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 W ramach RPO WSL 2007-2013  

miasto Bielsko-Biała zrealizowało  

26 inwestycji 
na łączną kwotę dofinansowania 

ok. 273 mln zł ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W latach 2003-2014  

miasto Bielsko-Biała wraz ze spółkami miejskimi 

otrzymało 

ponad 600 mln zł ! 

 

na ponad  180 projektów  

/projekty inwestycyjne oraz miękkie/ 

 



 

Infrastruktura drogowa  

oraz transport publiczny  

 
10 projektów 

dofinansowanie ok. 155 mln zł 

 
przebudowano ok. 20 km dróg 



 

 

 

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52                                                      

(ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej 
Koszt projektu ogółem: ok. 122 mln zł 

                               Dofinansowanie z UE:  ok. 67,2 mln zł 

  



 

 

 

Zakres inwestycji: 

 przebudowa drogi krajowej nr 52 na odcinku ok. 1,38 km  

(ulica Wyzwolenia i Niepodległości), 

 budowa wiaduktu nad linią kolejową o dł. 240 m, 

 przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Czerwoną, 

 budowa łącznic, przebudowa drogi serwisowej (ul. Bukietowa), 

 budowa kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych itd. 

 

Była to pierwsza umowa podpisana w Województwie Śląskim 

 w ramach RPO WSL 2007-2013 – projekt kluczowy 

 

Okres realizacji: 21.08. 2008 r. – 20.10. 2010 r. 

 

Nagroda Modernizacja Roku 2010 



 

 

 

Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej 
 

Koszt projektu ogółem:  ok. 25,1 mln zł 

Dofinansowanie z UE:   ok. 20,6 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana  

była w latach 2009-2011. 

Zakres inwestycji: 

 - przebudowa ul. Bestwińskiej na odcinku  

3,3 km od ul. Komorowickiej do granicy miasta 

Bielska-Białej, 

- przebudowa skrzyżowań z bocznymi ulicami,  

- przebudowa zjazdów indywidualnych,  

- przebudowa skrzyżowania z ul. Komorowicką  

  i ul. Barkowską na małe rondo, 

- budowa chodników, zatok autobusowych,     

  azyli dla pieszych, 

- przebudowa odwodnienia drogi, oświetlenia  

   ulicznego, ogrodzeń, 

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,  

   gazociągu średniego ciśnienia. 



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. Broniewskiego 

Koszt projektu ogółem: ok. 23 mln zł 

Dofinansowanie z UE:  ok. 17  mln zł 

Zakres inwestycji: 

-rozbudowa odcinka ul. PCK oraz 1 Maja, 

-rozbudowa dwóch skrzyżowań w formie 

rond turbinowych, 

-budowa mostu drogowego, 

-podniesienie nośności jezdni i mostu  

do 115 kN/oś, 

-rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych. 

Nagroda Modernizacja Roku 2013 

. 



 

 

 

Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej 
       

      Koszt projektu ogółem:   ok. 13,7 mln zł,                                              

dofinansowanie z EFRR: ok. 10,1 mln zł 

 

 

 

 

 

Rzeczowa realizacja inwestycji 

przebiegała w okresie: 

11.04.2008 r. – 29.11.2008 r. 

 

Zakres inwestycji: 

- przebudowa odcinka drogi o długości 

  ok. 1,5 km do szerokości 6,0 m, 

- wykonanie chodników dla pieszych, 

- budowa ścieżki  rowerowej,  

- budowa zatok parkingowych  

  i autobusowych.  



 

 

 

Przebudowa ul. Sobieskiego  

w Bielsku-Białej etap II i V  
Koszt projektu ogółem:  ok. 4 mln zł 

Dofinansowanie z UE: ok. 2,3 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Zakres inwestycji: 
-przebudowa ulicy na odcinku  

o długości 382 mb, przebiegającego  

od ulicy Nad Potokiem                             

do skrzyżowania z Al. Gen.  

W. Andersa (zachodnia obwodnica 

miasta), 

-budowa skrzyżowania typu „mini 

rondo”, 

-budowa ciągów pieszych, 

odwodnienia oraz oświetlenia. 
  



 

 

 

Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej 
Koszt projektu ogółem:  ok. 3,7 mln zł 

Dofinansowanie z UE:    ok. 3,1 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana 

 w okresie  

25.08.2008 r. – 28.11.2008 r. 

Zakres inwestycji: 

-budowa nowej ulicy na odcinku 510 mb 

od rejonu skrzyżowania z ulicą Mysią  

do jej włączenia do ulicy Sarni Stok, 

-budowa odwodnienia, oświetlenia, zatok  

autobusowych, 

-budowa chodników, ciągów pieszo-

rowerowych, przejść dla pieszych.  
 



 

 

 

Przebudowa ulicy Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na 

odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II 
Koszt projektu ogółem: 10,3 mln zł 

Dofinansowanie z UE: 3,5 mln zł 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana  

w okresie:  

kwiecień 2009 r. – maj 2011 r. 

