
Rejestr wnioskow złożonych do budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Niepołomice na 2016 rok po pierwszej weryfikacji.

2. 1.

6. Zadanie kwalifikuje 

się do poddania pod 

głosowanie 

mieszkańców gminy 

Niepołomice 7.

Lp

Identyfikator 

zadania Data zlożenia Nazwa zadania Skrócony opis zadania Osiedle/sołectwo Wartość Tak/Nie

Uzasadnienie oceny końcowej, 

wymagane jedynie w sytuacji 

niezakwalifikowania zadania do 

głosowania mieszkańców

1 9963 2015-06-01 Plac zabaw, ul. Piaskowa, dzielnica Piaski Budowa placu zabaw przy ul. 

Piaskowej w Niepołomicach. 

Niepołomice-Piaski 32000 tak nie dotyczy

2 10000 2015-06-01 Doposażenie dwóch placów zabaw Doposażenie placów zabaw w 2 

huśtawki, bocianie gniazda, 2 kryte 

piaskownice oraz 2 bujaki typu 

samochodzik. Plac zabaw Zakrzów 

przy ul. Sportowej oraz drugi Zakrzów 

szkoła.

Zakrzów 18884,66 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane.  Należy 

zweryfikować koszty urządzeń. 

Ponadto wszystkie urządzenia na 

place zabaw muszą posiadać 

stosowne certyfikaty, atesty i 

gwarancje na min. 10 lat 

użytkowania. Zamawiany sprzęt 

oraz system montażu powinien 

posiadać akceptację miejskiego 

architekta.

3 11019 2015-06-17 Budowa placu zabaw Budowa placu zabaw ma na celu 

stworzenie bezpiecznej i aktywnej 

formy spędzania wolnego czasu oraz 

wzbogacenie oferty rekreacyjnej, 

wypoczynkowej dla dzieci. 

Niepołomice-Zagrody 28500 nie Obszar ZN, konieczna 

interpretacja Starostwa 

Powiatowego. Należy również 

zweryfikować koszt urządzeń.

4 11038 2015-06-17 Rozbudowa placu zabaw oraz budowa 

zewnętrznej siłowni przy ul. Wałowej

Montaż dodatkowych urządzeń na 

placu zabaw, montaż urządzeń do 

ćwiczeń dla osób dorosłych, 2 ławek 

oraz ogrodzenie terenu, na którym 

znajduje się plac zabaw i urządzenia 

do ćwiczeń. 

Niepołomice-Zagrody 30000 tak nie dotyczy

5 11117 2015-06-18 Zakup agregatu hydraulicznego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach

Zakup agregatu hydraulicznego dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Staniątkach.

Staniątki 37000 tak nie dotyczy

6 11142 2015-06-18 Remont sali korekcyjnej wraz z jej 

wyposażeniem

Celem tego zadania jest remont sali 

korekcyjnej wraz z jej wyposażeniem 

w budynku Zespołu Szkół im. Ojca 

Świętego Jana Pawła II w 

Niepołomicach. Modernizacja sali ma 

przyczynić się do większego 

uczestnictwa młodzieży w zajęciach z 

wychowania fizycznego, a także ma 

urozmaicić wybór ćwiczeń. Sala nie 

była remontowana od 20 lat.

Niepołomice-Śródmieście 39725 tak nie dotyczy

7 11190 2015-06-19 Kurs jezyka angielskiego dla seniorów Kurs języka angielskiego na poziomie 

podstawowym i 

średniozaawansowanym dla 20 osób 

starszych (powyżej 60. roku życia) z 

terenu gminy Niepołomice. Zajęcia 

będą się odbywały przez 2 semestry, 

1 raz w tygodniu, 2x45 minut w 

grupach 10-osobowych.

Niepołomice-Śródmieście 10000 tak nie dotyczy

8 11235 2015-06-22 Być kobietą być kobietą - program 

biblioterapeutyczny

,,Być Kobietą, być kobietą –program 

biblioterapeutyczny połączony z 

atrakcjami, różnorodnymi warsztatami 

rękodzielniczymi. Z biblioteki oraz 

ciekawych warsztatów mogą 

skorzystać osoby dorosłe – kobiety, 

które potrzebują wsparcia 

psychicznego, przyjaźni, chcą poznać 

nowe techniki artystyczne, rozwijać 

kreatywność, samą siebie. Obejmie 

rozbudowane warsztaty artystyczne 

rękodzieła zakończone wystawą prac 

uczestniczek.

Niepołomice-Zakościele 2300 tak nie dotyczy

9 11254 2015-06-22 Wymiana nawierzchni drogi Ścieżka Głogowa Wymiana nawierzchni drogi ulicy 

Ścieżka Głodowa od numeru 15 do 

numeru 19 (wjazd od ul. Okrężnej) 

oraz utworzenie połączenia drogi 

Ścieżka Głogowa z drogą Okrężną 

przy numerze 19. 

Niepołomice-Piaski 6000 nie Zadanie zrealizowane w roku 

2015 w ramach przetargu. Koszty 

zadania niedoszacowane.

10 11290 2015-06-22 Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP w 

Zabierzowie Bocheńskim

Zakup pompy szlamowej dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zabierzowie Bocheńskim.

