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Urząd Miasta Bielsk Podlaski 
ul. Kopernika 1 
17-100 Bielsk Podlaski 
www.bielsk-podlaski.pl 

tel. 85 731 81 88, fax 85 731 81 50, 
um@bielsk-podlaski.pl 

godziny pracy: 
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.30 -15.30 
PRZYDATNE TELEFONY 

Urząd Miasta 
Burmistrz Miasta i Zastępca Burmistrza 
(sekretariat)  85 731 81 01 
Sekretarz Miasta  85 731 81 37 
Obsługa Rady Miasta  85 731 81 12 
Biuro podawcze  85 731 81 45 

Sprawy finansowe 
Skarbnik Miasta  85 731 81 20 
Księgowość i wymiar podatku 
rolnego i od nieruchomości  85 731 81 19 
Księgowość opłat 
za odpady komunalne  85 731 81 58 
Księgowość podatku od środków transportu 
i za wieczyste użytkowanie  85 731 81 22 
Opłata skarbowa 
i zwrot podatku akcyzowego  85 731 81 51 

Gospodarka przestrzenna 
Dzierżawa gruntów i numery porządkowe 
nieruchomości  85 731 81 48 
Podziały nieruchomości  85 731 81 16 
Przekształcenie użytkowania wieczystego 
w prawo własności  85 731 81 16 
Sprzedaż nieruchomości  85 731 81 36 
Warunki zabudowy  85 731 81 10 

Gospodarka komunalna 
Odłów bezpańskich zwierząt  85 731 81 57
Oświetlenie miasta 
i utrzymanie dróg miejskich  85 731 81 49
Dodatki mieszkaniowe  85 731 81 54
Śmieci  85 731 81 09
Zbiorniki bezodpływowe  85 731 81 57

Sprawy obywatelskie (USC) 
Dowody osobiste  85 731 81 28 
Ewidencja ludności  85 731 81 24 
Rejestracja małżeństw  85 731 81 53 
Urodzenia i zgony  85 731 81 23 

Zarządzanie kryzysowe  85 731 81 39

Jednostki organizacyjne i spółki miejskie 
Bielski Dom Kultury  85 730 34 14 
Miejska Biblioteka Publiczna  85 730 21 07 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  85 730 29 15 
Pływalnia Miejska „Wodnik”  85 731 99 50 
Środowiskowy Dom Samopomocy  
 85 833 10 10 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(sekretariat)  85 730 20 06 
MOPS świadczenia rodzinne 
i alimentacyjne  85 730 32 30 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
(sekretariat)  85 730 14 71 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
(sekretariat)  85 731 82 11 
PK Pogotowie Wodociągowe  85 730 25 66 
PK Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 85 731 82 35 
PK Zakład Oczyszczania Miasta 
 85 731 82 17 
PK Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 85 730 42 16 
PK Zamawianie gazu  85 731 82 31

Informator Bielski jest bezpłatnym 
biuletynem informacyjnym 
samorządu Miasta Bielsk Podlaski 
i jednostek podległych 

Wydawcą Informatora Bielskiego 
jest Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Czterysta tysięcy złotych – to kwota, 
którą Urząd Miasta przeznaczy na realizację 
zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w 2023 roku. To, które projekty będą reali-
zowane, zależy tylko od Państwa. 

Każdy mieszkaniec naszego miasta mógł 
zgłosić dowolną liczbę projektów. Wystarczyło wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy. Propozycje projek-
tów można było zgłaszać w terminie od 16 sierpnia 
do 23 września 2022 r. 

Teraz każdy bielszczanin może zdecydować, 
na jaki cel zostaną wydatkowane środki, poprzez 
aktywny udział w głosowaniu, które odbędzie się 
w dniach od 17 do 23 października 2022 r. Miesz-
kańcy mogą oddać swój głos na maksymalnie 4 
z 10 projektów, które w dniach od 26 września 
do 7 października 2022 r. pomyślnie przeszły we-
ryfikację.

Wzorem lat ubiegłych przygotowano moż-
liwość głosowania elektronicznego na stworzonej 
do tego stronie internetowej: bielskpodlaski. 
budzet-obywatelski.org. Głosowanie na platfor-
mie serwisu internetowego jest bezpłatne.

Zagłosować na wybrane przez siebie projekty 
można także tradycyjnie, zgłaszając się osobiście 
do naszego urzędu w dniach od 17 do 21 paź-
dziernika 2022 r. 