 

Zakres inwestycji: 

-przebudowa ulicy na odcinku o długości  

  1,7 km, 

- budowa ciągów pieszych i rowerowych, 

- przebudowa sieci teletechnicznej, sieci   

  elektrycznej wraz z oświetleniem, 

- przebudowa sieci wodnej,  gazowej, 

- budowa odwodnienia. 



 

 

 

Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej             

etap I B 
Koszt projektu ogółem: ok. 1,6 mln zł 

Dofinansowanie z UE:   ok. 1,2 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana  

w okresie 

 03.08.2009 r. - 22.11.2010 r. 

 

Zakres inwestycji: 

- przebudowa ulicy do drogi  klasy Z  

na odcinku 170 mb,  

-budowa skrzyżowania typu „Mini Rondo” 

na skrzyżowaniu ulic: Sobieskiego, Rafowej 

i Nad Potokiem,  

- przebudowa wlotów ulic: Rafowej i Nad 

Potokiem do ul. Sobieskiego, 

-budowa chodników, 

-budowa odwodnienia. 



 

 

 

Przebudowa drogi krajowej 69   

(ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek                        

od ul. Górskiej do ul. Prostej  

/PO Infrastruktura i Środowisko/ 
Koszt projektu ogółem: ok. 19,2 mln zł 

Dofinansowanie z UE: ok. 14,9 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja zrealizowana  

w latach 2010 – 2012 r. 

Zakres inwestycji: 

- przebudowa ulicy 

Żywieckiej  o dł. 1,09 km 

do parametrów drogi 

klasy G wraz  

z obustronnymi 

chodnikami, 

dostosowano ul. Turystyczną do drogi serwisowej (parametry drogi klasy L);  przebudowa dróg 

bocznych: ul Jaśminowej, Miodowej, Pawiej, Łęgowej, Przędzalniczej, Prostej. 



 

 

 

Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla 

środowiska naturalnego, poprawiających jakość 

transportu publicznego w Bielsku - Białej 
Całkowita wartość projektu: 23 mln zł.  

Dofinansowanie z EFRR:    14,8 mln zł  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja inwestycji 
przebiegała w okresie   

6.08.2010 r. – 27.11.2011 r. 

Zakres inwestycji: 

- zakup 20 nowoczesnych 

niskopodłogowych autobusów                      

(10 szt. o długości 12-metrów, tzw. 

krótkich oraz 10 autobusów o 

długości18-metrów, tzw. długich) 

przyjaznych dla środowiska 

naturalnego (spełniających normy 

emisji spalin  Euro 5) oraz 

przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych, starszych  

i z małymi dziećmi. 



 

Infrastruktura turystyczna, 

sportowa, rekreacyjna 



 

 

 

Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, 

widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku – Białej 
Koszt projektu ogółem: ok. 77,4 mln zł 

Dofinansowanie z UE: ok. 29,7 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana w latach 

2009-2011 



 

 

 

Obiekt przystosowany do organizowania imprez  sportowych, kulturalnych  

i wystawienniczych: 

 
• 3.053 widzów, na składanych trybunach, 

• 4.493 widzów po ustawieniu dodatkowych miejsc siedzących na płycie areny,  

• powierzchnia wystawiennicza wynosi 6712 m2 (na dwóch poziomach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W sezonie zimowym hala mieści pełnowymiarowe, składane lodowisko 

(60 m x 30 m) do rozgrywek curlingu, short-tracku oraz łyżwiarstwa 



Hala przystosowana jest również do organizowania różnego 

rodzaju imprez kulturalnych i wystawienniczych 

Po złożeniu lodowiska w hali możliwe jest rozgrywanie meczy 

piłki siatkowej, koszykowej, piłki ręcznej i nożnej halowej 



 

 

 

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna                         

w Bielsku-Białej 
Koszt inwestycji ogółem: ok. 56 mln zł    

                               Dofinansowanie z UE: ok. 38,5 mln  zł 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna                         
w Bielsku-Białej 

 

 Projekt składał się z dwóch komponentów: modernizacji Pływalni START  
i budowy parkingu oraz zagospodarowania stoku Dębowca w infrastrukturę 
turystyczno - rekreacyjną.  

  

 Na Dębowcu powstały: trasa narciarska, kolej kanapowa, wyciąg  dla dzieci, 
system oświetlenia i naśnieżania stoku, snowpark, system kasowy  i obiekty 
kubaturowe, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, linopark, mała architektura, 
parking, sanitariaty i instalacja wodociągowa do naśnieżania.  
 

 Na pływalni START powstał zmodernizowany kompleks basenowy  
ze zjeżdżalniami, boiska do gier zespołowych, plac zabaw, ścianka 
wspinaczkowa, mała architektura, tereny zielone i obiekty kubaturowe. Zostały 
wykonane prace związane z mediami, wykonano stację uzdatniania wody  
i instalację podgrzewania wody basenowej. 

