
1 
 

Karta do głosowania 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2020 

(Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Gminy Wieliczka) 

Podpisując kartę do głosowania oświadczam, iż zostałem poinformowany o: 

1. Administratorze moich danych osobowych, którym jest w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), 

dalej RODO, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 

1, 32-020 Wieliczka. 

2. Powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka inspektorze ochrony danych osobowych, którym jest Pan 

Jacek Krzyżaniak i mam prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu oraz telefonicznie 

500 610 605. 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

jakim jest przeprowadzenie szczególnej formy konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego 

w związku z uprawnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka wynikającym z art. 5a, ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/115/2019 Rady 

Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu 

obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019, poz. 5848) (art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w procedurze 

głosowania propozycji zadań określonej w ww. Uchwale Rady Miejskiej w Wieliczce. 

5. Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 

dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych 

takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Mam świadomość przysługujących mi praw: 

1) dostępu do treści swoich danych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 

art. 21 Rozporządzenia RODO; 

5) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

- kwestionuję prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania, 

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych moich osobowych narusza przepisy RODO. 
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Część I. ZADANIA OGÓLNOGMINNE 

Można dokonać wyboru do trzech spośród poniżej przedstawionych propozycji zadań ogólnogminnych 

określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. 

Przykład: 

Zadanie nr 2 – 3 pkt; 

Zadanie nr 5 – 2 pkt; 

Zadanie nr 3 – 1 pkt. 

Lp. Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt 

wybór 

(pkt) 

1.  

Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała 

Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, 

Byszyce 

500 000,00 zł 

 

2.  
Adaptacja poddasza na Harcówkę w Szkole Podstawowej w 

Gorzkowie 

500 000,00 zł 
 

3.  

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dz. Nr371/2 i 370/12 w 

Wieliczce ul. Krakowska (krakowska boczna) - osiedle Krakowskie 

Przedmieście 

100 000,00 zł 

 

4.  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie 

oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, 

Dobranowice, Raciborsko, Jankówka 

211 500,00 zł 
 

5.  
Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach 

środowiskowych w miejscowości Mietniów i Sułków 
288 500,00 zł 

 

6.  
Odnowa malowidła 3D "Solny świat" na Rynku Górnym w 

Wieliczce 
120 000,00 zł 

 

7.  Modernizacja boiska LKS Śledziejowice 150 000,00 zł  

8.  Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego w Podstolicach 130 000,00 zł  

9.  
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561024K w sołectwie 

Janowice 

68 500,00 zł 
 

10.  
Utwardzone pobocze dla ulicy Wygoda Wieliczka (od skrzyżowania 

z ul. Długą do ul. Potrzask) 

300 000,00 zł 
 

11.  
Budowa osiedlowych tężni solankowych na os. Wincentego Pola 

oraz Tadeusza Kościuszki na działkach nr 517 i 37/84 w Wieliczce 

500 000,00 zł 
 

12.  
Rozbudowa skateparku przy Miasteczku Ruchu Drogowego na ul. 

Jedynaka w Wieliczce 

350 000,00 zł 
 

13.  

Czyste powietrze wolne od smogu w każdym przedszkolu i szkole 

podstawowej w Gminie Wieliczka dzięki zakupowi i eksploatacji 

oczyszczaczy powietrza 

450 000,00 zł 

 

14.  
Remont drogi na działkach nr 938/9, nr 939/3 w Węgrzcach 

Wielkich (przysiółek "Oliwkowa") 
45 000,00 zł 

 

15.  

Modernizacja drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w 

Golkowicach oraz stworzenie wielofunkcyjnego placu dla 

mieszkańców przed szkołą oraz remizą 

300 000,00 zł 

 

16.  
Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w 

Węgrzcach Wielkich 
500 000,00 zł 

 

17.  

Park Królewski - plac zabaw i tereny rekreacyjne dla mieszkańców 

osiedli wielorodzinnych w rejonie os. Szymanowskiego, B. 

Chrobrego, Wł. Jagiełły w Wieliczce wraz z układem komunikacji 

pieszej 

450 000,00 zł 

 

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności 

od ostatecznej ceny zakupu towarów i/lub usług. 
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Część II. ZADANIA LOKALNE 

Można dokonać wyboru do trzech spośród poniżej przedstawionych propozycji zadań lokalnych 

określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. 

Przykład: 

Zadanie nr 2 – 3 pkt; 

Zadanie nr 5 – 2 pkt; 

Zadanie nr 3 – 1 pkt. 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

pomocnicza 

Szacunkowy 

koszt 

wybór 

(pkt) 