Zabierzów Bocheński 10000 tak nie dotyczy

11 11355 2015-06-22 Zamontowanie 4 lamp ulicznych na 

istniejących słupach przy ul. Piłsudskiego w 

Staniątkach

Wniosek dotyczy zamontowania 4 

lamp ulicznych na istniejących słupach 

elektrycznych na ulicy Piłsudskiego w 

Staniątkach.

Staniątki 40000 Nie W ramach programu „Aktywizacja 

Terenów Wiejskich na południe od 

Niepołomic poprzez Modernizację 

Połączenia Drogowego w 

Miejscowościach: Podłęże-

Staniątki-Zagórze” w sąsiedztwie 

posesji Staniątki nr 27, celem 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na zakręcie drogi, 

będzie montowana dodatkowa 

latarnia, dlatego zwracamy się  z 

prośbą o ewentualną weryfikację 

liczby lamp. We wniosku nie ma 

również wskazania co do 

konkretnych miejsc, gdzie miałyby 

się znajdować lampy. Ul. 

Piłsudskiego jest doświetlona na 

całej długości, latarnie uliczne 

pracują na co drugim słupie (tak 

jak przyjęto w każdej mniejszej 

miejscowości gminy, poza 

miastem). Dlatego zwracamy się 

z prośbą o wskazanie, gdzie 

dokładnie miałyby się znajdować 

lampy i zweryfikowanie kosztów.

12 11424 2015-06-23 Budowa placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni 

przy ul. Marudy

Montaż urządzeń do ćwiczeń dla osób 

dorosłych, urządzeń dla dzieci (plac 

zabaw), 2 ławek oraz wykonanie 

ogrodzenia.  

Niepołomice-Zakościele 55100 tak nie dotyczy

13 11454 2015-06-24 Wykonanie chodnika w Rynku od strony 

wschodniej

Wniosek dotyczy dokończenia 

remontu płyty Rynku od sklepu 

warzywnego wzdłuż ściany wschodniej 

do kantoru wymiany walut. Dotyczy 

ułożenia kostki brukowej - takiej samej 

jak chodnik od  kapliczki do kantoru 

wymiany walut, o szerokości 1,5 m. 

Niepołomice-Śródmieście 37500 nie W zadaniu konieczne jest 

uzyskanie zgody konserwatora 

zabytków, rejon objęty jest 

nadzorem konserwatorskim.  

14 11508 2015-06-24 Zaprojektowanie i wykonanie dróg 

rowerowych

Wykonanie dróg rowerowych na niżej 

wymienionych ulicach (Rynek wzdłuż 

traktu pieszego): ulica wzdłuż Rynku, 

plac Zwycięstwa, ulica Parkowa, ulica 

Zamkowa. 

Niepołomice-Śródmieście 68300 nie Brak techincznej  możliwości 

wykonania zadania. Brak zgody 

miejskiego architekta na 

malowanie kostki porfirowej.



15 11521 2015-06-24 Modernizacja i doposażenie placu zabaw 

Samorządowego Przedszkola im. Św. Kingi w 

Podłężu

W zamierzonej modernizacji ogrodu 

przedszkolnego planowane jest 

położeni gumowej nawierzchni wokół 

urządzeń ogrodowych w celu 

zapewnienia higieny i bezpieczeństwa 

korzystających z niego dzieci. Plac 

zabaw zostanie również doposażony w 

nowe urządzenia rekreacyjne: 

huśtawkę ,,Ważka’’, samochody-

jeździki oraz zabawki i akcesoria do 

piaskownicy, co uatrakcyjni dzieciom 

pobyt i zainspiruje do różnych 

kreatywnych zabaw z rówieśnikami.

Podłęże 44949 tak nie dotyczy

16 11557 2015-06-24 Wycieczki pod hasłem "Dokąd powiedzie 

książka - szlakiem bohaterów literackich", 

realizowane przez pracowników Oddziału dla 

dzieci Biblioteki Publicznej w Niepołomicach

Wycieczki realizowane przez 

pracowników Oddziału dla dzieci 

Biblioteki Publicznej w Niepołomicach 

w ramach akcji Wycieczki pod hasłem 

„Dokąd powiedzie książka - szlakiem 

bohaterów literackich’’ - wyjazdy z 

,,książką w plecaku’’ do Krakowa, 

Pacanowa, Ojcowa i Bochni dadzą 30-

osobowej grupie chętnych dzieci w 

wieku 6-10 lat możliwość zobaczenia 

miejsc i poznania legend  oraz postaci 

z nimi związanych, poszerzą 

historyczno-geograficzną wiedzę 

dzieci.

Niepołomice-Zakościele 16450 tak nie dotyczy

17 11588 2015-06-25 Wykonanie tablic informacyjnych w 

Zakrzowcu

Tablica główna z planem miejscowości 

Zakrzowiec, z oznakowaniem ulic i 

numerów domów.

Zakrzowiec 7608 tak nie dotyczy

18 11589 2015-06-25 Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych 

oraz montaż akcesoriów z małej architektury

Montaż wiat (2 szt.) - 

przystanki, zakup i montaż stojaków 

na rowery, zakup i montaż koszy na 

śmieci, montaż ławki z fundamentem.

