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1. Wstęp 
 

Przedstawiony raport jest monitoringiem Programu rewitalizacji miasta Białegostoku 

na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIX/750/18 Rady Miasta Białystok  

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

W 2018 roku Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 został 

pozytywne zaopiniowany w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz został wpisany do Wykazu programów 

rewitalizacji gmin województwa podlaskiego (uchwała Nr 299/4242/2018 Zarządu 

Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.). 

Raport prezentuje dane za rok 2021 (według stanu na dzień 31.12.2021 r.). Część 

opisująca stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych została opracowana na podstawie 

informacji uzyskanych od pomysłodawców i realizatorów projektów rewitalizacyjnych. 

W roku 2021 została również przeprowadzona ewaluacja po trzech latach od 

wdrożenia „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”.  
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2. Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 

2.1. Diagnoza 
 

Na potrzeby opracowania Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata  

2017-2023 przeprowadzono diagnozę całego miasta pod kątem różnorodnych wskaźników 

(dane za rok 2015). W badanym okresie Białystok był zamieszkany przez 275 513 osób 

zameldowanych na pobyt stały. Powierzchnia miasta od 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi  

ok. 102 km2. Badanie obejmowało pięć sfer: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-

funkcjonalną, środowiskową i techniczną na podstawie, których zostały wyznaczone: obszary 

zdegradowany i rewitalizacji o koncentracji zjawisk kryzysowych na poziomie wyraźnie 

przekraczającym wartość dla całego miasta. 

Sfera społeczna 

Sytuacja społeczna Białegostoku została zbadana na podstawie następujących grup 

wskaźników: korzystający z pomocy społecznej, przestępczość, edukacja, seniorzy, bezrobocie, 

aktywność mieszkańców, bezdomność (łącznie 25 wskaźników). Największą liczbę wskaźników 

w sposób negatywnie odbiegających od średniej dla miasta zidentyfikowano w przypadku  

12 osiedli (Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, 

Przydworcowe, Młodych, Dziesięciny I, Dziesięciny II oraz Piaski. 

 
Sfera gospodarcza 

Analizując liczbę nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w przeliczenia na 1000 

mieszkańców osiedla, największe występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej 

stwierdzono na 17 osiedlach (Białostoczek, Antoniuk, Jaroszówka, Wygoda, Piasta, Skorupy, 

Mickiewicza, Bema, Zielone Wzgórza, Starosielce, Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Wysoki 

Stoczek, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Bacieczki i Dojlidy Górne). 

 
Sfera środowiskowa 

Na podstawie wskaźników: niedobór terenów zielonych na obszarze miasta, stężenia 

poszczególnych zanieczyszczeń pochodzących z emisji łącznej w strefie aglomeracji 

białostockiej oraz powierzchni miejsc występowania wyrobów azbestowych w przeliczeniu  
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na km2, osiedla wyznaczono obszary problemowe na 7 osiedlach (Przydworcowe, Piasta, 

Piasta II, Skorupy, Bema, Kawaleryjskie, Starosielce). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

W ramach określenia obszarów zdegradowanych pod względem sfery przestrzenno-

funkcjonalnej posłużono się siedmioma wskaźnikami: średnią liczbą osób korzystających  

z komunikacji publicznej w przeliczeniu na jeden przystanek, liczbą instytucji kultury na km2 

powierzchni, liczbą obiektów sportowych na km2 powierzchni, liczbą placówek opieki 

zdrowotnej na km2 powierzchni, gęstością zaludnienia [os./km2], niedoborem infrastruktury 

technicznej oraz żłobków. Wskaźniki przekraczające średnią wartość dla całego miasta 

zaobserwowano na 16 osiedlach (Białostoczek, Młodych, Antoniuk, Jaroszówka, Wygoda, 

Skorupy, Dojlidy, Bema, Kawaleryjskie, Nowe Miasto, Starosielce, Leśna Dolina, Wysoki 

Stoczek, Bacieczki, Zawady, Dojlidy Górne). 

 
Sfera techniczna 

Analizując liczbę budynków niskoemisyjnych na km2, liczbę komunalnych budynków 

mieszkalnych w Białymstoku niewyposażonych w centralne ogrzewanie i liczbę budynków 

mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem na km2, stwierdzono największe 

występowanie negatywnych zjawisk w sferze technicznej na 12 osiedlach (Centrum, 

Sienkiewicza, Piaski, Przydworcowe, Antoniuk, Jaroszówka, Piasta II, Skorupy, Mickiewicza, 

Dojlidy, Kawaleryjskie, Dziesięciny II). 

2.2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 
 

Na podstawie diagnozy wyodrębniono te części miasta, w których ilość stwierdzonych 

problemów społecznych była wyższa od średniej wartości dla miasta oraz zaobserwowano  

problemy w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Wyznaczony obszar zdegradowany 

obejmuje 12 osiedli: Centrum, Starosielce, Antoniuk, Dojlidy, Sienkiewicza, Skorupy, Bema, 

Młodych, Przydworcowe, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Piaski. 

Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców 

gminy. Wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z powyższymi kryteriami obejmuje obszar: 

 o powierzchni 19,8 km2 (19,4% powierzchni Białegostoku), 
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 zamieszkały przez 81 209 osoby (29,5% mieszkańców Białegostoku). 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje 9 osiedli położonych w trzech podobszarach rewitalizacji: 

 Podobszar I (osiedla: Przydworcowe, Centrum, Antoniuk, Bema, Sienkiewicza, 

Dziesięciny I), 

 Podobszar II (osiedla: Skorupy, Dojlidy), 

 Podobszar III (osiedle Starosielce). 

 

Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

              Podobszar I 

              Podobszar II 

              Podobszar III 
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Źródło: Opracowanie własne. 

2.3. Cele strategiczne i operacyjne 
 

Cele Programu rewitalizacji opracowano w oparciu o zdiagnozowane problemy.  

W efekcie sformułowane zostały poniższe cele strategiczne i operacyjne. 

 
Cel strategiczny 1. Wysoki stopień spójności społecznej i spełnienia potrzeb mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Silne więzi społeczne i wysokie poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców 

miasta 

Cel operacyjny 1.2. Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększona dostępność do usług społecznych dla mieszkańców 

Cel operacyjny 1.4. Wysoka jakość i dostępność opieki nad dziećmi oraz oświaty i edukacji 

Cel operacyjny 1.5. Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa w mieście 

 
Cel strategiczny 2. Zaktywizowane zawodowo społeczeństwo i rozwinięty pod względem 

gospodarczym obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.1. Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców 

Cel operacyjny 2.2. Wysoki poziom dostępności do usług dla mieszkańców 

Cel operacyjny 2.3. Wzrost poziomu atrakcyjności gospodarczej obszarów 

 
Cel strategiczny 3. Zapewnione wysokiej jakości warunki życia mieszkańców 

Cel operacyjny 3.1. Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz 

działających organizacji pozarządowych 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej zdegradowanych obszarów miasta 

Cel operacyjny 3.3. Atrakcyjna przestrzeń publiczna służąca wszystkim aktorom miasta 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa warunków mieszkaniowych 

Cel operacyjny 3.5. Wysoki poziom środowiskowych walorów życia mieszkańców 
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3. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2021 r.) 
 

Aktualnie obowiązujący Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 zawiera 43 projekty podstawowe o łącznej 

szacunkowej wartości 278 430 850,00 zł. W programie jest 11 grup przedsięwzięć uzupełniających oraz 13 projektów uzupełniających, których 

łączna szacunkowa wartość realizacji wynosi 98 040 000,00 złotych. 

3.1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne 
 

Tabela 1.  Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

1. Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania zabytkowego 
budynku przy ul. Sukiennej 5 
w Białymstoku na potrzeby 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej wraz  
z rozbudową budynku 
gospodarczego i nowym 
zagospodarowaniem terenu 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / Zarząd Mienia 
Komunalnego 
 

Projekt został 
zrealizowany. 

