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1 13-OBB 

001 

Joanna Pająk Remont łazienek szkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 37 / Projekt dotyczy 

remontu dwóch łazienek szkolnych. W 

SP37 znajduje się m.in. 10 dużych łazienek, 

które od powstania szkoły, tj. od 1988 roku 

nie były remontowane. Modernizacja ma 

obejmować: wymianę sanitariatów, kafelek, 

armatury, kabin WC, oświetlenia, drzwi; 

wyburzanie ścian; zabudowę rur; 

malowanie pomieszczeń. Od września 2017 

do szkoły będzie uczęszczać blisko 650 

uczniów. Ze szkolnych toalet korzystają nie 

tylko uczniowie, ale także grupy sportowe, 

które uczestniczą w zawodach sportowych 

oraz mieszkańcy osiedla m.in. w czasie 

imprez środowiskowych. 

Bielsko-Biała, ul. 

Doliny Miętusiej 5, 

Szkoła Podstawowa 

nr 37 

100.000 POZYTYWNA 

2 13-OBB 

002 

Justyna Targowska Karpackie dla wszystkich / Projekt ten to 

stworzenie miejsca rozrywki atrakcyjnego 

dla wszystkich mieszkańców Osiedla: 

dzieci, młodzieży, starszych, 

niepełnosprawnych. Na terenie pomiędzy 

blokami Morskie Oko 21 i Morskie Oko 17 

proponujemy zaaranżować Skwer Gier i 

Relaksu. Inicjatywa ta obejmuje montaż: 

- szachów plenerowych - figury o 

wysokości ok. 1 m, 

- chińczyka plenerowego, 

- tablicy do gry w kółko-krzyżyk, 

- stolika do gry w szachy i chińczyka, 

- stolika do gry w piłkarzyki, 

- ławko-leżaków - do relaksu.  

Ale to nie wszystko! Projekt ma także na 

celu zjednoczenie wszystkich mieszkańców 

Osiedla Karpackiego w niesieniu pomocy 

osobom potrzebującym i usuwanie barier 

architektonicznych, dla niektórych trudnych 

Część działek 

917/31 i 968/68 - 

skwer między 

blokami ul.Morskie 

Oko 21 i Morskie 

Oko 17. Działka 

917/26 - podjazd 

przy bloku Doliny 

Miętusiej 3 

100.000 

– koszt dotyczy tylko 

budowy „Skweru Gier i 

Relaksu” 

NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną Zespół 

zwrócił uwagę na fakt, iż budowa 

podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych dot. konkretnych 

klatek budynku – jest niecelowa. 

Zadanie to powinna wykonać SM 

„Karpacka”. „Skwer Gier i Relaksu 

jest lokalizowany w niewielkiej 

przestrzeni międzyblokowej, w 

odległości ok. 250m od dużego, 

wielofunkcyjnego terenu 

rekreacyjnego, wybudowanego przez 

miasto ze środków publicznych. 

Realizacja zadania nie spełniałaby 

wymogów racjonalności oraz 

gospodarności w zakresie 

wydatkowania środków publicznych. 

Ponadto, teren ten stanowi fragment 

działki będącej w użytkowaniu 
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do pokonania, zakłada bowiem również 

budowę podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do klatki I i II bloku 

przy ul. Doliny Miętusiej 3. Pochylnia taka 

ułatwi wejście do mieszkań nie tylko 

osobom niepełnosprawnym ale również 

starszym oraz opiekunom dzieci 

przewożonych w wózkach, dla których 

pokonanie schodów to także nie lada 

wyzwanie. 

wieczystym SM „Karpacka” i 

Miasto ponosiłoby dodatkowe koszty 

związane z jego wykorzystaniem. 

 

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