Zakrzowiec 19300 nie Niedoszacowanie kosztów zakupu 

wiat przystankowych. 

19 11616 2015-06-25 Bezpieczna nawierzchnia - udoskonalenie 

ogrodu przedszkolnego Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Niepołomicach

Projekt obejmuje wyłożenie części 

ogrodu Samorządowego Przedszkola 

nr 1 w Niepołomicach bezpieczną, 

poliuretanową, przepuszczającą wodę, 

kolorową nawierzchnią, w celu 

zmniejszenia ryzyka urazów u dzieci 

oraz umożliwienia przedszkolakom 

komfortowego korzystania z ogrodu o 

każdej porze roku. Bezpieczna 

nawierzchnia cechuje się dużą 

wytrzymałością i elastycznością, 

dlatego też będzie służyć przez długie 

lata.

Niepołomice-Śródmieście 72000 tak nie dotyczy

20 11628 2015-06-25 Plac zabaw w Staniątkach, ul. Na Błonie Utwardzenie placu zabaw. Montaż 

urządzeń wyposażenia placu zabaw 

przy ul. Na Błonie.

Staniątki 5500 Nie Niedoszacowanie kosztów 

urządzeń, za mała działka, 

odległość od drogi min. 10 mb, 

stanowisko starostwa.

21 11629 2015-06-25 Monitoring centrum Staniątek Montaż kamer: ul. Szkolna, trakt św. 

Wojciecha - 2 sztuki oraz podłączenie 

do istniejącego rejestratora – po 

rozbudowie.

Staniątki 2500 nie Na liście podpisów brakuje 

numeru PESEL jednej z 

podpisanych osób.

22 11639 2015-06-26 Wyposażenie placu zabaw Wyposażenie placu zabaw na terenie 

żłobka, który będzie dostosowany do 

wielu potrzeb dzieci. Materiały, z 

których będzie wykonywany (drewno) 

są bezpieczne i przyjazne zarówno dla 

dzieci jak i dla środowiska. 

Niepołomice-Śródmieście 16113 nie Działka wskazana we wniosku do 

realizacji zadania nie stanowi 

własności gminnej. Brak 

możliwości iwestycji na terenie 

prywatnym.

23 11662 2015-06-26 Ogród zabaw "U żubra" Ogród zabaw "U żubra" ma podkreślić 

naszą bliskość z przyrodą Puszczy 

Niepołomickiej. Będzie tu tor 

przeszkód, drewniany szałas, zegar 

słoneczny, labirynt z żywopłotu, 

piaskownica, huśtawka z elementów z 

recyklingu oraz miejsce do 

przelewania wody. Ma to być miejsce 

otwarte dla wszystkich, którzy chcą 

pobyć blisko z naturą i przypomnieć 

sobie własne zabawy z dzieciństwa.

Niepołomice-Boryczów 26495 nie Działka wskazana we wniosku 

przeznaczona jest na sprzedaż. 

Konieczność zamiany działki na 

inną.

24 11673 2015-06-26 Doposażenie Biblioteki Publicznej w 

Niepołomicach w zbiory multimedialne

Doposażenie nowo powstałej 

Mediateki w audiobooki, filmy DVD, 

gry planszowe oraz sprzęt 

wielofunkcyjny tj. rzutnik 

multimedialny, czytniki e-booków, 

konsola PS4, i-pady.

Niepołomice-Zakościele 46400 nie Suma w składowych częściach 

zadania nie jest równa z kwotą 

łączną.

25 11684 2015-06-26 2 kosze na śmieci przy ul. Ziołowej Wniosek dotyczy postawienia przy 

ulicy Ziołowej 2 koszy na śmieci z 

woreczkami na psie odchody.

Niepołomice-Jazy 1000 nie Zadanie już zrealizowane poza 

budżetem obywatelskim.

26 11686 2015-06-26 Posadowienie 2 progów zwalniających Wniosek dotyczy zainstalowania 2 

progów zwalniających przy osiedlu 

Park-Eko. Jeden próg na ulicy 

Rumiankowej przed skrzyżowaniem z 

ul. Nagietkową, drugi próg - na ul. 

Kruczej przed skrzyżowaniem z ul. 

Lawendową.

Niepołomice-Jazy 11800 nie Na drogach w rejonie EkoParku 

jest znak ograniczenia prędkości 

do 30 km na godzinę. Przepisy 

ruchu drogowego w tym 

przypadku nie zezwalają na 

montaż progu w rejonie 

skrzyżowań i ze zwzględów 

praktycznych nie stosuje się 

progów na drogach posiadających 

gęstą infrastrukturę techniczną 

typu: sieć wodociągowa, 

kanalizacja sanitarna, opadowa. 

Przy ulicach jest wykonany 

chodnik, co zwiększa 

bezpieczeństwo pieszych.

27 11687 2015-06-26 Barierki wzdłuż rowu przy ul. Ziołowej i 2 

kosze na śmieci

Wniosek dotyczy zakupu i instalacji 

barierek zabezpieczających pieszych 

idących ulicą Ziołową oraz dzieci na 

rowerach przed wypadnięciem do 

głębokiego rowu, a także postawienia 

przy tej ulicy 2 koszy na śmieci z 

woreczkami na psie odchody.