Przedmiotem inwestycji była 
przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania zabytkowego budynku 
przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na 
potrzeby placówki opiekuńczo-
wychowawczej wraz z odbudową i 
przebudową budynku gospodarczego i 
nowym zagospodarowaniem terenu 
oraz budową nowych instalacji 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
urządzeń budowlanych. Placówka po 
przeprowadzonej przebudowie 
posiada: 5 pokoi dwuosobowych oraz 2 
pokoje trzyosobowe w tym jeden 
dostosowany do użytku przez osobę 
niepełnosprawną dla 14 
wychowanków. Posiada również 
umywalnie, pomieszczenia technologii 

1 592 772,39 
(środki własne) 

4 027 566,67 
(środki własne) 

---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

kuchni, wspólną przestrzeń do 
spożywania posiłków, przestrzeń do 
nauki, zabawy i wypoczynku oraz 
pomieszczenia administracyjne, 
techniczne i gospodarcze. Budynek 
dostosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych. Parametry 
techniczne budynku: 
-pow. zabudowy – 284,00 m2, 
-pow. użytkowa – 526,08 m2, 
-kubatura budynku – 2558,50 m3, 
-liczba kondygnacji – dwie nadziemne 
oraz poddasze użytkowe. 
Roboty zakończono 11 marca 2021 r. 

2. 

Remont i modernizacja 
budynku przy ul. Ciepłej 4 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / Zarząd Mienia 
Komunalnego 

 

Projekt został 
zrealizowany. 

Wykonano dokumentację projektową, 
uzyskano pozwolenie na budowę  
na podstawie, którego zrealizowano 
roboty budowlane i uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie budynku. 
W ramach projektu wykonano 
generalny remont budynku z wymianą 
okien, drzwi i instalacji CO, wodno – 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej. 
Przystosowano budynek do potrzeb 
placówki opiekuńczo – wychowawczej, 
czyli do zamieszkania dzieci oraz 
potrzeb administracji. Ponadto w 
ramach projektu wykonano nowe 
zagospodarowanie terenu wokół 
budynku: przygotowano plac zabaw, 
miejsce do rekreacji i wypoczynku oraz 
przystosowano budynek gospodarczy 
do przechowywania sprzętów, 

0,00  
3 602 336,76 

(środki własne) 

Dodatkowe informacje: 
Zadanie zakończone 29 czerwca 2020 r. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

rowerów, sanek, itp., przygotowano 
miejsca postojowe, wykonano 
ogrodzenie terenu, monitoring, 
domofon, oświetlenie terenu. 

3. 

Program zagospodarowania 
terenów w dolinie rzeki Białej  
w Białymstoku realizowany 
etapami 
 
UM Departament Urbanistyki / UM 
Departament Inwestycji 

Projekt jest 
planowany do 

realizacji. 

W dniu 11.06.202 1r. podpisano 
umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę kładki na rzece 
Białej między ul. Jurowiecką 
i ul. Włókienniczą. 
Opracowano koncepcję przebudowy 
przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i 
ul. Świętojańskiej. 

57 620,00 
(środki własne –  

57 620,00 zł, w tym:  
52 700,00 zł ujęto  

w wykazie wydatków, 
które nie wygasają  

z upływem roku 
budżetowego 2021, 
zgodnie z uchwałą  

nr XLVI/671/21 z dnia  
20 grudnia 2021 r.) 

338 137,01 
(środki własne – 

338 137,01 zł, w tym: 52 
700,00 zł ujęto w wykazie 

wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021, 
zgodnie z uchwałą  

nr XLVI/671/21 z dnia  
20 grudnia 2021 r.) 

Budowa kładki na rzece Białej łączącej ul. Jurowiecką  
z ul. Włókienniczą oraz przebudowa przepustów 
w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej. 
 

4. 

Koncepcja zagospodarowania 
terenów zieleni na Osiedlu 
Bema w Białymstoku 
 
Rada Osiedla Bema / Zarząd Mienia 
Komunalnego 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. 
 

0,00 
201 474,00 

(środki własne) 

Uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót 
budowlanych. 
 

5. 

Białystok miastem 
wyciągającym dłoń  
do potrzebujących 
 
Stowarzyszenie „Ku Dobrej 
Nadziei” 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

6. 

Nowa szansa na nowe życie  
w mieszkaniach treningowych 
dla osób bezdomnych 
 
Stowarzyszenie „Ku Dobrej 
Nadziei” 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

7. 

Centrum Aktywności Lokalnej 
na Włókienniczej 
 
Osoba fizyczna 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

8. 

Aktywny Antoniuk 
 
Fundacja Laboro, Stowarzyszenie 
My dla Innych 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

9. 

Dawna Misja Barbikańska 
centrum życia kulturalnego 
 
Zbór „Droga Zbawienia” Kościoła 
Chrześcijan Baptystów  
w Białymstoku, Stowarzyszenie  
„Ku Dobrej Nadziei” 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

10. 

STAROTEKA - biblioteka 
multimedialna, formalnie filia 
biblioteczna 
 
Osoba fizyczna 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

11. 

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej Nr 11 
z oddziałami integracyjnymi  
im. K. Makuszyńskiego  
w Białymstoku 
 
Dyrektor Szkoły / UM Departament 
Inwestycji 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

Inwestycja w trakcie realizacji. 
Zakończono prace związane z audytem, 
termin zakończenia pozostałych robót - 
2022 r. 
 

3 663 861,95 
(środki własne – 

 1 979 174,29 zł w tym: 
694.600 zł ujęto  

w wykazie wydatków, 
które nie wygasają 

z upływem roku 
budżetowego 2021, 
zgodnie z uchwałą  

nr XLVI/671/21 z dnia  
20 grudnia 2021 r. 

4 705 311,95 
(środki własne – 

 3 020 597,29 zł w tym: 
694.600 zł ujęto w wykazie 

wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021, 
zgodnie z uchwałą  

nr XLVI/671/21 z dnia  
20 grudnia 2021 r.,  

1 990 000,00 zł (wydatki 

Zakończenie zadania w całości. 
 
Dodatkowe informacje: 
Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

Środki unijne –  
1 684 687,66 zł) 

niewygasające roku 2020) 
Środki unijne –  

2 584 687,66 zł) 

12. 

Dom Sąsiedzki „Na Rocha” 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

13. 

Dostosowanie budynku przy 
ulicy św. Rocha 3 do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

W 2021 r. w budynku Centrum 
Aktywności Społecznej przy  
ul. św. Rocha 3: 
• zamontowano 20 tablic  
z informacjami o przeznaczeniu 
poszczególnych pomieszczeń budynku, 
tablice  z wykorzystaniem alfabetu 
Braille’a i poddrukiem dla osób 
niewidomych i słabowidzących, 
• wykonano oznaczenia kontrastowe 
wokół drzwi wewnętrznych, na każdym 
piętrze, 
• zamontowano 4 mapy tyflograficzne 
przedstawiające rzuty poszczególnych 
pięter z opisem funkcjonalności 
pomieszczeń, 
• zamontowano kontrastowe napisy 
poszczególnych pięter, 
• zakupiono drukarkę do wykonywania 
wydruków w alfabecie Braille'a. 
 

44 403,69 
(środki własne Centrum 
Aktywności Społecznej –

26 764,69 zł,  
środki własne Centrum 

Usług Informatycznych – 
17 639,00 zł) 

 

56 673,69 
(środki własne Centrum 
Aktywności Społecznej –

39 034,69 zł, środki 
własne Centrum Usług 

Informatycznych – 
17 639,00 zł) 

 

Realizacja wirtualnego spaceru po budynku Centrum 
Aktywności Społecznej wraz z podaniem podstawowych 
funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń przy 
zastosowaniu audiodeskrypcji i tłumaczenia na język 
migowy. Wykonanie oznaczeń kontrastowych na 
schodach zewnętrznych budynku. 
 

