pomiędzy ulicą Polną i Lipnicką 

w Lipniku. Chodnik nawiązuje do projektowanej w 

okolicach OSP Lipnik pętli autobusowej i będzie 

stanowił bardzo istotne udogodnienie dla 

mieszkańców Lipnika udających się ze ścisłego 

centrum Lipnika w rejon Kościoła i ulicy Polnej. Ciąg 

pieszy byłby częściowym powrotem do historycznego 

szlaku komunikacyjnego-początkowego odcinka 

dawnej ulicy Polnej, który faktycznie zlikwidowany 

został na skutek budowy drogi ekspresowej S-69. 

Aktualnie istniejąca dokładnie w tym miejscu 

Lokalizacja projektu 

na działkach 

stanowiących własność 

Skarbu Państwa, w 

zarządzie GDDKiA, 

oznaczonych kolejno 

dz 1058/5, dz 1177/4 

oraz dz 6872 gm. kat. 

Lipnik do dz 1177/2 

stanowiącej parking 

pod Kościołem. Są to 

działki stanowiące 

faktycznie pas drogi 

ekspresowej S-69 

100.000 POZYTYWNA 
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wydeptana przez mieszkańców ścieżka w okresie 

opadów deszczu lub śniegu staje się śliska, a 

poruszanie się po niej grozi upadkiem i poważnymi 

konsekwencjami. 

przebiegającej w tym 

miejscu estakadą. 

Teren inwestycji to 

ścisłe centrum Lipnika, 

okolice OSP Lipnik i 

Parafii pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryji 

Panny i św. Walentego 

w Bielsku – Białej 

(Kościoła w Lipniku). 

Inwestycja 

nawiązywać będzie do 

projektowanej tutaj 

przez Gminę pętli 

autobusowej. 

4 18-OBB 

004 

Joanna Łoboz 

 

Mini zaplecze dla wielkich sportowców / Projekt 

"Mini zaplecze dla wielkich sportowców" zakłada 

zapewnienie przy wielofunkcyjnym boisku na 

Terenie Rekreacyjnym "Pod Gaikami" mini zaplecza 

sanitarnego i socjalnego. W ramach tego przy boisku 

powstanie np. mini-szatnia kontenerowa, zapewniony 

będzie dostęp do wody oraz sanitariatu. Dostawione 

zostaną kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. 

Przewidziane będzie także miejsce z ograniczonym 

dostępem do przechowywania osprzętu jak np. 

słupków do siatkówki. 

Inwestycja w nowoczesny obiekt jakim jest 

wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych nie może 

funkcjonować bez zaplecza, które zaspokoi 

podstawowe potrzeby higieniczno-sanitarne. 

 

Teren przy ul. Ks 

Brzóski w rejonie 

boiska 

wielofunkcyjnego, 

obok placu zabaw 

„Pod Gaikami”. 

96.000 NEGATYWNA 

Zespół zwrócił uwagę na 

fakt, iż wg opinii 

wydającego opinię 

merytoryczną brak jest 

administratora do 

przejęcia powstałego 

obiektu wraz z 

przyłączami, który będzie 

ponosił koszty 

niezbędnych mediów, 

dozoru oraz inne koszty 

eksploatacyjne. 

Proponowane zaplecze 

wymaga dużych kosztów 

utrzymania. Koszt zadania 

jest wyższy niż wskazany 

w formularzu i przekracza 

kwotę przeznaczoną na 

zadanie dla danej 

jednostki. Zgodnie z §3 

ust.3 pkt 2 Uchwały Nr 

XXVII/504/2017 z dnia 

21 marca 2017r. Rady 

Miejskiej Bielska-Białej, 
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który stanowi, że w 

ramach procedury 

Budżetu Obywatelskiego 

nie mogą być realizowane 

zadania, które po 

realizacji generowałyby 

koszty niewspółmiernie 

wysokie w stosunku do 

wartości proponowanego 

zadania 

5 18-OBB 

005 

Renata Lejawka 

 

Lokalna ławeczka z nowinkami / Lokalna ławeczka, 

punkt przy ławeczce jako miejsce relaksu, spotkania i 

utrzymania kontaktu z lokalną społecznością. W 

zależności od lokalizacji różne typy ławeczek: 

podstawowa, nowinka, mobilna. Około 8 ławek na 

terenie całego Lipnika. Wybór lokalizacji w ramach 

głosowania mieszkańców na podstawie 

sprawdzonych możliwych lokalizacji. 