Głosować można tylko jeden raz, poprzez 
wybór maksymalnie 4 propozycji projektów. 

Zachęcam do szczegółowego  zapoznania 
się z opisami zgłoszonych i zakwalifikowanych do 
głosowania projektów, zaprezentowanymi na stro-
nach drugiej i trzeciej tego numeru Informatora. 
Nowością jest to, że w tym roku nie ma podziału 
projektów na kategorie. Aby rozwiać wszelkie Pań-
stwa wątpliwości, zapraszam także do zapoznania 
się z poradnikiem ułatwiającym głosowanie.

Głównym celem Budżetu Obywatelskiego 
jest zwiększenie wpływu mieszkańców Bielska 
Podlaskiego na realizowane w mieście wydatki ze 
środków publicznych. 

W ramach budżetu mogą być wykonane za-
dania, których realizacja odbędzie się wyłącznie na 
gruncie lub obiekcie stanowiącym własność Miasta 
Bielsk Podlaski lub samorządowej instytucji kultury, 
po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłącze-

niem nieruchomości znajdujących się w trwałym 
zarządzie jednostek oświatowych.  Całkowita war-
tość zgłaszanego zadania może wzrosnąć w trakcie 
realizacji maksymalnie o 20% wartości projektu.

W ramach konsultacji nie mogły być zgła-
szane projekty dotyczące wykonania wyłącznie do-
kumentacji projektowej. Zadania inwestycyjne nie 
mogą generować wysokich kosztów eksploatacji, 
czyli takich, które w sposób znaczny mogą wpły-
nąć na wydatki budżetu miasta. Projekty powinny 
służyć społeczności miasta i być odpowiedzią na jej 
potrzeby. Wnioskowany projekt powinien stanowić 
spójną całość.

Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które 
uzyskały największą liczbę głosów z uwzględnie-
niem puli środków przeznaczonej na Budżet Oby-
watelski. 

Tegoroczne głosowanie wskaże kolejne po-
mysły, które nasi mieszkańcy uważają za potrzebne 
do zrealizowania. Czekam na Państwa decyzje.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 
Jarosław Borowski

Budżet Obywatelski 2023: Twój głos się liczy!

Jeśli wystąpi zagrożenie radiacyjne, to 
mieszkańcy Bielska Podlaskiego otrzymają 
bezpłatnie tabletki zawierające jodek potasu. 
Tabletki będą wydawane zgodnie zasadami 
i dawkowaniem określonym w informacji Wo-
jewody Podlaskiego.

W ramach działań podejmowanych przez 
władze centralne, tabletki trafiły już do naszego 
miasta. Ewentualna ich dystrybucja wśród 
mieszkańców będzie się odbywała tylko w wy-
padku ogłoszonego alarmu.

Wszystkie kroki podejmowane są w ramach 
działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochro-
ny ludności, w związku z informacjami medialnymi 
dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrow-
ni Atomowej. Z informacji przekazywanych przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radia-
cyjnego jest minimalne. Jednak na wszelki wy-
padek należy się do niego wcześniej przygotować.

Dlatego Miasto Bielsk Podlaski przygotowa-
ło listę placówek, w których będą dystrybuowane 
tabletki w wypadku ogłoszonego zagrożenia ra-
diacyjnego. Zgłosić się będzie można po nie do 
najbliższej placówki, bez względu na miejsce 
zamieszkania.

Lista punktów wydawania tabletek 
na terenie Bielska Podlaskiego, w których  
W RAZIE ALARMU będą dystrybuowane tablet-
ki z jodkiem potasu:
• Szpital Powiatowy, ul. Kleszczelowska 1 (wejście 

główne)
• Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Wysockiego,  

ul. Wysockiego 6
• Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB, ul. Poniatow-

skiego 9
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza,  

ul. Mickiewicza 126 (wejście od ul. Mickiewicza)
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza,  

ul. Mickiewicza 126 (wejście od ul. Widowskiej)

• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów, 
ul. Kościuszki 21

• Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 
Żeromskiego 4

• Przedszkole nr 5, ul. Kościuszki 16
• Przedszkole nr 7, ul. Kazanowskiego 2
• Przedszkole nr 9, ul. Kazanowskiego 2A
• I Liceum Ogólnokształcące im. Kościuszki, ul.11 

Listopada 6
• II Liceum Ogólnokształcące im. Taraszkiewicza, ul. 