 

Okres realizacji: marzec 2007 – styczeń 2013  

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej 
Koszt projektu ogółem: ok. 4,0 mln zł 

Dofinansowanie z UE:  ok. 3,3 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja realizowana w latach 

 2010-2011  

Zakres inwestycji: 

- budowa sali gimnastycznej wraz z segmentem 

sanitarno-szatniowym o całkowitej powierzchni 

671,40 m² (sala gimnastyczna o wymiarach 24,78 

m x 14,78 m (351,48 m2) wraz z nowym 

zapleczem o powierzchni 319,92m²),  

-budowa 14 miejsc parkingowych, 

-zakup wyposażenia nowej infrastruktury 

sportowej,  

-budowa magazynu sprzętu sportowego, siłowni 

wraz z magazynem,  

-budowa nowego pokoju nauczycielskiego wraz  

z pokojem pierwszej pomocy, 

- budowa szatni i węzłów sanitarnych. 



Przebudowa i rozbudowa Bulwarów 

Straceńskich w Bielsku-Białej – I etap 

Koszt projektu ogółem: 1,4 mln zł 

Dofinansowanie z UE : 1,1 mln zł  

Projekt polegał na: 

Budowie trzech niezależnych 

parkingów w obrębie terenu Bulwarów 

Straceńskich. Jest to pierwszy etap 

przebudowy, w ramach której zostanie 

przeprowadzona kompleksowa 

modernizacja Bulwarów, polegająca na 

zagospodarowaniu przestrzeni 

Bulwarów na potrzeby rekreacyjno-

sportowe turystów i mieszkańców 

Bielska-Białej. 

powierzchnia Bulwarów 7,1 ha 



Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej 

Koszt projektu ogółem:  500 tys. zł 

Dofinansowanie z UE:   420 tys. zł  

Opis projektu: 

Na terenie osiedla Beskidzkiego zostanie 

utworzona strefa aktywności ruchowej, tj.: 

- siłownia na wolnym powietrzu, 

- parkour-park wyposażony w urządzenia 

sprawnościowe, 

- strefa rekreacji wyposażona w meble 

miejskie (ławki, kosze na śmieci, 

stojaki   na   rowery, stoliki), 

- rewaloryzacja elementów zieleni, 

- ścieżki spacerowe. 



Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów  

miejskich w Bielsku-Białej 
Wartość inwestycji: 1,04 mln zł 

Wartość przyznanej dotacji: 884 tys. zł  

Opis projektu: 

Rewitalizacja terenów miejskich znajdujących 

się na terenie trzech osiedli: Śródmieście 

Bielsko, Karpackiego oraz Wojska Polskiego.  

Inwestycja składa się z trzech zadań: 

1. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego 

przy ul. Bartniczej. 

2. Budowa parku rekreacyjno – 

wypoczynkowego ul. Skrzydlewskiego,   

ul. Spółdzielców. 

3. Rewitalizacja parku i zieleńców w rejonie 

Ratusza - teren przy placu zabaw przy   

ul. Bohaterów Warszawy. 



 

Ochrona środowiska 



 

 

 

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej                 

w dzielnicach miasta Bielsko-Biała poprzez 

budowę kanalizacji i wodociągu 
/PO Infrastruktura i Środowisko/ 

      

             Koszt projektu ogółem: ok. 101,9 mln zł 

                 Dofinansowanie z UE:    ok. 53,8 mln zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
. 



 

 

 

Celem Projektu jest zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej, z której 

ścieki będą odprowadzane do istniejących oczyszczalni ścieków, spełniających wymogi 

dyrektyw UE i prawa polskiego, mierzone ilością mieszkańców, którzy uzyskają dostęp  

do systemu zagospodarowania ścieków w 2015 r. Projekt zapewnił spełnienie wymagań 

Dyrektyw dotyczących: oczyszczania ścieków komunalnych (91/217/EWG), wody pitnej 

(98/83/WE) i Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). 

 

Zakres rzeczowy Projektu obejmował budowę 168,6 km sieci wodociągowo – kanalizacyjnej                

w następujących Dzielnicach: 

- Stare Bielsko, 

- Komorowice Śląskie, 

- Komorowice Krakowskie, 

- Lipnik (zlewnia Niwka),  

- Mikuszowice Śląskie, 

- Olszówka, 

- Kamienica. 

Po zrealizowaniu projektu kanalizacją zostało objęte 98, 3%  

populacji miasta Bielska-Białej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Budowa kompleksowego systemu gospodarki 

odpadami dla miasta Bielska-Białej  

i gmin powiatu bielskiego  
/PO Infrastruktura i Środowisko/ 

Koszt projektu ogółem: ok. 98,7 mln zł 

Dofinansowanie z UE:       ok. 58,3 mln zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem projektu było: 

 

Stworzenie kompleksowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie miasta Bielska-Białej i gmin 

powiatu bielskiego, spełniającego aktualne 

wymagania prawne obowiązujące w Polsce 

oraz wymagania zawarte w dyrektywach  

Unii Europejskiej. 