Niepołomice-Jazy 68200 tak nie dotyczy

28 11696 2015-06-26 Zakup i montaż lustra drogowego Montaż lustra drogowego, które 

poprawi bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. Zwiększy ono pole 

widzenia na całym łuku w miejscu, 

gdzie dochodzi do groźnych sytuacji 

drogowych.

Wola Zabierzowska 1000 tak nie dotyczy

29 11697 2015-06-26 Adaptacja pomieszczenia na sołtysówkę Wydzielenie pomieszczenia na 

zadania statutowe dla sołtysa i rady 

sołeckiej. Adaptacja pomieszczenia 

usytuowanego w południowo-

wschodniej części budynku (które 

posiadają oddzielne wejście). 

Przedmiotowe pomieszczenie 

podzielić na dwa pomieszczenia 

posiadające oddzielne wejścia. 

Pomieszczenia 1A nie wymaga 

dodatkowych prac budowlanych.

Wola Zabierzowska nie We wniosku nie uzupełniono 

rubryki: Szacunkowe koszty 

zadania.



30 11700 2015-06-26 Wycieczka krajoznawczo-naukowa - zamek 

Książ i uzdrowiska ziemi kłodzkiej

Wycieczka dla 50 osób (seniorzy) do 

zamku Książ oraz uzdrowisk ziemi 

kłodzkiej: Polanica-Zdrój, Kudowa-

Zdrój, Lądek-Zdrój, Duszniki-Zdrój

Niepołomice-Śródmieście 14450 tak nie dotyczy

31 11701 2015-06-26 Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki 

Publicznej w Niepołomicach

Propozycja zakupu 30-40 książek/ 

możliwości wydawania, dla nowego 

obiektu biblioteki

Niepołomice-Śródmieście 2000 tak nie dotyczy

32 11707 2015-06-26 Monitoring Domu Kultury oraz placu zabaw w 

Woli Zabierzowskiej

Monitoring Domu Kultury w Woli 

Zabierzowskiej wraz z placem 

sportowym i placem zabaw. Założenie 

monitoringu ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa obiektu oraz zmianę 

sposobu zachowania się młodzieży po 

przeprowadzeniu pracy Domu Kultury. 

Poprawa wizerunku centrum Woli 

Zabierzowskiej.

Wola Zabierzowska 5689 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

33 11709 2015-06-26 Zakup obuwia folklorystycznego dla KGW w 

Woli Zabierzowskiej

Zakup obuwia folklorystycznego dla 

Koła Gospodyń Wiejskich w Woli 

Zabierzowskiej. Zakupione obuwie ma 

na celu poprawę wizerunku całego 

koła, a także wizerunku miejscowości 

podczas udziału w dożynkach 

gminnych oraz wojewódzkich, 

występów w zespole ,,Wolańska 

Muza’’, a także konkursikach 

kulinarnych KGW na szczeblu 

wojewódzkim.

Wola Zabierzowska 5250 tak nie dotyczy

34 11747 2015-06-26 Zagospodarowanie terenu  wokół kapliczki w 

Boryczowie, przy ul. Ludowej

Zagospodarowanie terenu wokół 

kapliczki w Boryczowie poprzez 

wybrukowanie placu, ustawienie 

ławek, stojaka na rowery, obsadzenie 

zielenią, ogrodzenie kapliczki.

Niepołomice-Boryczów 17450 tak nie dotyczy

35 11772 2015-06-29 Poszerzenie początkowego odcinka ulicy 

Wiśniowej poprawą bezpieczeństwa ruchu 

kołowego i pieszego mieszkańców przysiółka 

Kółko

Poprawa bezpieczeństwa ruchu przez 

poszerzenie odcinka 110 m ulicy 

Wiśniowej (do skrzyżowania z ul. 

Akacjową). Ulica Wiśniowa stanowi 

jedyną drogę dojazdową do przysiółka 

Kółko. Początkowy odcinek jest 

ograniczony ogrodzeniem i wysoką 

skarpą. Piesi oraz wymijające się 

pojazdy narażone są na 

niebezpieczeństwo. Projekt 

skierowany jest do mieszkańców oraz 

wszystkich odwiedzających ten rejon 

Jazów.

Niepołomice-Jazy 82599,79 nie Projekt przeznaczony do realizacji 

w roku 2016 poza budżetem 

obywatelskim, w ramach budżetu 

miasta.

36 11773 2015-06-29 Wytłumienie i wyposażenie sal Szkoły 

Muzycznej w Niepołomicach

Projekt polega na takim wyposażeniu 

klas Szkoły Muzycznej w 

Niepołomicach, aby znacząco wpłynąć 

na komfort i jakość pracy uczących się 

w niej dzieci.

Niepołomice-Śródmieście 54000 tak nie dotyczy

37 11787 2015-06-29 Zakup wciągarki elektrycznej do samochodu 

gaśniczego OSP w Słomirogu wraz z 

montażem

Samochód gaśniczy marki Peugeot 

Boxer należy do jednostki OSP w 

Słomirogu, jednak nie posiada 

wyciągarki, która jest niezbędna 

podczas akcji ratowniczych np. 

drogowych.