Kopernika 4
• Zespół Szkół nr 1 im. Piłsudskiego, ul. Szkolna 12
• Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, ul. Hoło-

wieska 18
• Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II,  

ul. Wojska Polskiego 17
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14
• Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2
• Pływalnia Miejska „Wodnik”, ul. Kazimierzowska 3B
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Orzeszko-

wej 19
• Hotel Unibus, ul. Widowska 4
• Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61
• Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. Studziwodzka 37

Przyjęty plan ma charakter działania pre-
wencyjnego. Stworzyliśmy go, aby w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo 
świadomość gdzie się zgłosić po tabletki.

Jak wynika z przekazanej Urzędowi Miasta 
Bielsk Podlaski informacji Wojewody Podlaskiego, 
który powołuje się na rekomendację Ministerstwa 
Zdrowia z 2 marca 2022 roku oraz rekomendację 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 19 września 2022 roku, tabletki jodku pota-
su zostały zabezpieczone poniższym grupom 
wiekowym, zgodnie z zasadami ich dawko-
wania:
• noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – 

12,5 mg jodu – ¼ tabletki
• dzieci od miesiąca do 3 lat – 25 mg jodu – ½ 

tabletki

• dzieci od 3 lat do 12 lat – 50 mg jodu – 1 tabletka
• osoby od 12 lat do 60 lat – 100 mg jodu –  

2 tabletki
• kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym 

wieku) – 100 mg jodu – 2 tabletki
Całość dawki w każdej z grup podawana jest 

jednorazowo. 1 tabletka zawiera 65 mg jodku po-
tasu, co odpowiada 50 mg jodu.

Aby uzyskać odpowiednią dawkę leku dla 
niemowląt i małych dzieci, należy przełamać ta-
bletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wska-
zaną część tabletki. Tabletki można rozgryzać lub 
połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią 
można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, 
syropie lub innym płynie.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy ze wzglę-
du na swoją sytuację zdrowotną może przyjąć 
tabletki z jodkiem potasu, to powinien za-
wczasu skonsultować to ze swoim lekarzem 
rodzinnym. 

Tabletek nie powinny przyjmować osoby:
• z uczuleniem na jodek potasu lub którykolwiek 

z pozostałych składników leku
• z nadczynnością tarczycy
• z zaburzeniem naczyń krwionośnych (zapaleniem 

naczyń z hipokomplementemią)
• z chorobami autoimmunologicznymi połączonymi 

ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczko-
wate zapalenie skóry Durhinga)

Należy się skonsultować z lekarzem w wy-
padku:
• występowania złośliwego nowotworu tarczycy 

lub takiego podejrzenia (przed przyjęciem leku)
• zwężenia dwór oddechowych, powodujących trud-

ności w oddychaniu (przed przyjęciem leku)
• podania leku noworodkowi w celu skontrolowania 

czynności tarczycy (po przyjęciu leku).
Dodatkowe dane na ten temat znajdziesz 

w ministerialnych materiałach informacyjnych, 
które zamieściliśmy na stronie 4.

(jan)

Działania prewencyjne 
– plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu
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LOKALIZACJE
PROJEKTÓW

2023

4

Lista projektów, 
na które można głosować

„Pod Opieką Bogurodzicy” — Festiwal1

Bezpłatne zajęcia Jogi w Parku Miejskim2

Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych
 „Niepokalana”3

Obywatelskie Dni Miasta
Bielska Podlaskiego 2023

4

Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców
miasta w ramach promocji sportu i miasta
w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia
Bielskiego Klubu Sportowego Tur

5

Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim

Książka pt. „Okiem próżni”. 
Epitafium dla Andrzeja Salnikowa

6

7

8

9

10

Przebudowa miejskiego placu zabaw
przy Pływalni Miejskiej „Wodnik”

Potańcówka na pomoście

Festiwal Filmowy „Niebieska Kropka”
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Projekt nr 1.  „Pod opieką Bogurodzicy” 
– Festiwal

Przedsięwzięcie muzyczne związane z Bo-
gurodzicą. Utwory wykonywane przez uczestników 
będą tylko jej poświęcone. Zaproszeni zostaną wy-
konawcy z Polski, w tym z naszego miasta i regionu, 
a także z zagranicy, co będzie gwarantowało wysoki 
poziom artystyczny festiwalu.