Cel ten został zrealizowany między innymi 

poprzez rozwój i dostosowanie systemu  

selektywnej zbiórki odpadów oraz budowę 

nowoczesnego zakładu gospodarki 

odpadami z sortownią, kompostownią, 

składowiskiem na odpady balastowe. 

 



Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów 

słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej 

  Koszt ogółem: 12,2 mln zł 

  Dofinansowanie UE: 10,4 mln zł 

 

 

 

Zakres inwestycji: 

Kompleksowa termomodernizacja 

wraz z likwidacją elewacyjnych płyt 

azbestowych oraz montażem 

kolektorów słonecznych w budynku 

szkolnym Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Armii 

Krajowej w Bielsku – Białej,  

co przyczyni się do poprawy jakości 

powietrza w Mieście Bielsko- Biała. 

Powierzchnia zabudowy 10 878 m2 

  

Kubatura 62 500 m3 



 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia oraz edukacyjna 



 

 

 

Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala 

Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły                             

w Bielsku-Białej 
Koszt projektu ogółem: ok. 5,9 mln zł 

Dofinansowanie z UE:  ok. 4,5 mln zł 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja została ukończona  

w 2009 roku. 

Przedmiotem projektu było: 

Dostosowanie Pawilonu nr 1 Szpitala Ogólnego 

im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej  

do wymogów prawa, usprawnienie komunikacji 

pomiędzy poszczególnymi pawilonami Szpitala, 

remont dachu, wraz z szerokim dosprzętowieniem 

placówki.  

W wyniku realizacji projektu wzrosła jakość  

oraz dostępność usług świadczonych przez 

Szpital, co przełoży się bezpośrednio na poprawę 

stanu zdrowia mieszkańców miasta Bielska- 

Białej oraz powiatu bielskiego. 



 

 

 

Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia 

ustawicznego i praktycznego – II etap 

w Bielsku-Białej 

Koszt projektu ogółem: ok. 13,8 mln zł 

Dofinansowanie z UE : ok. 10,5 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt polegał na: 

Modernizacji bazy dydaktycznej dla 

kształcenia ustawicznego i praktycznego 

Bielskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Praktycznego w  Bielsku – 

Białej, zlokalizowanej przy ul. Krasińskiego 

37 w Bielsku - Białej.  

 

Zakres inwestycji: 

-kompleksowa modernizacja Budynku A, 

Budynku B – Bielkonu i Budynku C –  Starej 

Farbiarni,  

- budowa łącznika pomiędzy Budynkami  

  B i C,  

- remont stacji trafo, 

- zakup sprzętu, wyposażenia i urządzeń  

  dydaktycznych dla Centrum. 

 

Nagroda Modernizacja Roku 2011 
 



Społeczeństwo Informacyjne  

w Bielsku-Białej 



 

 

 

Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta                               

Bielska-Białej 
Koszt inwestycji ogółem: ok. 25,3 mln zł 

Planowana dotacja z UE:  ok. 19,5 mln zł 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowano  

w latach 2011-2014 

 

Wybudowano ok. 57 km 

sieci światłowodowej 

  

 



Korzyści z realizacji 

projektu 

Wsparcie zarządzania kryzysowego Poprawa wydajności  

i bezpieczeństwa układu 

komunikacyjnego 



Obszar realizacji projektu 

. 

Do sieci światłowodowej podłączone zostały 262 lokalizacje, w tym: 

29 obiektów JST o funkcji zarządczej (w tym 3 infomaty oraz 4  hotspot-y), 

50 obiektów JST o funkcji oświatowej, 

57 obiektów JST o funkcji kulturalno-środowiskowej, 

98 obiektów o funkcji monitoringu wizyjnego, 

25 obiektów o funkcji sygnalizacyjnej, 

3 obiekty o funkcji punktu styku z operatorami zewnętrznymi. 

 



 

Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta  

w Bielsku-Białej 
 

  Koszt inwestycji ogółem: ok. 1,4 mln zł    

  Dofinansowanie z UE:     ok. 1,2 mln  zł 

 

Celem budowy platformy było stworzenie systemu, który umożliwi wdrożenie 

nowych e-usług, co skróci obsługę interesanta oraz poprawi komunikację 

pomiędzy jednostkami Urzędu Miasta. 



Cel i założenia projektu 

Wdrożenie atrakcyjnej 

oferty e-usług 

publicznych na 

wysokim poziomie 

zaawansowania 

Rozwój 

społeczeństwa 

informacyjnego 

w regionie 

Poprawa komunikacji 

pomiędzy 

interesantami, UM B-B  

i jednostkami 

organizacyjnymi 

Poprawa przepływu 

informacji pomiędzy 

interesantami, UM  

w Bielsku-Białej  

i jego jednostek 

organizacyjnych 

Wzrost zainteresowania 

wykorzystaniem ICT 

przez mieszkańców  

i przedsiębiorców regionu, 

w tym interesantów 

administracji publicznej 



 

 

 

Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych 
 

Koszt projektu ogółem:  570 tys. zł 

Dofinansowanie z UE:   420 tys. zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych 
 

 

Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 

 

 

Głównym celem projektu było: 