Typy ławeczek 

1. Podstawowa : 

- Ławka z bala (UM 1600zł) (500 zł Mentor 

http://mentorsklep.pl/pl/p/Lawka-z-bala-Lb02/382) 

- kosz nietypowy np typu Troll 360zł 

http://mentorsklep.pl/pl/p/Kosz-na-smieci-Troll/104 

- zwierzęta rzeźbione np. salamandra: ok 2000 zł 

długość: ok. 100-130 cm ( z ogonem ), wys.: ok. 25 

cm 

2. Ławeczka typu Nowinka: typ Podstawowy + 

tablica informacyjna RO (1500 zł, 

http://mentorsklep.pl/pl/c/-Drewniane/78) 

3. Ławeczka typu Mobilna: stolik + lekka ławka + 

przenośna tablica (typu potykacz 150 zł) 

wykorzystywana np. na imprezach plenerowych łatwa 

do przeniesienia 

Ilość ławek w poszczególnych typach zależna od 

ostatecznego kosztorysu i wybranych lokalizacji. 

Lokalizacja ławeczek i 

tablic zależna jest od 

zapotrzebowania 

najczęściej w 

sąsiedztwie przystanku 

autobusowego lub 

skrzyżowania ścieżek 

pieszych i 

spacerowych, czyli 

miejskie obszary na 

placach. Wybór na 

podstawie 

dodatkowego 

głosowania wśród 

mieszkańców. 

Mogłoby to być na 

przykład: 

- ulica Wróblowicka 

przy sklepie, 

- ulica Krakowska "na 

Kopcu", 

- ulica Krańcowa w 

rejonie kościoła, 

- ulica Krakowska 

rejon sklepu 

Biedronka, 

- ulica Lipnicka w 

rejonie skrzyżowania z 

ul. Południową, 

- ulica Polna rejon 

25.000 POZYTYWNA 
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ścieżki w kierunku 

amfiteatru, 

- plac przed Domem 

Kultury plac, 

- plac przed szkołą, 

- plac przed ośrodkiem 

zdrowia 

6 18-OBB 

006 

Dorota Szymik 

 

Miejsce zabaw pod górami / Projekt ma na celu 

stworzenie miejsca na terenie Górnego Lipnika 

(Wróblowice), które pozwoli małym dzieciom na 

zabawę pod opieką dorosłych na ogólnodostępnym 

placu zabaw. Dbając o prawidłowy rozwój naszych 

pociech plac zabaw ma być miejscem aktywnego 

wypoczynku ( co ma przyczynić się do prawidłowego 

rozwoju i zdrowego trybu życia), połączonego z 

beztroską zabawą. 

Wykorzystanie tego terenu do stworzenia projektu 

MIEJSCE ZABAW POD GÓRAMI ułatwi rodzicom 

małych dzieci, mieszkających w okolicy dostęp do 

profesjonalnego placu zabaw, będącego ciekawą i 

bezpieczną opcją spędzania wolnego czasu. Warto 

nadmienić, że w promieniu 5 km nie ma podobnego 

miejsca na terenie naszego miasta, które pozwoliłoby 

rodzicom, na umożliwienie dzieciom bezpiecznej 

zabawy a samym rodzicom na chwilę odpoczynku. 

Miejsce opisane w projekcie znajduje się w pobliżu 

dwóch szlaków turystycznych biegnących na 

Hrobaczą Łąkę i Szczyt Gaiki jak również w pobliżu 

trasy rowerowej dookoła Bielska-Białej. Stworzenie 

MIEJSCA ZABAW POD GÓRAMI w znacznym 

stopniu poprawi atrakcyjność dzielnicy znajdującej 

się u zbocza pasma gór, chętnie odwiedzanej przez 

turystów pragnących aktywnie spędzać czas. 

Motywem wplecionym w tematykę placu zabaw ma 

być obcowanie bliżej natury. Bliskość gór i terenu 

leśnego jest wystarczającym powodem aby umieścić 

kilka tablic do gry o tematyce leśnej, przyrodniczej i 

turystycznej. Tablice te mają służyć do poznawania 

przyrody poprzez zabawę od najmłodszych lat. Do 

stworzenia takiego miejsca proponuje się 

Lokalizacja projektu w 

miejscu skrzyżowania 

ulic Krakowskiej i 

Polnej. Uściślając 100 

m od skrzyżowania, 

poruszając się ulicą 

Polną. Na działce nr 

2254/1. 

86.100 NEGATYWNA 

Teren nie jest własnością 

miasta B-B, jest 

własnością Skarbu 

Państwa w zarządzie 

„Lasów Państwowych” 

Nadleśnictwo Bielsko. 

Wnioskodawczyni 

pomimo wymaganego 

oświadczenia nie 

dostarczyła pisemnego 

zobowiązania, zgody na 

dzierżawę terenu na cele 

realizacji wniosku. 
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usytuowanie następujących obiektów na placu zabaw: 

1. Zestaw zabawowy JULIA 

2. Huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym 

3. Dwie sztuki huśtawek sprężynowych 

4. Urządzenie linearne PIRAMIDA 

5. Duża piaskownica 

6. Trzy sztuki tablic edukacyjnych do gry 

7. Trzy sztuki ławek do odpoczynku 

8. Trzy kosze na śmieci 

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