14. 

Budowa zbiornika retencyjnego 
zlewnia z ul. Bohaterów Monte 
Cassino – PKP – ul. Stołeczna 
 

Projekt jest 
planowany do 

realizacji. 

Została opracowana dokumentacja 
projektowa. 

61 500,00 
(środki własne – 

11 500,00 zł,  
środki unijne –  

61 500,00 
(środki własne –  

11 500,00 zł,  
środki unijne –   

Planowane jest podpisanie z Wykonawcą umowy na 
roboty budowlane na rozbudowę ulic Bohaterów 
Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku, w ramach 
której zostanie wybudowany m.in. zbiornik retencyjny. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / UM Zarząd Dróg 
Miejskich 

50 000,00 zł) 
 

50 000,00 zł) 
 

 
Dodatkowe informacje: 
Zbiornik retencyjny zostanie wybudowany w ramach 
realizacji umowy na rozbudowę ulic Bohaterów Monte 
Cassino i Łomżyńskiej. Zadanie jest dofinansowane ze 
środków zewnętrznych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. 
„Intermodalny Węzeł Komunikacyjny (centrum 
przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego 
transportu zbiorowego)”. 
 

15. 

Zielone podwórka  
w Centrum Białegostoku - 
modernizacja istniejących  
i zagospodarowanie  nowych 
terenów zieleni urządzonej 
 
UM Departament Urbanistyki / 
UM Departament Inwestycji 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Zadanie nie jest planowane do realizacji we wskazanym 
okresie czasowym. 
 

16. 

„Bądź najlepszy, bądź aktywny” 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / MOPR 
 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2019 r. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

17. 

Biblioteka bez barier - 
modernizacja i rozszerzenie 
funkcji biblioteki służącej 
mieszkańcom osiedla Antoniuk 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

18. 

Budowa zbiornika retencyjnego 
w rejonie ulic: Dębowej  
i Cedrowej 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / UM Zarząd Dróg 
Miejskich 

Projekt jest 
planowany do 

realizacji. 

Zostało przygotowane postępowanie 
przetargowe na opracowanie 
dokumentacji projektowej. 
 0,00 0,00 

4 stycznia 2022 r. ogłoszono postępowanie 
przetargowe. 31.01.2022 r. został otwarty przetarg.  
W II kwartale 2022 r planowane jest rozstrzygnięcie 
postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy 
na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
zbiornika retencyjnego. 
 

19. 

Klub Seniora 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych Projekt nie był 

realizowany. 
---------- ---------- ---------- 

Zakres rzeczowy nie jest możliwy do zaplanowania przy 
braku lokalu.  
 
Dodatkowe informacje: 
W związku z brakiem dostępności lokali gminnych 
i możliwości finansowych budżetu Miasta projekt nie 
był realizowany. 
 

20. 

Termomodernizacja 
Przedszkola Samorządowego  
Nr 7 
 
UM Departament Inwestycji 

Projekt został 
zrealizowany. 

Wykonanie termomodernizacji obiektu 
(docieplenie ścian parteru i piętra, 
docieplenie ścian piwnic, docieplenie 
stropodachu, wymiana okien parteru i 
piętra, wymiana okien piwnic, wymiana 
drzwi głównych, wymiana drzwi na 
elewacjach bocznych, likwidacja 
zsypów na węgiel i ziemniaki, wymiana 
instalacji c.w.u, wymiana instalacji c.o.) 
wraz z robotami towarzyszącymi. 

996 050,41 
(środki własne –  

238 475,42 zł (środki 
niewygasające roku 2020 

wydatkowane w 2021 
roku), środki własne – 
554 169,45 zł (środki 
budżetu 2021 roku), 

środki unijne –  
203 405,54 zł) 

 

1 961 841,08 
(środki własne – 

 238 475,42 zł (środki 
niewygasające roku 2020), 

środki własne –  
1 164 214,19, 
środki unijne –  
559 151,47 zł) 

 

Dodatkowe informacje: 
Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 

21. 

„Aktywny Senior” – kawiarenka 
z salą rehabilitacyjną 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

22. 

„Święto Sąsiadów” – coroczna 
impreza edukacyjno-kulturalna 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 
 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

23. 

Budowa zbiornika retencyjnego 
– ul. Gen. J. Hallera / 
Świętokrzyska 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / UM Zarząd Dróg 
Miejskich 

 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta. 

24. 

Budowa zbiornika retencyjnego 
w rejonie skrzyżowania ulic 
Świętokrzyskiej i Gen. J. Hallera 
przy ogrodach działkowych 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / UM Zarząd Dróg 
Miejskich 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta. 

25. 

Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej Nr 28,  
ul. Warmińska 55 
 
UM Departament Inwestycji 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

W 2022 roku planowane jest ogłoszenie postępowania 
przetargowego na opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

26. 

Budowa zbiornika retencyjnego 
– zlewnia z ul. Korzeniowskiego 
przed ogrodami działkowymi 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / UM Zarząd Dróg 
Miejskich 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta  
i nieplanowane do realizacji ze względu na brak 
dostępności terenu. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

27. 

Biblioteka bez barier - 
modernizacja i rozszerzenie 
funkcji biblioteki służącej 
mieszkańcom osiedla Dojlidy 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

28. 

„Sąsiedzka pomoc wzajemna” – 
mikroinicjatywa 
samopomocowa 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / MOPR 
 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2018 r. 
---------- ---------- ---------- ---------- 

29. 

„Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na osiedlu przy 
ul. Barszczańskiej i Klepackiej” 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / MOPR 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

30. 

„Historia Starosielc  
w Galerii Grafitti” 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / MOPR 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

31. 

„Centrum Aktywności Lokalnej 
na terenie Starosielc jako 
narzędzie rozwiązywania 
problemów społecznych.” 
 
UM Departament Spraw 
Społecznych / MOPR 
 
 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

 

W ramach działań animacyjnych na 
terenie osiedla przy ul.Barszczańskiej  
i ul. Klepackiej w Białymstoku 
pracownicy socjalni zainicjowali 
 i zrealizowali wspólnie z mieszkańcami 
podprojekt „Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na osiedlu 
Barszczańska i Klepacka”. Celem 

0,00 0,00 

W dalszym ciągu planowana jest realizacja projektów 
socjalnych z inicjatywy pracowników socjalnych  
i mieszkańców osiedla. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

 
 
 
 
 

zadania było wsparcie mieszkańców  
w zakresie opracowania i złożenia 
projektu do Budżetu Obywatelskiego 
2022 r., skutkiem czego miało być 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
poprzez zainstalowanie dodatkowych 
kamer całodobowych, obrotowych 
oraz rozbudowa panelu w Centrum 
Monitoringu Miejskiego. 
Przeprowadzono rekrutację 
mieszkańców, którym zależało na 
podjęciu działań w tym zakresie. 
Odbyły się spotkania informacyjne  
o zasadach tworzenia projektu do 
Budżetu Obywatelskiego 2022r. 
Podczas spacerów badawczych 
ustalono wstępną lokalizację kamer 
monitoringu miejskiego. Wspólnie z 
grupą mieszkańców opracowano mapy 
lokalizacji tych kamer, korzystając  
z aplikacji GIS Białystok. Następnie 
pracownicy socjalni ZPS 7 we 
współpracy z mieszkańcami opracowali 
projekt do Budżetu Obywatelskiego.  
Projekt mieszkańców był reklamowany 
w formie ulotki, a także informacje o 
nim zostały przekazane podczas 
Pikniku Obywatelskiego.  
W dniach 1-15.10.2021 r. zbierano 
głosy na rzecz realizacji projektu. 
Projekt zgłoszony przez mieszkańców 
osiedla pod nazwą „Każdego dnia 
bezpieczniej na Barszczańskiej  
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

i Klepackiej” uzyskał 1363 głosy, ale nie 
został zakwalifikowany do realizacji  
w 2022r. Ponadto pracownicy ZPS 7 
współuczestniczyli w realizacji 
projektów: „Zakątek wiosny” i „Łąki 
kwietne” na terenie osiedla, 
zorganizowanie festynu „Pożegnanie 
wakacji na Dzikim Zachodzie”  
przy ul. Barszczańskiej 5A oraz imprezy 
plenerowej „Stawianie choinki 
osiedlowej”. Wszystkie te działania 
odbywały się w ścisłej współpracy  
z Klubem Osiedlowym, realizatorem 
programu Wychowawca Podwórkowy 
w Białymstoku oraz Zarządem Mienia 
Komunalnego w Białymstoku.  