 Stworzenie platformy integrującej ze sobą poszczególne systemy 

dziedzinowe, tak aby obieg dokumentów pomiędzy wydziałami  

i miejskimi jednostkami organizacyjnymi odbywał się automatycznie,  

bez absorpcji uwagi i czasu urzędników i interesantów na realizację 

obiegu dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim                       

w Bielsku-Białej  

Koszt projektu ogółem: ok. 400 tys. zł 

Dofinansowanie z UE : ok. 310 tys. zł  
 

Cel projektu:  

Usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez:                                

• dostosowanie obiegu dokumentów do 

aktualnych wymogów prawa, poprawę 

efektywności obiegu dokumentów między 

poszczególnymi   wydziałami  urzędu,                                                                                                         

• poprawę efektywności pracy urzędu  

  oraz zwiększenie terminowości w załatwianiu   

  poszczególnych spraw,                                   

• zmniejszenie ilości wytwarzanych dokumentów  

  papierowych na rzecz  dokumentów  

  elektronicznych.                                                                                   



 

 

 

Dostęp do Internetu oknem na świat 

/PO Innowacyjna Gospodarka/ 
Koszt projektu ogółem: 1 mln zł 

Dofinansowanie: 1 mln zł (100%) 

 



Cel i założenie projektu 

Zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych  

z osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

lub orzeczeniem równoważnym z terenu Miasta Bielska-Białej,  

które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym 

Przeszkolenie  

z obsługi 

komputera  

i Internetu  

dla 100 osób 

Zakup sprzętu 

komputerowego 

wraz z 

oprogramowaniem 

dla 100 osób 

Zapewnienie dostępu 

do Internetu dla 

Uczestników w 

okresie realizacji 

Projektu oraz 5 lat po 

jego zakończeniu 

Instalacja 

sprzętu  

w miejscu 

zamieszkania 

Uczestnika 

Zapewnienie 

pomocy technicznej 

dla Uczestników, 

związanej  

z dostarczonym 

sprzętem  

i dostępem do 

Internetu 



 

 

 

Internet oknem na świat  

/PO Innowacyjna Gospodarka/ 
Koszt projektu ogółem: 1,1 mln zł 

Dofinansowanie: 1,1 mln zł (100%) 

  

W wyniku realizacji projektu 150 gospodarstw domowych 

otrzymało na zasadach użyczenia sprzęt komputerowy  

i uzyskało dostęp do Internetu przez okres 12 miesięcy 

realizacji projektu i przez 5 lat od zakończenia jego realizacji. 

Pomoc otrzymały zagrożone wykluczeniem cyfrowym osoby  

z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych. 



 

 

 

 

 

 

 

REWITALIZACJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku 

Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II 

Koszt projektu ogółem ok. 11,5 mln zł 

Dofinansowanie z UE ok. 9,2 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres realizacji: 2007 - 2012 



 

 

 

Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku 

Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II 

• budowa tarasu widokowego z ekspozycją przechodu bramnego przy ulicy 

Krętej, 

• rewaloryzacja istniejącego skweru przy ulicy Orkana, 

• zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Zgromadzenia Zakonnego 

Sióstr Notre Dame przy ulicy Schodowej na zielony zespół rekreacyjny, 

• remont ulicy Pankiewicza wraz z odcinkowym remontem ulicy Krętej                   

(od ulicy Celnej do ulicy Pankiewicza), 

• remont nawierzchni odcinka ulicy Krętej (od ulicy Orkana do ulicy 

Pankiewicza), 

• rewitalizacja Parku Słowackiego (urządzenie terenów zielonych, wykonanie 

ścieżek i ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie ogrodzenia parku, budowa 

fontann, budowa sceny plenerowej, mała architektura, oświetlenie, remont 

boiska wielofunkcyjnego i jego trybun, adaptacja i rozbudowa pawilonu 

parkowego, budowa parkingu).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promocja, turystyka 



 

 

 

Miejski System Informacji w Bielsku-Białej 
Koszt projektu ogółem: ok. 2,2 mln zł 

Dofinansowanie z UE:  ok. 1,6 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okres realizacji projektu: 
czerwiec 2010 – wrzesień 2011 



Projekt przyczynił się przede 

wszystkim do wykreowania 

nowego wizerunku Miasta, jako 

atrakcyjnego i przyjaznego 

turystom! 

 

W ramach projektu powstało: 

2000 tabliczek kierunkujących, 

137 modułów historycznych  

    – naściennych i wolnostojących,  

    z wizualizacją historyczną obiektów, 

2 tablice z planem obwarowań  

   miejskich oraz 

10 podświetlanych map 

 

W 2011 roku projekt został uznany za  

Projekt Roku w Polskim Konkursie 

Graficznym, ogłoszonym przez 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki 

Użytkowej 



Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia 

innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa 

Bielska-Białej 
Koszt projektu ogółem: ok. 935 tys. zł 

Dofinansowanie z UE : ok. 784 tys zł  

 



Integracja podmiotów szeroko pojętej 

branży turystycznej  

w celu wymiany wiedzy  

i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów 

transferu innowacji technologicznych 

poprzez Turystyczną Inicjatywę 

Klastrową Bielska - Białej 

Cel główny projektu 

Przyszłość klastra 

Po zakończeniu projektu idea klastrowa nadal będzie 

rozwijana. Wszyscy członkowie Klastra staną się 

automatycznie członkami LOT-u. Finansowanie działalności 

LOT-u będzie realizowane ze składek członkowskich. 