Słomiróg 4800 tak nie dotyczy

38 11791 2015-06-29 Zakup 10 kompletów mundurków wyjściowych 

dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 

działającej przy OSP w Słomirogu

Zakup 10 mundurków wyjściowych dla 

członków MDP przy OSP w 

Słomirogu, które będą służyły podczas 

różnych uroczystości. 

Słomiróg 1850 tak nie dotyczy

39 11793 2015-06-29 Zakup karuzeli talerzowej z siedziskami z 

oparciem, 4-osobowej. Zakup bujaka typu 

HDPE na sprężynie - koniczynka, 4-osobowy

Doposażenie placu zabaw w 

Słomirogu - karuzela i bujaki dla 

dzieci. 

Słomiróg 6500 tak nie dotyczy

40 11796 2015-06-29 Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-

R1 z defibrylatorem dla OSP w Podłeżu

Zakup zestawu ratownictwa 

medycznego PSP-R1 z 

defibrylatorem, szynami Kramera i 

deską ortopedyczną dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Podłężu. Jest to podstawowe 

wyposażenie wykorzystywane w 

ratownictwie. Obecnie jednostka nie 

dysponuje takim sprzętem.

Podłęże 13000 nie Jednostka OSP w Podłężu nie 

jest w KSRG, więc nie ma 

uprawnień do posiadania 

defibrylatora. Proszę wskazać 

miejsce, gdzie miałby znajdować 

się defibrylator.

41 11797 2015-06-29 Założenie monitoringu w centrum wsi Zagórze Celem zadania jest założenie 

monitoringu dla zwiększenia 

bezpieczeństwa, ładu i porządku na 

terenie wsi Zagórze. 

Zagórze 6490 nie Proszę wskazać zainstalowanie 

urządzenia w miejscu ogólnie 

dostępnym, proszę o wyjaśnienia.

42 11798 2015-06-29 Doposażenie pracowni języków obcych w 

Szkole Podstawowej w Zagórzu

Zakup i montaż pracowni językowej 

wyposażonej w 18 stanowisk 

uczniowskich ze słuchawkami i 

pulpitami lektora z wbudowaną 

jednostką centralną do zarządzania 

klasopracownią.

Zagórze 22300 tak nie dotyczy

43 11801 2015-06-29 Zakup sprzetu sportowego dla Klubu 

Sportowego Dąb Zabierzów Bocheński

Realizacja projektu ma na celu 

doposażenie Klubu Sportowego Dąb 

Zabierzów Bocheński w sprzęt, który 

zostanie wykorzystany do prowadzenia 

zajęć sportowych dla lokalnej 

społeczności. W ramach 

przedsięwzięcia planowany jest zakup 

czterostanowiskowego atlasu, 

regulowanej ławeczki do wyciskania, 

specjalistycznej maty podłogowej do 

siłowni oraz sprzętu do prowadzenia 

zajęć piłkarskich i ogólnorozwojowych.

Zabierzów Bocheński 19842,28 tak nie dotyczy

44 11803 2015-06-29 Zakup sprzętu treningowego oraz strojów 

sportowych dla Ludowego Klubu Sportowego 

Tęcza Słomiróg

Głównym celem proponowanego 

zadania jest zakup niezbędnego 

sprzętu dla LKS Tęcza Słomiróg. 

Zakupiony sprzęt pomoże rozwijać 

umiejętności, a także przyczyni się do 

promowania aktywności fizycznej wielu 

mieszkańców Słomirogu.

Słomiróg 6500 tak nie dotyczy

45 11805 2015-06-29 Ławki drewniane przy ulicach osiedla 

Zakościele

Na osiedlu Zakościele nie ma ani 

jednej ławki. Mieszkańcy to nierzadko 

ludzie starsi, którzy w  drodze do 

Rynku chcieliby odpocząć. Wniosek 

dotyczy zamontowania ławek 

drewnianych z oparciami przy ulicach: 

Pięknej, Dębowej, Jagodowej, Opłotki, 

Przy lesie.

Niepołomice-Zakościele 8000 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

46 11815 2015-06-29 Budowa chodnika przy ul. Daszyńskiego Niepołomice-Śródmieście 75000 nie działka nr 2453 stanowi własność 

skarbu państwa, jest za wąsko 

istnieje konieczność wykupu 

gruntów prywatnych i regulacji, nie 

ma możliwości zrealizowania w 

ciągu 1 roku.

47 11819 2015-06-29 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. 3 Maja w 

Niepołomicach

Montaż urządzeń do ćwiczeń dla osób 

dorosłych przy stawie, ul. 3 Maja w 

Niepołomicach.

Niepołomice-Śródmieście 35000 tak nie dotyczy

48 11820 2015-06-29 Zakup sztućców Zakup kompletu sztućców. Niepołomice-Śródmieście 400 tak nie dotyczy

49 11821 2015-06-29 Zakup maszyny do szycia Zakup maszyny do szycia dla 

uczestników zajęć w Środowiskowym 

Domu Samopomocy.