32. 

Klub osiedlowy „Razem” przy  
ul. Barszczańskiej 5 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

Miasto Białystok w procedurze 
konkursowej zleciło na 2021 rok 
realizację zadania publicznego  
w zakresie działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych o nazwie: „Prowadzenie 
klubu osiedlowego przy  
ul. Barszczańskiej 5” na kwotę  
49 910 zł. Zadanie realizowało 
Stowarzyszenie Wspierania Środowisk 
Lokalnych „Aktywne Osiedle” w lokalu 
pod adresem ul. Barszczańska 5  
w terminie od 15 stycznia do  
31 grudnia 2021 r.  
Począwszy od 2017 roku wymieniona 
inicjatywa jest realizowana jako efekt 
wniosku zgłoszonego przez 

49 910,00 
(środki własne) 

202 385,00 
(środki własne) 

Przewiduje się kontynuację dotychczasowego modelu 
działania klubu sąsiedzkiego na osiedlu Starosielce w 
2022 roku i w kolejnych latach.  
 
Wypracowany model zakłada rozwój społeczności 
lokalnych na osiedlu Starosielce, umożliwienie realizacji 
inicjatyw mieszkańców i grup sąsiedzkich, rozwijania 
więzi sąsiedzkich poprzez bezpłatne udostępnienie 
przestrzeni klubu do aktywności, a także objęcie ich 
wsparciem animacyjnym oraz procesem edukacyjnym i 
psychologicznym. Na realizację zadania przeznaczony 
jest lokal miejski przy ul. Barszczańskiej 5 w 
Białymstoku, wyposażony w niezbędne meble, sprzęty 
kuchenne, urządzenia do majsterkowania i szycia oraz 
sprzęt biurowy. Zakłada się, że klub sąsiedzki jest 
otwarty dla mieszkańców, grup nieformalnych, 
organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. 
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Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
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Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mieszkańców do Budżetu 
Obywatelskiego 2016. 
Zadanie polegało na prowadzeniu na 
osiedlu Starosielce klubu sąsiedzkiego 
dostępnego wszystkim mieszkańcom.  
Celem jego realizacji był rozwój 
społeczności lokalnych na osiedlu 
Starosielce i zwiększenie partycypacji 
społecznej mieszkańców, zapewnienie 
wsparcia mieszkańcom w rozwoju ich 
zainteresowań i realizacji inicjatyw 
służących wzmacnianiu więzi lokalnych. 
Z potencjału Klubu mogli korzystać 
mieszkańcy, grupy nieformalne, 
organizacje pozarządowe oraz 
instytucje publiczne.  
Realizacja działań w klubie sąsiedzkim 
odbywała się w oparciu o: 
a) opracowany wspólnie 
z mieszkańcami program działalności, 
dopasowany do ich potrzeb  
i oczekiwań wynikających z diagnozy,  
b) społeczne zaangażowanie 
mieszkańców – włączenie się 
mieszkańców w przygotowanie  
i wykonanie inicjatyw oraz ich 
ewaluację, 
c) promocję w środowisku lokalnym 
wydarzeń i inicjatyw realizowanych  
w klubie, 
d) współpracę z lokalnymi instytucjami, 
takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Białymstoku, Policja, szkoła, 

Mogą spotykać się w nim mieszkańcy różnych grup 
wiekowych i społecznych. Wszystkie aktywności 
realizowane w klubie są bezpłatne dla uczestników. 
Mieszkańcy mają wpływ na program działalności klubu 
– mogą zgłaszać własne propozycje i oczekiwania, 
mogą też społecznie włączać się  w przygotowanie i 
wykonanie inicjatyw oraz ich ewaluację. Dla 
efektywnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
podmiot prowadzący klub nawiązuje współpracę z 
lokalnymi instytucjami takimi jak np. Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Policja, szkoła, 
przedszkole, organizacje pozarządowe oraz  grupy 
nieformalne. 
 
Zarządzeniem Nr 1055/21 Prezydenta Miasta 
Białegostoku z dnia 23 grudnia 2021 r. został 
rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na prowadzenie 
klubu sąsiedzkiego przy  
ul. Barszczańskiej 5 w 2022 r. Środki na realizację 
zadania w wysokości 49 980 zł otrzymało 
Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych 
„Aktywne Osiedle”.  
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

przedszkole, organizacje pozarządowe i 
grupy nieformalne. 
Klub był czynny przez 5 dni w tygodniu 
łącznie 20 godzin, część zajęć odbywała 
się w godzinach przedpołudniowych, 
część w popołudniowych. W ramach 
działania klubu:  
a) odbywały się zajęcia tematyczne: 
warsztaty kulinarne (10 spotkań), 
indywidualne konsultacje 
informatyczne i krawieckie z 
wykorzystaniem maszyny do szycia,  
b) działał kącik tematyczny „Zrób to 
sam”- mieszkańcy przy użyciu sprzętów 
technicznych i narzędzi dostępnych  
w Klubie mogli samodzielnie 
dokonywać drobnych napraw. 
Przygotowano przedmioty konieczne 
do założenia na terenie osiedla,  
w pobliżu siedziby Klubu "Kącika Pani 
Wiosny":  wykonano karmniki dla 
ptaków na okres zimowy, naprawiono 
tabliczki zachęcające mieszkańców do 
sprzątania po zwierzętach domowych, 
c) funkcjonował „Kącik wymiany 
życzliwości sąsiedzkiej” – mieszkańcy 
mogli wymieniać się odzieżą, obuwiem, 
drobnymi akcesoriami wyposażenia 
mieszkania, 
d) odbywały się indywidualne 
spotkania rodzin z psychologiem-
terapeutą dzieci  
i młodzieży (łącznie 46 godzin), 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

e) prowadzono Punkt Informacji 
Obywatelskiej - na tablicy 
ogłoszeniowej publikowane były 
informacje dotyczące działań Miasta, 
Budżetu Obywatelskiego, aktywności 
organizacji pozarządowych, imprez 
plenerowych. Bieżąco informowano  
o zagrożeniu epidemią i związanych  
z tym obostrzeń. 
f) funkcjonowała grupa 
samopomocowa dzieci i młodzieży,  
w ramach której świadczona była 
wzajemna pomoc w nauce i odrabianiu 
lekcji, 
g) wydawano żywność z Banku 
Żywności, 
h) prowadzono „Kącik biblioteczny” - 
kontynuowano wypożyczanie książek 
darowanych przez mieszkańców 
(ponad 2 400 woluminów). 

33. 

Budowa parku przy  
ul. Szkolnej 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / Departament 
Inwestycji 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2019 r. 
---------- ---------- ---------- ---------- 

34. 

Mini bazarki osiedlowe  
i punkty wymiany towarów 
 
UM Departament Urbanistyki 

 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

35. 
Podwórkowe Centrum Edukacji 
i Dialogu Społecznego – 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

ławeczka 
 
UM Departament Urbanistyki 

 

36. 

Kulturalny Dom Spotkań 
 
UM Centrum Aktywności 
Społecznej 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

37. 

Budowa kanalizacji deszczowej 
w obszarze rewitalizacji 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / Zarząd Dróg 
Miejskich 

Projekt jest w 
trakcie realizacji. 