 

Klaster jest otwarty dla 

wszystkich zainteresowanych,  

a uczestnictwo w nim jest 

oparte na zasadach 

dobrowolności i woli 

współpracy!!! 

 



 

 

 

 

Program Rozwoju Subregionu Południowego 

(PRSPd) 

 

• zrealizowano 60 projektów na łączną kwotę dofinansowania 

ok. 123 mln zł w zakresie 6 priorytetów RPO; 

• umowa o współpracy w sprawie realizacji Programu 

Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 podpisana została 26 lutego 2008 r. 

pomiędzy 42 podmiotami;  

• nowatorski pomysł wdrażania funduszy europejskich;  

• projekty z zakresu: turystyki, infrastruktury informatycznej, 

kultury, rewitalizacji, ochrony środowiska, drogowej. 

 



 

 

 

 

Projekty Miasta Bielska-Białej w ramach PRSPd: 

 

 

1. Budowa hali wielofunkcyjnej -sportowo, widowiskowo, 

wystawienniczej.  

 

2. Przebudowa ul. Karbowej w Bielsku-Białej. 

 



Korzyści ze współpracy 

 • nawiązanie bliższych relacji pomiędzy gminami  
i powiatami subregionu; 

• uzgadnianie celu i sposobu wydatkowania środków  
w ramach PRSPd; 

• nabycie doświadczeń we współpracy w kontekście 
kolejnego okresu programowania (szansa na realizację 
partnerskich, zintegrowanych, subregionalnych 
projektów); 

• ustalenie wspólnego kierunku rozwoju – TURYSTYKA; 

• szansa na pozakonkursowe środki europejskie nawet  
dla najmniejszych gmin. 

 



 

 

 

 

Projekt kluczowy „Rozwój infrastruktury turystycznej 

Subregionu Południowego” 

 

• Składał się z 28 zadań, zrealizowanych przez 26 jednostek  

samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwo Wisła.  

 

• Umowa Ramowa podpisana została w dniu  

8 lipca 2008 r. 

 

• Wartość projektu wynosi ok. 213 mln zł,  

dofinansowanie z EFRR ok. 141 mln zł. 

 

 



 
Cel główny:  „zwiększenie wykorzystania potencjału 

turystycznego Subregionu Południowego” 

 

 trasy narciarskie zjazdowe  

i biegowe, 

 trasy nartorolkowe, 

W ramach projektu została rozbudowana infrastruktura turystyczna na terenie subregionu. 

Zmodernizowano oraz wybudowano następujące obiekty: 

trasy rowerowe, piesze,  

   pieszo-rowerowe i konne 

parkingi, 

amfiteatry, 
 



 boiska, 
 ośrodek sportów 

wodnych, 
 hala wielofunkcyjna, 

 

crossowy tor rowerowy, 

baza rekreacyjno  

    - wypoczynkowa, 

parki tematyczne. 

 



 

 

 

 

Projekt Miasta Bielska-Białej w ramach projektu kluczowego 

 

„Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej”: 

komponent pływalnia „Start”, 

komponent zagospodarowania stoków Dębowca. 

 



 

 

 

 

 

Program Operacyjny  

Kapitał Ludzki 2007-2013 

 
/przykłady najważniejszych 

projektów miękkich/ 



 

 

 

Startuj, pracuj 
• Projekt systemowy zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej  

 

• Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, zwiększenie 

aktywności zawodowej, umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń 

zawodowych, przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, pomoc  

w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Pomocą objęte zostały w szczególności 

osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które mogły 

korzystać z następujących form wsparcia:  pośrednictwo zawodowe, staże, 

przygotowanie zawodowe, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, prace interwencyjne. 

 

• Okres realizacji projektu: 2008 r. – 2013 r. 

• Dofinansowanie: 17,4 mln zł. 

 



 

 

 

Bielsko-Biała łączy ludzi 
• Projekt systemowy zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bielsku – Białej. 

 

 Celem głównym projektu było wzmocnienie integracji społecznej wśród 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnic Wapienica  

i Śródmieście z pozostałą częścią społeczności Bielska-Białej  

oraz wsparcie ich zdolności do podjęcia pracy i mobilności na tym rynku. 

Przyczynił się on także do łagodzenia negatywnych skutków wykluczenia 

społecznego, takiego jak: ubóstwo, przestępczość, patologie społeczne, 

przemoc, itp.  

 

• Okres realizacji projektu: 2008 r. – 2013 r. 