Lokalizacja projektu: Bielski Dom Kultury
Wartość projektu: 30 000,00 zł

Projekt nr 2. Bezpłatne zajęcia Jogi 
w Parku Miejskim

Bezpłatne zajęcia jogi, prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów, organizowane 
cyklicznie, co tydzień w okresie sierpień-wrzesień 
na terenie Parku Miejskiego obok muszli koncerto-
wej, otwarte dla wszystkich mieszkańców. Proste 
ćwiczenia umożliwią uczestnictwo osób w każdym 
wieku, bez względu na poziom sprawności fizycznej. 

Joga to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu 
i zarówno możliwość zadbania o zdrowie i dobre 
samopoczucie.

Lokalizacja projektu: Park Miejski obok 
muszli koncertowej

Wartość projektu: 6 800,00 zł

Projekt nr 3. Diecezjalny Festiwal Chó-
rów Parafialnych „Niepokalana”

Projekt zakłada diecezjalny festiwal piosenki 
religijnej. Do udziału w nim zostaną zaproszone 
chóry parafialne z terenu Diecezji Drohiczyńskiej 
prezentując pieśni o Najświętszej Maryi Pannie. 
Obcowanie z tego rodzaju muzyką pozwoli na roz-
wijanie wrażliwości słuchaczy, oderwanie miesz-
kańców od ekranów oraz będzie alternatywą dla 
codzienności.

Lokalizacja projektu: Bielski Dom Kultury 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wartość projektu: 29 000,00 zł

Projekt nr 4. Obywatelskie Dni Miasta 
Bielska Podlaskiego 2023

Projekt zakłada koncerty zespołów: Poparzeni 
Kawą Trzy, Power Play, Marcin Wyrostek z zespołem. 
Dodatkową atrakcją dnia będzie Show Mariusza Pu-
dzianowskiego, który przygotuje konkursy dzieciom 
i dorosłym, rozda autografy i zapozuje do zdjęć. 
Dzieci będą mogły również skorzystać z dmuchaw-
ców w parku obok. 

Lokalizacja projektu: ul. M. Kopernika 1, 
obok Urzędu Miasta Bielsk Podlaski 

Wartość projektu: 257 479,00 zł

Projekt nr 5. Organizacja imprez spor-
towych dla mieszkańców miasta w ramach 
promocji sportu i miasta w związku z obcho-
dami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu 
Sportowego Tur

Projekt obejmuje organizację imprez spor-
towych i wydarzeń kulturalnych mających na celu 
godne i uroczyste świętowanie jubileuszu 100-lecia 
Bielskiego Klubu Sportowego Tur. Głównym wyda-
rzeniem będzie organizacja meczu towarzyskie-
go z drużyną wyższej klasy rozgrywkowej. Zakup 
okolicznościowych kompletów strojów sportowych, 
pamiątkowych medali, pucharów, nagród rzeczo-
wych, gadżetów sportowych, zapewnienie posiłków 
i wody oraz wydanie upamiętniającej broszury. Pro-
jekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców 
miasta w różnych grupach wiekowych.

Lokalizacja: Stadion MOSiR-u, ul. E. Orzesz-
kowej 19

Wartość projektu: 60.000,00 zł

Projekt nr 6. Plenerowe Kino Letnie 
w Bielsku Podlaskim 

Projekt polega na organizacji 5 pokazów fil-
mowych na terenie zieleni w Parku Królowej Heleny 
w okresie wakacyjnym. Zakłada wynajem ekranu, 
projektora, nagłośnienia, niezbędnych akcesoriów, 
zakup licencji do publicznego pokazu filmów oraz za-
kup siedzisk dla widzów. Każdy pokaz będzie składał 
się z 2 filmów – filmu dla najmłodszych oraz filmu 
dla dojrzałego widza. 

Lokalizacja: Park Królowej Heleny przy muszli 
koncertowej

Wartość projektu: 30.000,00 zł

Projekt nr 7. Książka pt. „Okiem próżni” 
Epitafium dla Andrzeja Salnikowa 

Projekt to wydanie wierszy powstałych pod 
opieką śp. Andrzeja Salnikowa. Jest to kontynuacja 
twórczości członków Stowarzyszenia Poetów Zie-
mi Bielskiej. Wydanie książki pozwoli mieszkańcom 

poznać twórczość realizowaną przez lokalnych arty-
stów. Projekt zakłada wydruk 200 sztuk egzemplarzy. 
Odbiorcami książek będą mieszkańcy miasta i okolic, 
czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dystrybucja 
książek odbywać się będzie poprzez akcje charyta-
tywne, akcje promujące miasto i mieszkańców.