16.11.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert 
w związku z rozbudową ul. Bohaterów 
Monte Cassino w Białymstoku.  
Na ulicy Depowej trwały roboty 
budowlane związane m.in. z budową 
kanalizacji deszczowej.  

2 131 202,20 
(ul. Depowa: środki 

własne: 658 420,19 zł, 
 środki unijne: 1 472 

782,01 zł) 

2 322 180,45 
(środki własne:  
849 398,44 zł, 
 środki unijne:  

1 472 782,01 zł) 

1. ul. Bohaterów Monte Cassino – planowane jest 
podpisanie umowy na przebudowę ulicy wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. 
2. ul. Żurawia - planowane jest ogłoszenie 
postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy 
(2022 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej  
w ramach, której zostanie wybudowana kanalizacja 
deszczowa. 
3. ul. Depowa – planowane jest zakończenie robót 
budowlanych w III kwartale 2022 r.  
 
Dodatkowe informacje: 
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej ujęta 
jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury 
i Środowiska 2014-2020, pn. „Rozwój systemu 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie 
Białegostoku”, 
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Bohaterów 
Monte Cassino ujęta jest w projekcie o dofinansowanie 
ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020 pn. „Intermodalny Węzeł 
Komunikacyjny (centrum przesiadkowe wraz  
z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”, 
3. Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

nie są ujęte budżecie miasta 2022 r. 

38. 

Instalowanie źródeł energii 
odnawialnej, w szczególności 
źródeł solarnych (cieplnych  
i fotowoltaicznych)  
na obiektach użyteczności 
publicznej oraz  
w indywidualnych budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych 
na obszarach rewitalizacji na 
terenie miasta Białystok 
 
UM Departament Ochrony 
Środowiska 

Projekt został 
zrealizowany. 

Niniejszy projekt realizowany był 
poprzez zlecenie dostaw i prac 
instalatorsko – montażowych 
Wykonawcom, z którymi zawarto 
umowy w wyniku przeprowadzonego 
postępowania udzielenie zamówienia 
publicznego. W zakresie wymiany 
kotłów opalanych paliwem stałym na 
gazowe realizowano umowę na: 
Modernizację indywidualnych kotłowni 
poprzez wymianę źródeł ciepła na 
terenie miasta Białystok w ramach 
projektu „Modernizacja 
indywidualnych źródeł energii cieplnej 
lub elektrycznej w Białymstoku” - 
umowa z dnia 10 czerwca 2019 r. 
zawarta z Wykonawcą ASH Remigiusz 
Skowroński.  
W zakresie cz. II niniejszego projektu 
dokonano odbioru końcowego 
kompleksowego zaprojektowania 
i modernizacji 225 kotłowni 
wyposażonych w niskowydajne  
i nieekologiczne kotły węglowe lub 
kotłowni wyposażonych w podwójny 
system grzewczy (kocioł węglowy 
współpracujący z dowolnym systemem 
ogrzewania, niesprawnym  
lub eksploatowanym ponad 15 lat), na 
kotłownie opalane wyłącznie gazem 
poprzez montaż kotłów gazowych  

259 557,42 
(środki własne –  

38 933,62 zł, 
środki unijne –  
220 623,80 zł) 

 
6 427 011,22 

(środki własne –  
2 822 001,02 zł, 
środki unijne –  

3 066 282,90 zł, 
inne - wpłaty 
mieszkańców:  
538 727,30 zł) 

 

---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

o mocach znamionowych dla danego 
budynku.  Zakres prac w ramach 
projektu obejmował w szczególności: 
1) Przeprowadzenie weryfikacji 
technicznej; 
2) Wykonanie dokumentacji 
projektowej; 
3) Uzyskanie wymaganych prawem 
pozwoleń budowlanych lub dokonanie 
zgłoszeń; 
4) Dostawę 225 szt. kotłów gazowych                                                                  
5) Roboty montażowe i instalatorskie;  
6) Prace organizacyjno-szkoleniowe; 
W 2021 r. zamontowano dwa ostatnie 
kotły gazowe. W dniu 29.01.2021 r., 
ukończono prace.  W dniu 04.02.2021r, 
miał miejsce odbiór końcowy, który 
stwierdził należyte wykonanie prac. 

39. 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów  
w Mieście Białystok 
 
UM Departament Edukacji 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2020 r. 
---------- ---------- ---------- ---------- 

40. 

Rozbudowa Przedszkola 
Samorządowego nr 14 
 
UM Departament Inwestycji 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Zadanie nie jest planowane do realizacji we 
wskazanym okresie czasowym. 

41. 

Rozbudowa Przedszkola 
Samorządowego nr 31 
 
UM Departament Inwestycji 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2019 r. 
---------- ---------- ---------- ---------- 

42. 
Rewitalizacja osiedli poprzez 
podniesienie poziomu 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

Zostały podpisane dwie umowy na:  
1. rozbudowę monitoringu wizyjnego 

0,00 
 

194 969,69 
(środki własne) 

Planuje się modernizację kamer monitoringu wizyjnego 
w poniższych lokalizacjach:  
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

bezpieczeństwa mieszkańców - 
monitoring wizyjny 
 
UM Zarząd Dróg Miejskich 

na ulicach miasta, 
2. dostawę wraz z modernizacją 
wyeksploatowanego sprzętu do obsługi 
monitoringu Straży Miejskiej. 

1. Rondo na skrzyżowaniu ul. Transportowej i Alei 
I. J. Paderewskiego,  
2. Rondo na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Alei 
Niepodległości, 
3. Rondo na skrzyżowaniu ul. Ks. J. Popiełuszki i Alei 
Niepodległości,  
4. Rondo na skrzyżowaniu ul. Gen. F. Kleeberga  
i Narodowych Sił Zbrojnych,  
5. ul. Gen. F. Kleeberga na istniejącym maszcie znaku 
zmiennej treści,  
6. Rondo na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Maczka  
i Świętokrzyskiej,  
7. ul. Gen. W. Andersa w rejonie kładki dla pieszych   
8. Rondo na skrzyżowaniu ul. Nowowarszawskiej  
i K. Ciołkowskiego,  
9. Rondo na skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej  
i ul. Sitarskiej.  
 
Ponadto przewiduje się uzupełnienie dotychczasowych 
kamer obrotowych o dodatkowe kamery 
stałopozycyjne w lokalizacjach:  
1. Rynek Kościuszki (przy Ratuszu),                      
2. skrzyżowanie ulic: Hetmańska – Jana Pawła II, 
3. ul. Suraska. 

43. 

Termomodernizacja 
Przedszkola Samorządowego 
Nr 42 
 
UM Departament Inwestycji 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2020 r. 
---------- ---------- ---------- ---------- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych. 
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3.2. Uzupełniające projekty rewitalizacyjne 
 

Tabela 2. Opis stanu realizacji uzupełniających projektów rewitalizacyjnych 

L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

1. 