• Dofinansowanie: ok. 5,2 mln zł 

 



 

 

 

Więcej – sprawniej 
• Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej  

 

• Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu jakości 

świadczonych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej 

poprzez wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia. Projekt 

zakładał upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego w regionie poprzez  dofinansowanie zatrudnienia doradców 

zawodowych  i pośredników pracy. Realizacja projektu pozwoliła  

na uzupełnienie braków kadrowych  na stanowiskach pracy świadczących 

usługi rynku pracy. Ponadto 36 pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy 

zaproponowano różnego typu szkolenia uzupełniające posiadaną wiedzę  

i podnoszące poziom świadczonych usług na rzecz klientów urzędu. 

 

• Okres realizacji projektu: 2008 r. – 2010 r. 

• Dofinansowanie: 273 tys. zł 

 



 

 

 

Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości 

 
Projekt polegał na dostarczeniu usług doradczych osobom dorosłym  

z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym  w zakresie 

wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb 

regionalnego rynku pracy. W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty 

składające się z 4 bloków tematycznych: 

• kształcenie ustawiczne a sylwetka współczesnego pracownika, 

• umiejętności interpersonalne w kształtowaniu kariery, 

• autoanaliza punktem wyjścia do planowania kierunku, 

• indywidualny plan działania. 

W ramach projektu wsparcie uzyskało 49 osób. 

 

Okres realizacji: 2010 - 2011 r. 

Dofinansowanie: ok. 150 tys. zł 



 

 

 

Edukacja dla przyszłości - atrakcyjna oferta 

kształcenia w szkołach zawodowych  

Bielska – Białej 
 

Projekt miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty kształcenia  

w bielskich szkołach zawodowych i wspieranie działań wspomagających rozwój 

edukacyjny uczniów poprzez organizację bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych zajęć językowych  

i matematycznych. Ponadto projekt umożliwił podniesienie kwalifikacji uczniów 

poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach i kursach specjalistycznych  

(SEP, barmański, kelnerski, młodego gastronoma, CAD, kierowcy wózka 

jezdniowego z wymianą butli gazowej, spawania, architektury krajobrazu, kroju  

i szycia, pilotażu szybowcowego, uprawniający do pracy na promie pasażerskim). 

Wzbogacono również bazy szkół  w nowoczesne pomoce dydaktyczne i środki 

przekazu. 

Okres realizacji projektu: 2010 - 2011 r. 

Dofinansowanie: ok. 1,7 mln zł 



 

 

 

Fabryka wiedzy i umiejętności 
Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów 

bielskich szkół na rynku pracy, poprzez wdrożenie programu rozwojowego, 

ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin 

uboższych, niewydolnych wychowawczo, nie osiągających sukcesów edukacyjnych.  

 

Projekt skierowany był do 610 uczniów zamieszkujących w woj. śląskim   

i uczęszczających do bielskich szkół prowadzących kształcenie ogólne.  

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

warsztaty artystyczne i pedagogiczno - psychologiczne.  Dla uczniów zdolnych, 

którzy zainteresowani  są poszerzaniem wiedzy z przedmiotów kluczowych, 

zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje językowe, matematyczno 

– przyrodniczych, z zakresu ICT i przedsiębiorczości.  

 

Okres realizacji projektu: 2010-2012 r.  

Dofinansowanie: 1 mln zł. 



 

 

 

Sprawna i skuteczna administracja  

Miasta Bielska – Białej 

 
Projekt partnerski Miasta Bielska-Białej oraz Stowarzyszenia Bielskie 

Centrum Przedsiębiorczości. 

 

CEL: Podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

 poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników  

 i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. 

 

Projekt zakładał wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Miasta 

Bielska – Białej poprzez organizację szkoleń, warsztatów i seminariów. 

Przewidziano uczestnictwo 326 pracowników Urzędu Miejskiego.  

 

Okres realizacji projektu: 2010-2012 r. 

Dofinansowanie: 813,9 tys. zł 



 

 

 

Więcej Sprawniej  (4 edycje) 
 
Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu jakości 

świadczonych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej poprzez 

wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia. Projekt zakładał 

upowszechnienie pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego w regionie 

poprzez  dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników 

pracy oraz podniesienie jakości świadczonych usług poprzez organizację 

szkoleń zawodowych. Realizacja projektu pozwoliła na uzupełnienie braków 

kadrowych na stanowiskach pracy świadczących usługi rynku pracy.  

 

Łączne dofinansowanie: 1,04 mln zł 

Okres realizacji: 2008-2014 
 



 

 

 

Interaktywna mapa problemów społecznych                     

Bielska - Białej 
 

Celem głównym przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności polityki 

społecznej Miasta poprzez utworzenie map problemów społecznych 

poszczególnych osiedli Bielska - Białej. Dzięki mapom instytucje, 

organizacje i mieszkańcy mają dostęp do informacji na temat świadomości 

istniejących problemów społecznych i skali ich występowania w rozbiciu  

na poszczególne osiedla.  

  

 Okres realizacji projektu: 2011-2012. 

 Dofinansowanie: 384 tys. zł. 