Lokalizacja: Bielsk Podlaski
Wartość projektu: 6.000,00 zł

Projekt nr 8. Przebudowa miejskiego pla-
cu zabaw przy Pływalni Miejskiej Wodnik 

Projekt zakłada remont miejskiego placu 
zabaw. Prace powinny objąć wymianę gumowej 
nawierzchni placu zabaw wraz z demontażem do-
tychczasowej, wymianę bądź naprawę istniejących 
elementów i urządzeń placu zabaw oraz opracowanie 
niezbędnej dokumentacji projektowej. Naprawa ma 
na celu wzmocnienie konstrukcji huśtawek, linowej 
piramidy oraz linowego tunelu przy wieżyczkach. 
W sytuacji wolnych środków z naprawy nawierzchni, 
możliwość montażu żagli przeciwsłonecznych.

Lokalizacja: dz. nr 2653/5, 2671/3, 2652/5, 
2651/7,2673/4, 2655/17, 2650/8 - Bielsk Podlaski

Wartość projektu: 350.000,00 zł

Projekt nr 9. Potańcówka na pomoście 
Przedmiotem projektu jest organizacja dwóch 

potańcówek z muzyką tradycyjną, wykonywaną przez 
profesjonalną kapelę folklorystyczną. Podczas zabaw 
tanecznych członkowie grupy będą prowadzili na-
ukę tańców ludowych. Impreza odbywać się będzie 
w przestrzeni Parku Aleksandra Jagiellończyka na 
tamtejszym moście.. Na potańcówki zostaną zapro-
szone Koła Gospodyń Wiejskich i wytwórcy lokalnych 
produktów spożywczych. 

Lokalizacja: Park Króla Aleksandra Jagiel-
lończyka – most prowadzący do ulicy Narutowicza 
z przyległym placem

Wartość projektu: 20.000,00 zł

Projekt nr 10. Festiwal Filmowy „Niebie-
ska Kropka” 

Niebieska Kropka to jedyny w mieście festi-
wal filmowy. Festiwal rozumiany jako cykl wydarzeń. 
Festiwal filmowy zbudowany z 4 filarów: przeglądu 
filmowego, spotkań z reżyserami filmów, warsztatów 
edukacyjnych i konkursu filmowego, który pozwoli 
młodym mieszkańcom tworzyć filmy i poczuć się 
prawdziwymi twórcami. Festiwal „Niebieska Kropka” 
odbył się już dwukrotnie i cieszył się popularnością 
wśród mieszkańców miasta. 

Lokalizacja: Kino Bielskiego Domu Kultury, 
ul. 3 Maja 2

Wartość projektu: 30.000,00 zł         (ES/Fn)

Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu Obywatelskiego

Głosowanie potrwa od 17 do 23 paź-
dziernika br. w formie elektronicznej na plat-
formie budżetu obywatelskiego (pod adresem: 
bielskpodlaski.budzet-obywatelski.org) oraz 
od 17 do 21 października br. w godzinach od 
8:00 do 18:00 w budynku Urzędu Miasta.

Aby ułatwić Państwu głosowanie podczas 
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Bielsk Podlaski, przygotowaliśmy krótki poradnik. 
Zachęcamy do zapoznania się z nim, aby skutecznie 
oddawać ważne głosy.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również par-

tycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, 
w ramach którego mieszkańcy współdecydują 
o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie 
kolejnego roku budżetowego. Głównym celem wpro-
wadzenia Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie 
wpływu mieszkańców Bielska Podlaskiego na reali-
zowane w mieście wydatki ze środków publicznych. 

W skrócie oznacza to, że:
• mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do bu-

dżetu, które następnie są analizowane pod kątem 
możliwości realizacji:

• propozycje projektów, które pomyślnie przeszły 
weryfikację poddaje się pod powszechne i bez-
pośrednie głosowanie

• w efekcie, projekty z najwyższą liczbą głosów, 
z uwzględnieniem puli środków przeznaczonej na 
Budżet Obywatelski, przyjęte zostaną do realizacji 
w kolejnym roku budżetowym.