Przebudowa budynku starej 
elektrowni na potrzeby Galerii 
Arsenał oraz zagospodarowanie 
fragmentu bulwaru nad rzeką 
Białą pomiędzy ulicami: 
Świętojańską  
i Elektryczną w Białymstoku 

UM Departament Kultury, 
Promocji i Sportu / Galeria Arsenał, 
UM Departament Kultury, 
Promocji i Sportu 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Dodatkowe informacje: 
Ponoszone przez Galerię Arsenał nakłady na budynek 
starej elektrowni są nakładami  
w ramach bieżącej działalności instytucji. 
Niedokończona procedura pozyskania przez Miasto 
Białystok od PGE działek nr 1780/14 i 1780/15 w obr. 
11 uniemożliwia podjęcie dalszych działań 
zmierzających do kompleksowej przebudowy budynku 
starej elektrowni, m.in. uniemożliwione jest 
zakończenie opracowywania dokumentacji 
projektowej, w ramach projektu rewitalizacyjnego.  
W ramach robót tymczasowych Galeria w 2021 r. 
wykonała ze środków z budżetu Miasta kolejny etap 
prac, umożliwiających prowadzenie działalności, 
polegający na: wykonaniu niezbędnych prac 
rozbiórkowych i demontażowych tj. wyburzenie ścian 
działowych i nośnych w piwnicy, i na parterze, 
rozbiórka podłóg oraz elementów konstrukcji antresoli 
w obiekcie na pow. 1 564,5 m². Opracowano 
dokumentację projektową i kosztorys nowego 
przyłącza energii elektrycznej, podstawowej instalacji 
elektrycznej oraz teletechnicznej. Wykonane w 2021 r. 
prace były finansowane ze środków z budżetu Miasta 
Białegostoku i środków Galerii i wyniosły 195 370 zł.  
W 2022 r. Galeria  będzie kontynuować prace  
w budynku, związane z: robotami konstrukcyjnymi 
stropów obiektu, dalszym demontażem wtórnych 
elementów z układu pomieszczeń budynku, pracami 
dotyczącymi stolarki, ślusarki, wiatrołapu, wylaniem 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

betonowej podłogi i pracami przy posadzce, 
wykonaniem ściany p. pożarowej i ścian gipsowo-
kartonowych, pracami sanitarnymi oraz ozonowaniem 
pomieszczeń. Planowane jest także wykonanie 
przyłącza energii elektrycznej oraz podstawowej 
instalacji elektrycznej, teletechnicznej.  
Prace przeprowadzone w 2021 r. nie są jednak pracami 
w ramach planowanego projektu rewitalizacji,  
umożliwiają jedynie prowadzenie w budynku 
podstawowej działalności. 

2. 

BTL - przestrzeń kreatywna 

UM Departament Kultury, 

Promocji i Sportu / Białostocki 
Teatr Lalek, UM Departament 
Kultury, Promocji i Sportu Projekt jest 

planowany do 
realizacji. 

W 2021 roku projekt nie był realizowany 
(nie pozyskano środków na jego 
realizację). 
 

---------- ---------- 

Nie jest planowany konkretny zakres rzeczowy na 
wskazane lata. 
 
Dodatkowe informacje: 
Na podstawie wykonanej dokumentacji będzie możliwa 
modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury  
o salę widowiskową na 100 osób wraz z niezbędnym 
zapleczem. Realizacja jest jednak zależna od środków, 
możliwych do uzyskania z budżetu Miasta Białystok  
i innych źródeł. W 2022 i 2023 roku BTL będzie czynił 
starania o pozyskanie środków na realizację inwestycji. 

3. 

Adaptacja zabytkowego obiektu 
na cele kultury - siedzibę domu 
kultury „ŚRÓDMIEŚCIE” 

UM Departament Kultury, 
Promocji i Sportu / Dom Kultury 
„Śródmieście”, Zarząd Mienia 
Komunalnego 

Projekt jest 
planowany do 

realizacji. 

Opracowywanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę budynku 
przy ul. Lipowej 41D, w trakcie realizacji. 
 ---------- 

60,60 
(środki własne) 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
wielobranżowej remontu, przebudowy, rozbudowy, 
zmiany sposobu użytkowania budynku zabytkowego 
przy ul. Lipowej 41D na Dom Kultury wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. 

Adaptacja i rozbudowa 
zabytkowego obiektu na 
siedzibę Galerii im. 
Sleńdzińskich 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

Projekt rewitalizacji nie został rozpoczęty. W latach 
2022/2023 będą kontynuowane prace remontowe  
w ramach działań bieżących. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

UM Departament Kultury, 
Promocji i Sportu / Galeria 
Sleńdzińskich, UM Departament 
Kultury, Promocji i Sportu 

 

Dodatkowe informacje: 
W 2021 r. kontynuowano bieżące prace remontowe, 
rozpoczęte w latach poprzednich, wykonano:  
- modernizację węzła cieplnego,   
- wymianę instalacji c.o.,  
- remont łazienki z wymianą instalacji sanitarnej, 
- posadzkę na parterze, 
- projekt przebudowy pomieszczeń piwnicy z budową 
schodów zewnętrznych (ewakuacyjnych) i projektem 
zagospodarowania działki (utwardzenia i zieleń). 
Nakłady ww. prace wyniosły 584 755,71 zł; środki 
pochodziły z budżetu miasta Białystok. 
W latach 2022/2023 prace w obiekcie będą 
kontynuowane (jako prace inwestycyjne),  
w planowanym zakresie:  
- wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy,  
- wykonanie osuszenia ścian i izolacji piwnicy,  
- skucie zawilgoconych tynków i wykonanie nowych,  
- wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy,   
- likwidacja doświetli okien piwnicy i wykonanie opasek 
zabezpieczających budynek przed wilgocią,  
- nowe zagospodarowanie działki, polegające na 
wymianie nawierzchni utwardzonych, wyrównaniu 
ukształtowania terenu, założeniu trawników  
i uzupełnieniu zieleni, w stopniu umożliwiającym 
organizację eventów i wystaw na zewnątrz budynku.  
Planuje się, że w latach 2022-2023 kontynuowane będą 
też prace wymiany instalacji elektrycznej na piętrze. 
Zostanie opracowany projekt przebudowy i piętra. 
Przewiduje się też wykonanie prac remontowo 
adaptacyjnych na piętrze i prac związanych ze 
strychem, w tym z wymianą uszkodzonych elementów 
więźby dachowej, dachu i obróbek dachowych. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

Działania będą prowadzone w miarę posiadanych 
środków. 
Prace wykonane w 2021 r. nie są jednak pracami  
w ramach projektu adaptacji i rozbudowy obiektu,  
a prowadzone były jako bieżący remont umożliwiający 
jedynie rozpoczęcie prowadzenia w budynku 
działalności instytucji. 
 

5. 

Rewaloryzacja Parku 
Lubomirskich  
w Białymstoku 
 
UM Departament Gospodarki 
Komunalnej 

 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- 
66 420,00 

(środki własne) 
---------- 

6. 

Usprawnienie połączenia 
pomiędzy osiedlami Centrum i 
Białostoczek 

UM Zarząd Dróg Miejskich 

Projekt został 
zrealizowany. 

W ramach inwestycji pn.: Rozbudowa 
Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego  
w Białymstoku od ul. Wileńskiej do 
terenu kolejowego przy ul. Poleskiej 
wraz z infrastruktura techniczną 
realizowanej w ramach projektu pn. 
„Poprawa dostępności centrum 
Białegostoku dla komunikacji miejskiej” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020 wykonano: 
- ulicę dwujezdniową na długości około 
1380 m, bus pasy, chodniki, ścieżki 
rowerowe oraz ciąg pieszo-rowerowy, 
- nasadzenia 74 szt. drzew oraz 109 szt. 
krzewów, 
- wybudowano około 385 mb ekranów 
akustycznych, 
- przebudowę mostu nad rzeką Białą  

27 957 932,09 
(rozbudowa Alei 

Tysiąclecia Państwa 
Polskiego: 

- środki własne:  
24 248 192,09 zł 
- środki unijne:  
3 709 740,00 zł) 

 
81 703 064,65 

(rozbudowa Alei 
Tysiąclecia Państwa 

Polskiego – środki własne 
– 32 323 111,19 zł, 

 środki unijne:  
3 709 740,00 zł; 

 rozbudowa 
ul. Jurowieckiej (2018 r.- 
2019 r.) środki własne –  
3 999 832,10 zł; środki 

unijne– 6 941 569,95 zł; 
  budowa ul. Bł. Ks. M. 