1.  
Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w 

Byszycach 

sołectwo 

Byszyce 
30 000,00 zł  

2.  
Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby 

sołectwa 

sołectwo 

Zabawa 
30 000,00 zł  

3.  
Budowa elementów małej architektury na działce nr 

142/5 w Sierczy 

sołectwo 

Siercza 
30 000,00 zł  

4.  
Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie 

sołectwo 

Gorzków 
30 000,00 zł  

5.  
Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły 

Podstawowej w Gorzkowie 

sołectwo 

Gorzków 
30 000,00 zł  

6.  Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie 
sołectwo 

Grajów 
30 000,00 zł  

7.  
Zakup podestu tanecznego na cele organizacji 

wydarzeń kulturalnych w Mietniowie 

sołectwo 

Mietniów 
27 874,24 zł  

8.  Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci 
sołectwo 

Grabie 
29 961,00 zł  

9.  Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach 
sołectwo 

Podstolice 
30 000,00 zł  

10.  
Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Sułkowie 

sołectwo 

Sułków 
9 500,00 zł  

11.  
Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku 

sportowym w Brzegach 

sołectwo 

Brzegi 
30 000,00 zł  

12.  
"Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów 

Szkoły Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta 

sołectwo 

Janowice 
30 000,00 zł  

13.  
Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji 

świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźmice Małe 

sołectwo 

Koźmice Małe 
30 000,00 zł  

14.  
Budowa elementów małej architektury na działce nr 

146/1 w Pawlikowicach 

sołectwo 

Pawlikowice 
30 000,00 zł  

15.  
Budowa dwóch wiat przystankowych i oznakowanie 

przystanków autobusowych na terenie wsi Grabówki 

sołectwo 

Grabówki 
30 000,00 zł  

16.  

Podniesienie warunków życia i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa oświetlenia 

przy boisku piłkarskim w Chorągwicy. 

sołectwo 

Chorągwica 
30 000,00 zł  

17.  

Budowa na placu zabaw w Golkowicach zabawek: 

szałasu, miejsca do gry w chińczyka oraz innych 

obiektów małej architektury, posadzenie zieleni oraz 

realizacja dodatkowego oświetlenia 

sołectwo 

Golkowice 
30 000,00 zł  

18.  

Budowa na placu zabaw w Golkowicach labiryntu, 

szachownicy oraz innych elementów małej 

architektury 

sołectwo 

Golkowice 
30 000,00 zł  

19.  

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego niedaleko 

Czarnego Lasu k. boiska KS Wilga w Koźmicach 

Wielkich 

sołectwo 

Koźmice Wielkie 
30 000,00 zł  
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20.  Budowa placu zabaw w Golkowicach - "Lasowice" 
sołectwo 

Golkowice 
30 000,00 zł  

21.  
Zagospodarowanie działki nr. 343/2 w Raciborsku na 

potrzeby sołectwa 

sołectwo 

Raciborsko 
30 000,00 zł  

22.  Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 51040K 
sołectwo 

Gorzków 
30 000,00 zł  

23.  Remont filii bibliotecznej nr 1 na os. Kościuszki 8 

osiedle 

Kościuszki, 

Przyszłość, 

Szymanowskiego 

30 000,00 zł  

24.  
Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w 

Śledziejowicach 

sołectwo 

Śledziejowice 
29 950,00 zł  

25.  
Zakup kosiarki wielozadaniowej dla LKS 

„Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie 

sołectwo 

Węgrzce Wielkie 
29 000,00 zł  

26.  
Remont filii bibliotecznej nr 7 w Węgrzcach Wielkich 

359 

sołectwo 

Węgrzce Wielkie 
30 000,00 zł  

27.  Budowa "Osiedlowej siłowni plenerowej" 
osiedle 

Krzyszkowice 
30 000,00 zł  

28.  
Budowa zatoki "Kiss and drive" przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Wieliczce 

osiedle 

Zadory 
30 000,00 zł  

29.  
Remont łazienek uczniowskich w Szkole 

podstawowej nr 2 w Wieliczce 

osiedle 

Śródmieście 
29 984,56 zł  

30.  
KS Wilga Koźmice Wielkie - Modernizacja obiektu 

sportowego 

sołectwo 

Koźmice Wielkie 
30 000,00 zł  

31.  
Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie 

sołectwa Raciborsko 

sołectwo 

Raciborsko 
30 000,00 zł  

32.  Bezpieczny strażak - zakup hełmów strażackich 
sołectwo 

Czarnochowice 
29 040,00 zł  

33.  Modernizacja ulicy Prusa (Boczna) 
osiedle 

Zadory 
30 000,00 zł  

34.  

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy 

Czarnochowskiej na odcinku od ulicy Konopnickiej 

do mostu drogowego 

osiedle 

Zadory 
30 000,00 zł  

35.  

Baw się nauką - rozbudzanie zainteresowań naukami 

matematyczno-przyrodniczymi i inspirowanie do 

pogłębiania wiedzy u uczniów SP-2 w Wieliczce 

osiedle 

Śródmieście 
30 000,00 zł  

36.  
Utworzenie centrum rekreacji u zbiegu ulic: 

Konopnickiej i Siemiradzkiego 

osiedle 

Zadory 
30 000,00 zł  

37.  
Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni językowej 

w szkole w Mietniowie 

sołectwo 

Mietniów 
27 000,00 zł  

38.  

Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach 

Wielkich 

sołectwo 

Węgrzce Wielkie 
30 000,00 zł  

39.  
Zakup podestu scenicznego wraz z zadaszeniem 

estradowym 

osiedle 

Krzyszkowice 
29 978,74 zł  

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności 

od ostatecznej ceny zakupu towarów i/lub usług. 

 

Imię i Nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis 

              

 