O jakich kwotach decydujemy?
Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2023 wynosi 400 tysięcy złotych.
Kto może głosować ?
Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkań-

cy Miasta Bielsk Podlaski. Głosowanie odbywa się 
poprzez wybranie maksymalnie 4 projektów z listy 
zweryfikowanych projektów (zadań).

Jak i kiedy zagłosować?

Głosowanie odbywać się będzie na dwa spo-
soby:
• tradycyjnie w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, 

przy ul. Kopernika 1 w terminie 17 października 
2022 r. do 21 października 2022 r. w godzinach 
od 8:00 do 18:00; 

• poprzez Internet na stronie: bielskpodlaski. 
budzet-obywatelski.org w terminie od 17 paź-
dziernika 2022 r. do 23 października 2022 r.

Jakie formalności towarzyszą głosowa-
niu?

W przypadku głosowania tradycyjnego 
w Urzędzie Miasta osoba uprawniona do udziału 
w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głoso-
wania czytelnym podpisem złożonym na liście do 
głosowania. Głosuje się poprzez wrzucenie karty do 
głosowania, stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” 
obok wybranego projektu (zadania) i złożenie karty 
do urny. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 4 
projektach (zadaniach), nie postawienie znaku „X” 

Poradnik: jak skutecznie zagłosować
w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (za-
dania) oraz wypełnienie karty w sposób inny, niż 
opisany powyżej – czyni oddany głos nieważnym. 

W przypadku głosowania w formie elektro-
nicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba 
głosująca wprowadza w określone pole numer swo-
jego telefonu komórkowego. Na wskazany numer 
telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfi-
kacyjnym. Podanie kodu weryfikacyjnego, imienia, 
nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej 
oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego 
projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia 
ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru 
telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.

Co stanie się ze zwycięskimi projektami?
Wyniki głosowania zostaną przekazane Bur-

mistrzowi Miasta do 27 października 2022 r., a na-
stępnie ujęte w projekcie budżetu Miasta Bielsk 
Podlaski na rok 2023.                               

(ES/Fn)

Projekt: Modernizacja części medialnej 
trybuny głównej stadionu MOSiR

Projekt przewiduje modernizację oraz do-
prowadzenie zasilania do części medialnej trybuny 
głównej stadionu MOSiR. Inwestycja zakłada zbu-
dowanie z 4 stron nowych ścian, z czego 3 będą 
przeszklone oknami przesuwnymi, oraz schodów. 
Wszystko zostanie pokryte dachem. Bryła trybu-
ny będzie zawarta i dostosowana pod względem 
technicznym do obsługi wydarzeń sportowych or-
ganizowanych na stadionie. 

Lokalizacja projektu: Stadion MOSiR-u przy 
ul. E. Orzeszkowej 19 obok boiska głównego

Wartość projektu: 100.000,00 zł
Podstawą odrzucenia wniosku było stwier-

dzenie przez Zespół Opiniodawczy, że zasadne 
jest wykonanie kompleksowej przebudowy trybuny 
i stanowiska komentatorów zgodnie z istniejącą 

dokumentacja projektową oraz pozwoleniem na 
budowę. Częściowe wykonanie prac budowlanych 
określonych we wniosku wymaga wykonania do-
kumentacji projektowej zamiennej w stosunku do 
przyjętych rozwiązań. W proponowanym kosztorysie 
nie zostały uwzględnione koszty z tym związane. Za-
twierdzony projekt budowlany przewiduje rozbiórkę 
części medialnej trybuny oraz budowę nowego trzy-
kondygnacyjnego budynku zawierającego lożę pra-
sową i VIP wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym. 
Zdaniem Zespołu Opiniodawczego nie zasadnym 
jest wprowadzenie części zadania do istniejącego 
już projektu w innej formie niż ten, który został już 
zatwierdzony. Umożliwienie realizacji tej inwestycji 
skutkowałoby odstąpieniem od pierwotnych założeń 
projektowych, co spowoduje nieuzasadnione starty 
dotychczas poniesionych nakładów na wykonanie 
dokumentacji projektowej.                         (ES/Fn)

Odrzucony wniosek

 „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” 
(fot. M. Artemiuk)

„Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej” na bielskim stadionie 
 (fot. K. Jankowski)
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