Sopoćki (2017 r.- 2018 r.) 
– środki własne – 

2 407 265,96 zł, środki 
unijne – 32 321 545,45 zł) 

Dodatkowe informacje:  
Zadania zostały zrealizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. 
„Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla 
komunikacji miejskiej”. 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

w ciągu ul. Radzymińskiej,  
- przebudowę sieci: wodociągowej, 
sanitarnej, deszczowej, gazowej, 
energetycznej oraz teletechnicznej,  
a także przebudowę oświetlenia 
ulicznego, 
- dwa skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną.  
Data rozpoczęcia budowy: 10 listopada 
2020 r. 
Data odbioru końcowego: 29 grudzień 
2021 r.  
 

7. 

Przewóz Osób 
Niepełnosprawnych  
w systemie mikrobusowym. 
Zwiększenie dostępności przez 
osoby niepełnosprawne  
do przewozów 

UM Zarząd Białostockiej 
Komunikacji Miejskiej 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- 

W 2022 roku ogłoszono przetarg na 2 mikrobusy. Nie 
wpłynęła żadna oferta. Przetarg będzie powtórzony. 
 

8. 

Przyjazne, wygodne  
i zielone otoczenie przystanków 
komunikacji miejskiej 

UM Zarząd Białostockiej 

Komunikacji Miejskiej / UM 
Departament Gospodarki 
Komunalnej 

Projekt został 
zrealizowany  

w 2019 r. 
---------- ---------- ---------- ---------- 
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

9. 

Budowa żłobka na osiedlu 
Wygoda 

UM Departament Inwestycji 

Projekt został 
zrealizowany. 

W 2021 roku wykonano 
zagospodarowanie terenu wokół żłobka 
wraz z budową placu zabaw.  

173 138,28 
(środki własne) 

9 752 450,13 
(środki własne –  
5 952 450,13 zł 

środki budżetu państwa – 
3 800 000,00 zł) 

---------- 

10. 

Likwidacja barier 
infrastrukturalnych kolidujących 
z docelowym przeznaczeniem 
terenu 

UM Departament Urbanistyki 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

11. 

Budowa zbiorników 
retencyjnych poza obszarem 
rewitalizacji 

UM Departament Gospodarki 
Komunalnej / Zarząd Dróg 
Miejskich 

 

 

 

 

 

Projekt jest  
w trakcie realizacji. 

1. 20.10.2021 r. została podpisana 
umowa na roboty budowlane na 
budowę zbiornika retencyjnego na 
Krywlanach.  
2. 17.09.2021 r. złożono wniosek  
o wydanie decyzji ZRID dotyczący 
budowy ul. Sielskiej i Rodzinnej. 416 388,87 

(Zbiornik na Krywlanach: 
środki własne –  
128 640,46 zł 

środki unijne –  
287 748,41 zł) 

1 755 956,67 
(środki własne –  
772 173,18 zł, 

dofinansowanie –  
567 394,62 zł,                 

Zbiornik na Krywlanach 
środki własne – 
128 640,46 zł,  
środki unijne – 
 287 748,41 zł) 

1. Zbiornik na Krywlanach - Termin zakończenia robót 
budowlanych planowany jest w lipcu 2022 r.  
2. Budowa zbiornika w ul. Rodzinna - Sielska -  
W 2022 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID, 
ogłoszenie postępowania przetargowego oraz 
podpisanie umowy i częściowa realizacja robót 
budowlanych. W 2023 r. planowane jest zakończenie 
inwestycji.  
 
Dodatkowe informacje: 
1. Budowa zbiornika retencyjnego na Krywlanach ujęta 
jest w projekcie o dofinansowanie ze środków UE  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury  
i Środowiska 2014 -2020, pn. „Rozwój systemu 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie 
Białegostoku”. 
2. Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu 
nie są ujęte w budżecie miasta 2022. 

12. 

Budowa kanalizacji deszczowej 
– poza obszarem rewitalizacji 

UM Departament Gospodarki 

Projekt jest 
planowany do 

realizacji. 

Ul. Bitwy Białostockiej dawniej I Armii 
Wojska Polskiego - W 2021 r. został 
złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. 
Ul. Urocza - 15.12.2021 r. nastąpił odbiór 

533 915,40 
(ul. Urocza 

– środki własne –  
533 915,40 zł.) 

 
2 537 130,13 

(środki własne –  
60 324,20 zł;   

Ul. Bitwy Białostockiej dawniej I Armii Wojska Polskiego 
- W 2022 r. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID. 
Ul. Jagiellońska – W 2022 r. planowane jest 
opracowanie dokumentacji projektowej.  
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L.p. 
Nazwa projektu 
 
Wnioskodawca/realizator 

Stopień 
zaawansowania 
realizacji projektu 

Zakres wykonany w ramach realizacji 
projektu w 2021 r. 

Wydatki poniesione  
na realizację projektu  
w 2021 r. wraz  
z informacją o źródłach 
finansowania 

Skumulowane wydatki 
poniesione na realizację 
projektu tj. wydatki 
poniesione od początku 
realizacji projektu do dnia 
31.12.2021 r. wraz 
z informacją o źródłach 
finansowania 

Planowany zakres rzeczowy na lata 2022/2023 
 
Dodatkowe informacje 

Komunalnej / Zarząd Dróg 
Miejskich 

końcowy inwestycji. ul. Słoneczna – środki 
własne – 

166 078,53 zł;  
ul. Produkcyjna  – 
dofinansowanie  

w ramach projektu" 
rozwój infrastruktury 
transportu miejskiego  

w Białymstoku" - POPW 
2014-2020 – 

1 776 812,00 zł; 
ul. Urocza 

– środki własne – 
 533 915,40 zł) 

 
Dodatkowe informacje: 
Pozostałe inwestycje wymienione w karcie projektu  
nie są ujęte w budżecie miasta na 2021 r. 

13. 

Wykonanie utwardzenia 
stanowisk dla pojazdów oraz 
chodnika (osiedle Bema) 

Osoba fizyczna / Zarząd Mienia 
Komunalnego 

Projekt nie był 
realizowany. 

---------- ---------- ---------- ---------- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od pomysłodawców projektów rewitalizacyjnych 
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3.3. Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych za rok 2021 
 

Tabela 3. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji 

 Projekt rewitalizacyjny 
SUMA planowany  

do realizacji 
w trakcie 
realizacji 

zrealizowany 
nie był 
realizowany 

Projekty 
podstawowe 

3 7 10 23 43 

Projekty 
uzupełniające 

3 1 3 6 13 

SUMA 5 9 13 29 56 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Tabela 4. Podział projektów rewitalizacyjnych według sfer 

 Sfera 
SUMA społeczna gospodarcza środowiskowa przestrzenno-

funkcjonalna 
techniczna 

Projekty 
podstawowe 

22 1 6 10 4 43 

Projekty 
uzupełniające 

3 0 3 7 0 13 

SUMA 25 1 9 17 4 56 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Tabela 5. Podział projektów rewitalizacyjnych według poniesionych wydatków 

 Wydatki poniesione na realizację 
projektu w 2021 r. 

Skumulowane wydatki poniesione na 
realizację projektu tj. wydatki 
poniesione od początku realizacji 
projektu do dnia 31.12.2021 r. 

Projekty podstawowe 8 856 878,06 35 051 766,96 

Projekty uzupełniające 29 081 374,64 95 964 340,88 

SUMA 37 938 252,70 131 016 107,84 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Tabela 6. Wydatki poniesione na realizacje projektów rewitalizacyjnych w 2021 r. według sfer 

 Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 r. 
SUMA społeczna gospodarcza środowiskowa przestrzenno-

funkcjonalna 
techniczna 

Projekty 
podstawowe 

94 313,69 0,00 61 500,00 3 781 594,59 4 919 469,78 8 856 878,06 

Projekty 
uzupełniające 

0,00 0,00 416 388,87 28 664 985,77 0,00 29 081 374,64 

SUMA 94 313,69 0,00 477 888,87 32 446 580,36 4 919 469,78 37 938 252,70 

Źródło: Opracowanie własne. 
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4. Monitoring założonych wskaźników 
 

Na potrzeby monitoringu w Programie rewitalizacji określony został zestaw wskaźników 

monitorujących (tabela poniżej), do których przyporządkowane zostały poszczególne cele strategiczne. 