 

 

 

Mam zawód – mam pracę w regionie 
Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego  

w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami  

i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. 

Działania w projekcie: 

• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego  

i indywidualnego;  

• zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;  

• zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów 

i sieci komputerowych, technologii mobilnych;  

• kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z 

obsługi programów księgowych;  

• praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, 

elektronicznej;  

• wizyty studyjne u pracodawców;  

• doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na 

kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji 

Dofinansowanie: 4,7 mln zł (dla miasta Bielska-Białej) 



 

 

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości 

Województwa Śląskiego 
Projekt partnerski miasta Gliwice oraz 7 partnerów w tym Miasta  

Bielska-Białej. 

 

W ramach działalności Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-

Białej przewiduje się świadczenie usług prawnych, księgowych  

i marketingowych, a także doradztwo indywidualne oraz grupowe. 

Zaplanowano również prowadzenie szkoleń umożliwiających uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 

w sektorze ekonomii społecznej. Istotnym elementem działalności 

Inkubatora jest także nieodpłatne użyczanie infrastruktury lokalowej  

na wspieranie działalności organizacji: pomieszczenia na spotkania, zaplecza 

biurowego z dostępem do Internetu, ksera, telefonu i faksu. 

 

Okres realizacji: 2012 – 2015 r. 

Dofinansowanie: 712 tys. zł dla miasta Bielska-Białej 



 

 

 

Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia  

i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów 

społecznych i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie  

miasta Bielska-Białej 

 
Projekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bielsku-Białej. Celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa 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. 

  
Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2013 r. 

Dofinansowanie: 739 090,00 zł. 

 

Projekt zdobył drugie miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie 

Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Razem dla rozwoju. 

Innowacyjne przedsięwzięcie pozwoliło scalić obszary działalności  

16 podmiotów – bielskich instytucji, organizacji pozarządowych  

czy uczelni wyższych. 

 



 

 

 

 

 

 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

 OKRES PROGRAMOWANIA 

 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

 

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między 

JST koniecznych do realizacji wspólnych działań  

na obszarze funkcjonalnym. 

 

 

Koszt całkowity projektu:  1,7 mln zł 

Dofinansowanie ze środków PO PT: 1,5 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 Zakres rzeczowy polega na wykonaniu dokumentów programowych  

oraz  analiz wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania  

w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu 

terytorialnego z terenu subregionu południowego województwa śląskiego  

(41 jednostek), tj.: 

 Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020; 

 Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) 

zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, 

potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego; 

 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.  

 



Jednym z podstawowych wyzwań Subregionu Południowego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest realizacja 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z zakresu: 

Efektywności 

energetycznej  

i odnawialnych źródeł 

energii 

Gospodarki  

wodno-ściekowej 

Rewitalizacji i włączenia 

społecznego 

Niskoemisyjnego 

transportu publicznego 
 

Ochrony różnorodności 

biologicznej 

Infrastruktury i edukacji 

wychowania 

przedszkolnego  

i kształcenia zawodowego 



 

 

 

Propozycje projektów  

na okres programowania 2014-2020: 
 

 Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników 

wodnych subregionu południowego (Wapieniczanka, Straconka, Biała, 

Wisła, Koszarawa, Soła, Olza, Bobrówka, Żylica, Jezioro Żywieckie).           

– zintegrowany projekt kluczowy subregionu południowego.             

 

 

 Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego na terenie miasta 

Bielska-Białej (zakup taboru, wdrożenie Inteligentnego Systemu 

Transportowego) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej  

(ul. Międzyrzecka/Cieszyńska) – planowany projekt kluczowy. 

 

 Rozbudowa drogi krajowej nr 52 (ul. Krakowska/Żywiecka) – 

planowany projekt kluczowy (PO IiŚ). 

 

 Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – planowany projekt 

kluczowy. 

 

 Projekty z zakresu niskiej emisji oraz efektywności energetycznej 

(np. program dotacji dla gospodarstw domowych – wymiana źródeł 

ciepła, termomodernizacja placówek oświatowych) – RIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę – 

rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury (RIT). 

 

 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego (RIT). 

 

 Miejskie Centrum Usług Społecznościowych (RIT). 

 

 Radosne przedszkolaki (utworzenie nowych oddziałów) RIT. 

 

 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego  

w Bielsku-Białej (RIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 
 

 

Wskaźniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Średnia  

2007-2013 

Wydatki inwestycyjne  

w relacji do wydatków 

miasta ogółem 

19,68% 26,23% 33,31% 24,70% 20,91% 15,79% 14,45% 22,15% 

Zadłużenie w relacji  

do dochodów miasta 

ogółem 

11,02% 9,90% 21,10% 29,90% 33,50% 33,70% 29,60% 24,10% 

Środki UE  

w dochodach miasta 

ogółem 

1,79% 1,90% 10,96% 8,09% 7,71% 5,41% 4,16% 5,72% 

 

 

 

Dane budżetowe miasta Bielska-Białej  

w latach 2007-2013 



Dziękuję  

za uwagę 
 

 