Niepołomice-Śródmieście 500 tak nie dotyczy



50 11822 2015-06-29 Zakup rolet wewnętrznych materiałowych Zakup rolet wewnętrznych 

materiałowych do jadalni. 

Niepołomice-Śródmieście 1500 tak nie dotyczy

51 11823 2015-06-29 Zakup zestawu mebli ogrodowych Zakup stołu drewnianego oraz dwóch 

ław do siedzenia.

Niepołomice-Śródmieście 1000 tak nie dotyczy

52 11824 2015-06-29 Zainstalowanie progów zwalniających Montaż dwóch progów zwalniających 

na drodze Płaszowska, Boczna o 

szerokości ul. 3 m., ustawienie znaków 

drogowych informujących o progach i 

znaków ograniczających prędkość do 

10 km/h. Remont chodników, montaż 

ławek - 7 sztuk (przy ul. Bocznej).

Niepołomice-Boryczów 5000 nie Zadanie wymaga zgody 

wszystkich mieszkańców osiedla.

53 11832 2015-06-29 Doposażenie dwóch placów zabaw w 

sołectwie Zakrzowiec

Istniejące place zabaw są miejscem 

spotkań dzieci, rodziców bądź 

opiekunów oraz babć. Naszym celem 

jest nawiązanie kontaktów oraz 

integracja mieszkańców wsi wraz z 

mieszkańcami nowo powstałego 

osiedla przy stawach. Stworzy to 

możliwość utworzenia wspólnej grupy 

społecznej, dzięki której nie będzie 

podziału na dotychczasowych i nowo 

przybyłych mieszkańców.

Zakrzowiec 20144,94 tak nie dotyczy

54 11836 2015-06-29 Wyposażenie i montaż siłowni plenerowej z 8 

urządzeniami przy stawie w Zakrzowcu

Wyposażenie i montaż 8 urządzeń 

siłowni plenerowej przy stawie w 

Zakrzowcu w celu popularyzacji 

aktywności fizycznej wśród 

mieszkańców w każdym wieku oraz 

wsparcie procesu rehabilitacji wśród 

seniorów. 

Zakrzowiec 20044,71 nie Prosimy podać, czy podane ceny 

są cenami netto czy brutto.

55 11847 2015-06-29 Zakup klimatyzatora Zakup klimatyzatora do pracowni w 

Środowiskowym Domu Samopomocy. 

Niepołomice-Śródmieście 1350 tak nie dotyczy

56 11851 2015-06-29 Małe boisko wielofunkcyjne oraz 

zagospodarowanie otoczenia szkoły

Wykonanie nawierzchni typu "Natrysk" 

na istniejącym podłożu asfaltowym, 

zapewniającej duże bezpieczeństwo, o 

uniwersalnym przeznaczeniu dla 

różnych dyscyplin sportowych. 

Zagospodarowanie przestrzeni wokół 

boiska. Szczegółowy plan 

 zagospodarowania nie został 

uwzględniony, gdyż zostanie on 

wypracowany podczas konsultacji 

społecznych, warsztatów ze 

społecznością lokalną, przede 

wszystkim z uczniami 

 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Podłęże 68759,5 tak nie dotyczy

57 11852 2015-06-29 Zakup systemu powiadamiania o zdarzeniach 

drogą SMS-ową dla OSP Wola Zabierzowska

Zakup terminala GSM do posiadanej 

już stacji selektywnego wywołania. 

Terminal w momencie ogłoszenia 

alarmu wysyła do strażaków 

wiadomość SMS o zagrożeniu. Dzięki 

temu skróci się czas wyjazdu jednostki 

do zdarzenia.

Wola Zabierzowska 1900 tak nie dotyczy

58 11852 2015-06-29 Szachowe koło zainteresowań w Gimnazjum 

Społecznym w Woli Batorskiej

Zakup 15 kompletów szachów z 

zegarami szachowymi w celu 

założenia, wyposażenia i promowania 

gimnazjalnego klubu szachowego 

przeznaczonego dla uczniów 

Gimnazjum Społecznego im. Lady 

Sue Ryder w Woli Batorskiej.

Wola Batorska 8100 tak nie dotyczy

59 11853 2015-06-29 Zakup zestawu aparatów ochrony dróg 

oddechowych dla OSP Wola Zabierzowska

Zakup zestawu 4 aparatów ochrony 

dróg oddechowych wraz z niezbędnym 

osprzętem dla OSP Wola 

Zabierzowska, umożliwiającego 

prowadzenie działań wewnątrz 

zadymionych pomieszczeń. Dzięki 

zakupowi aparatów strażacy będą 

mogli prowadzić działania gaśnicze 

wewnątrz budynków, a także 

prowadzić bezpieczną ewakuację 

znajdujących się wewnątrz osób.

Wola Zabierzowska 16500 tak nie dotyczy

60 11856 2015-06-29 Montaż masztu flagowego na terenie 

Gimnazjum im.Lady Sue Ryder w Woli 

Batorskiej

Zakup masztu flagowego z włókna 

szklanego o wysokości 12 metrów na 

terenie Gimnazjum Społecznego im. 

Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej

Wola Batorska 3300 tak nie dotyczy

61 11858 2015-06-29 Wykonanie tablic z nazwami miejscowości i 

ulic dróg Zakrzowa

Wykonanie tablic z nazwami ulic na 

terenie sołectwa i nazwą przysiółków 

(części sołectwa). 

Zakrzów 7300 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

62 11859 2015-06-29 Zakup wysposażenia dla KGW w Zakrzowie Wyposażenie dla KGW w Zakrzowie w 

stroje ludowe (spódnice, chusty i 

bluzki).

Zakrzów 2720 tak nie dotyczy

63 11860 2015-06-29 Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w 

Zakrzowie do zajęć sportowo-rekreacyjnych

Zadanie polega na zakupie 

wyposażenia dla Domu Kultury w 

Zakrzowie - dwóch stołów do tenisa, 

bieżni elektrycznej i roweru 

magnetycznego, masters, ławeczki do 

ćwiczeń ze sztangą, sztangi. 

Zakrzów 5550 nie Brakuje numeru PESEL na liście 

osób popierających. Wskazane 

we wniosku wyposażenie nie 

nadaje się do intensywnej 

ekspoloatacji.

64 11861 2015-06-29 Zajęcia taneczne - balet dla dzieci w Domu 

Kultury w Zakrzowie

Przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć 

tanecznych - baletowych dla dzieci od 

lat 6, które uczęszczają na zajęcia dla 

mażoretek w Domu Kultury w 

Zakrzowie.

Zakrzów 6500 tak nie dotyczy

65 11863 2015-06-29 Zakup hełmów i rękawic ochronnych dla OSP Podstawowym wyposażeniem 

strażaka podczas działań ratowniczo-

gaśniczych, zapewniającym mu 

ochronę przed ogniem i wysoką 

temperaturą jest umundurowanie 

bojowe. Najważniejsza jest ochrona 

głowy. Najszybszemu zniszczeniu 

ulegają rękawice. Projekt zakłada 

doposażenie OSP Wola Zabierzowska 

w 3 hełmy i 5 par rękawic.

Wola Zabierzowska 3000 tak nie dotyczy

66 11864 2015-06-29 Budowa placu zabaw dla przedszkola w 

Zakrzowie

Budowa nowego placu zabaw dla 

dzieci z przedszkola "Smyk" i kl. 0 

przy Szkole Podstawowej w 

Zakrzowie. 

Zakrzów 23500 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować. Brakuje jednego 

podpisu.

67 11865 2015-06-29 Rewitalizacja placu zabaw w Zabierzowie 

Bocheńskim

Rewitalizacja obecnego placu zabaw 

w Zabierzowie Bocheńskim - 

ogrodzenie i stworzenie bezpiecznego 

miejsca przyjaznego maluchom oraz 

sprzyjającego integracji młodych 

mam; miejsca spotkań i zabaw na 

świeżym powietrzu w centrum 

miejscowości.

Zabierzów Bocheński 55400 tak nie dotyczy



68 11874 2015-06-30 5-dniowy plener rysunkowo-malarski dla dzieci 

i młodzieży w wieku 8-14 lat - Dom Kultury w 

Zakrzowcu

Rozwijający plener rysunkowo-

malarski dla dzieci i młodzieży w wieku 

od 8-14 lat. Celem projektu jest 

rozwijanie pasji i wyobraźni u dzieci i 

młodzieży. 

Zakrzowiec 5340 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować. Brakuje jednego 

numeru PESEL.

69 11875 2015-06-30 Doposażenie świetlicy w Zakrzowcu; zakup 

sprzetu sportowego - bieżnie, piłki itp.

Zakup bieżni, piłek itp. – wyposażenie 

Domu Kultury w Zakrzowie. 

Zakrzowiec 7000 tak nie dotyczy

70 11876 2015-06-30 Ciąg warsztatów plastycznych dla dzieci i 

młodzieży w wieku 8-10 lat i 11-14 lat - Dom 

Kultury Zakrzowiec

Rozwijający ciąg warsztatów dla dzieci 

i młodzieży w wieku 8-14 lat. Celem 

projektu jest rozwijanie pasji i 

wyobraźni u dzieci i młodzieży.

Zakrzowiec 4500 tak nie dotyczy

71 11879 2015-06-30 Próg zwalniający na ul. Pilotów (osiedle 

Boryczów)

Instalacja progu zwalniającego na ul. 

Pilotów w celu wymuszenia 

zmniejszenia prędkości pojazdów i 

podniesienia bezpieczeństwa pieszych 

z osiedla Boryczów oraz sąsiednich 

ulic. 

Niepołomice-Boryczów 5000 nie Zadanie wymaga zgody 

wszystkich mieszkańców osiedla. 

Ze względu na bliski montaż 

progów mogą pojawić się 

spękania budynków 

spowodowane tąpnięciami 

przejeżdżających samochodów 

ciężarowych. Projekt wymaga 

wskazania konkretnego miejsca 

usadowienia progu oraz zgody 

osoby, przed której posesją próg 

będzie się znajdował.