 

Tabela 7. Wskaźniki monitoringu 

Cel strategiczny Wskaźnik 

Zapis w programie 
rewitalizacji 

2021 r. 

Wartość 
bazowa 

Trend Wartość Trend 

Wysoki stopień 
spójności społecznej  
i spełnienia potrzeb 
mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców 

60,60 
 

34,50 
 

Liczba przestępstw w 
przeliczeniu na 1000 
mieszkańców, w tym: 
kradzieże, kradzieże z 
włamaniem, kradzieże 
samochodów 

4,88 
 

4,26 
 

Zaktywizowane 
zawodowo 
społeczeństwo  
i rozwinięty pod 
względem 
gospodarczym obszar 
rewitalizacji 

Liczba osób 
bezrobotnych na 1000 
mieszkańców 

46,53 
 

30,28 
 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 
przedsiębiorstw w 
przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

10,15 
 

10,73 
 

Zapewnienie 
wysokiej jakości 
warunków życia 
mieszkańców 

Liczba instytucji 
kultury* na km2 
powierzchni 

0,90 
 

0,96 
 

Liczba obiektów 
sportowych** na km2 
powierzchni 

1,50 
 

2,40 
 

Liczba miejsc w 
żłobkach 

1 347 
(419)*** 

 
2 516 

 

* Instytucje kultury przyjęte do wyliczeń: filharmonie, teatry, muzea, biblioteki, kina, galerie, domy kultury  
i kluby osiedlowe. 
** Obiekty sportowe przyjęte do wyliczeń: baseny, hale sportowe, korty, lodowiska, osiedlowe obiekty sportowe, 
szkolne obiekty sportowe, stadion. 
*** W Programie rewitalizacji wystąpiła omyłka pisarska. W diagnozie za 2015 r. liczba miejsc w żłobkach 
samorządowych to 928 natomiast w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych to 419. Łącznie 1347. 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. Ewaluacja  
 

W 2021 r. przeprowadzono ewaluację „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 

2017-2023”. Celem ewaluacji była ocena aktualności i stopnia realizacji Programu po trzech 

latach od jego wdrażania (2018-2020), zawierająca: analizę społeczno-gospodarczo-

przestrzenną Miasta Białegostoku mającą na celu zobrazowanie zachodzących na przestrzeni 

lat zmian oraz ocenę procesu wdrażania Programu z punktu widzenia kryteriów 

ewaluacyjnych. Raport z ewaluacji został opracowany przez firmę ASM – Centrum Badań i 

Analiz Rynku. 

W badaniu przyjęto strategię triangulacji tj. łączenia metod, źródeł danych i badacza  

w celu uzyskania możliwie najpełniejszego obrazu badanej rzeczywistości. Przeprowadzono 

analizę społeczno-gospodarczo-przestrzenną Miasta Białegostoku mającą na celu 

zobrazowanie zachodzących na przestrzeni lat zmian oraz ocenę procesu wdrażania Programu 

z punktu widzenia kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, 

trwałość. Analiza danych zastanych objęła dane statystyczne w podziale na osiedla w pięciu 

sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego linku z ankietą skierowaną do mieszkańców. Kolejną techniką 

wykorzystaną przy badaniu ewaluacyjnym były telefoniczne wywiady pogłębione 

przeprowadzone z pracownikami Urzędu Miejskiego pracującymi/odpowiedzialnymi za 

wdrożenie Programu. Proces rewitalizacji zdaniem badanych przebiega prawidłowo. 

Kluczowe wnioski z przeprowadzonej ewaluacji: 

1. Największe zapotrzebowanie zdaniem mieszkańców dotyczy rozszerzenia oferty 

kulturalno – rozrywkowej, poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz zwiększenia 

ilości terenów zielonych i rekreacyjnych.  

2. Stan społeczno – gospodarczy oceniany jest przez mieszkańców raczej dobrze. 

3. Największy odsetek badanych doceniających zmiany (suma odpowiedzi dobrej i bardzo 

dobrej oceny, odsetek odpowiedzi przekraczający 60,0%) mieszka na: 

Wygodzie/Bagnówce, osiedlu Młodych, Dojlidach Górnych, Jaroszówce. 

4. Miasto nadal powinno się rozwijać w zakresie rozwoju społecznego. 

5. Miasto nadal potrzebuje wsparcia w zakresie wzrostu produkcji, zmniejszenia 

bezrobocia, czy zwiększenia liczby przedsiębiorstw.  
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6. Zdaniem mieszkańców nie ma potrzeby wspierania infrastruktury drogowej lub/i 

mieszkaniowa.  

7. Szczególnie na osiedlach Wygoda/Bagnówka i Nowe Miasta należy bez wątpienia 

wspierać remonty i modernizacje budynków. Nie ma potrzeby wsparcia tych działań 

na osiedlu Piasta II, Kawaleryjskim oraz Przydworcowym.  

8. Wsparcia wymagają osiedla: Wygoda/Bagnówka (sfera społeczna, gospodarcza, 

przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa), Nowe Miasto (sfera 

społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna i środowiskowa), 

Piasta I (sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera środowiskowa), Antoniuk (sfera 

społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa), Bacieczki (sfera 

przestrzenno-funkcjonalna, sfera środowiskowa), Wysoki Stoczek (sfera gospodarcza, 

sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera środowiskowa), Dziesięciny II (sfera społeczna). 

9. Proces rewitalizacji zdaniem badanych przebiega prawidłowo. Za najważniejsze zalety 

tego procesu wykazano: zwiększoną jakość życia poprzez podniesienie poziomu 

edukacji, lepsze warunki dla uczniów. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym można m.in. 

uruchomić nowe linie autobusowe i dotrzeć nimi na każde osiedle.  

10. Główną barierą w procesie rewitalizacji jest brak środków finansowych oraz brak 

zewnętrznych finansować (duża część działań realizowana jest z budżetu gminy).    

Ocena stopnia realizacji celów badania w oparciu o kryteria ewaluacyjne: 

Trafność: cele określone w programie rewitalizacji bardzo dobrze wpisują się w potrzeby 

mieszkańców, a także w wysokim stopniu odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby  

i problemy mieszkańców. Większość podejmowanych działań zostało dostosowanych do 

osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w miarę możliwości finansowych.  

Efektywność: efekty projektów częściowo spełniają potrzeby mieszkańców, szczególnie  

w zakresie zmodernizowanych i nowo wybudowanych obiektów.  Ponadto przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych nie można było osiągnąć przy niższych kosztach niż tych, które zostały 

założone. Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych jest efektywne, ale w odniesieniu do nieco 

mniejszych przedsięwzięć, które są możliwe do osiągnięcia, potencjałem jaki posiada gmina.  

Skuteczność: cele programowe zostały w większości osiągnięte co pozwala na określenie ich 

jako skuteczne.  
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Użyteczność: rzeczywiste efekty odpowiadają w większości na potrzeby mieszkańców. Ważną 

rolę w użyteczności danych projektów odgrywają konsultacje społeczne prowadzone  

z mieszkańcami. Pozwalają one na zebranie opinii mieszkańców na temat danych pomysłów.  

Trwałość: część efektów programu będzie trwać po jego zakończeniu. Dotyczy to szczególnie 

twardych działań takich jak np. zmodernizowanie i wybudowanie obiektów. Część efektów 

mogą nie tylko być trwałe, ale mogą być ponadto rozwijane przez mieszkańców.  

Raport z ewaluacji „Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” jest 

dostępny pod linkiem: 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/rewitalizacja/aktualizacja-programu-rewi 

talizacji-miasta-bialegostoku.html 
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