72 11885 2015-06-30 Otwarte spotkania wakacyjne Otwarte spotkanie dla dzieci ze 

Staniątek w lipcu i sierpniu 2016 r. 

będą miały charakter warsztatów 

zorganizowanych w ogólnie 

dostępnych przestrzeniach takich jak 

Trakt św. Wojciecha w Staniątkach i 

park przy kościele. Każde spotkanie 

będzie miało inny charakter, ale 

wszystkie poprowadzone zostaną 

wokół jednego wspólnego tematu.

Staniątki 15720 tak nie dotyczy

73 11886 2015-06-30 Koncert zespołu LUXTORPEDA Koncert zespołu LUXTORPEDA w 

Staniątkach na stadionie sportowym 

LKS Czarni Staniątki.

Staniątki 48400 nie Weryfikacja kosztów agregatu 

prądotwórczego oraz 

scenotechniki i kosztów 

dodatkowych.

74 11887 2015-06-30 Miasteczko rowerowe dla SP w Staniątkach Zakup mobilnego miasteczka 

rowerowego, w skład którego wchodzą 

miniznaki drogowe, sygnalizacja 

świetlna oferowana w kilku rodzajach 

oraz antypoślizgowe maty gumowe, 

które można w dowolnym miejscu 

rozkładać, tworząc ścieżki rowerowe, 

skrzyżowania, ronda o 

różnych powierzchniach i 

szerokościach.

Staniątki 28615 tak nie dotyczy

75 11888 2015-06-30 Zakup kosiarki-traktora do utrzymania boiska 

sportowego w Woli Batorskiej

Zakup kosiarki-traktorka do 

utrzymania boiska sportowego w Woli 

Batorskiej. Od reaktywacji Klubu 

Sportowego Batory (2004 r.) murawa 

boiska (z którego korzystają również 

uczniowie sąsiedniego gimnazjum) 

jest utrzymywana prywatnym sprzętem 

zawodników, zarządu i działaczy 

klubowych. Zakup pozwoli bez 

problemów logistycznych dbać o 

murawę stadionu własnym sprzętem o 

do dowolnej porze roku.

Wola Batorska 5000 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

76 11896 2015-06-30 Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku 

Domu Strażaka w Niepołomicach-Podgrabiu, 

ul. Sportowa 1B

Instalacja klimatyzacji w 2 salach w 

budynku Domu Strażaka w 

Niepołomicach-Podgrabiu.

Niepołomice-Podgrabie 23400 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować. Dodatkowo do 

wniosku powinna być dołączona 

zgoda miejskiego architekta na 

montaż urządzeń na zewnątrz 

budynku.

77 11897 2015-06-30 Zamontowanie ławek na placu zabaw przy 

kościele MB Różańcowej

Projekt zakłada zamontowanie ławek 

(w tym konstrukcję fundamentów) na 

placu zabaw, dwóch ławek z oparciem 

przeznaczonych dla dzieci 

korzystających z placu zabaw oraz ich 

opiekunów. Obecnie na placu zabaw 

brak jest jakiegokolwiek miejsca do 

siedzenia, co utrudnia sprawowanie 

opieki nad bawiącymi się dziećmi, 

szczególnie osobom starszym oraz 

kobietom w ciąży.

Niepołomice-Jazy 1600 tak nie dotyczy

78 11898 2015-06-30 Wyposażenie świetlicy środowiskowej w 

budynku parafialnym parafii pw. 

MBRóżańcowej w Niepołomicach-Jazach

Zadanie obejmuje zakup niezbędnego 

wyposażenia do pomieszczenia 

budynku parafialnego parafii pw. MB 

Różańcowej w Niepołomicach- 

Jazach, celem zorganizowania tej 

przestrzeni jako ogólnodostępnej 

świetlicy środowiskowej dla 

mieszkańców osiedla.

Niepołomice-Jazy 19000 tak nie dotyczy

79 11899 2015-06-30 Monitoring placu zabaw zlokalizowanego obok 

kościoła MB Różańcowej na osiedlu 

Suszówka na Jazach

Celem projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa oraz oddanie placu 

zabaw zlokalizowanego na osiedlu 

Suszówka jako jego prawowitym 

użytkownikom - najmłodszym 

mieszkańcom osiedla. Obecnie plac 

jest dewastowany przez zbierające się 

na nim osoby, które spożywają tutaj 

alkohol, palą, śmiecą i demontują 

zainstalowany sprzęt, jak też 

skutecznie odstraszają dzieci chcące 

korzystać z placu.

Niepołomice-Jazy 20000 tak nie dotyczy

80 11900 2015-06-30 Budowa placu manewrowego 

zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 

kościoła MB Różańcowej na Jazach

Projekt obejmuje wykonanie 

utwardzonego placu manewrowego 

(bez powierzchni asfaltowej) 

położonego w bezpośrednim 

sąsiedztwie kościoła MB Różańcowej 

na Jazach.

Niepołomice-Jazy 49500 nie Niejasność wniosku. W tytule 

wskazane jest utworzenie placu 

manewrowego, natomiast w 

uzasadnieniu autor mówi o 

wybudowaniu parkingu. Prosimy o 

wyjaśnienie.

81 11901 2015-06-30 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

oraz przygotowania terenu pod teren 

rekreacyjno-sportowy obok osiedla Park-Eko 

Niepołomice

Projekt obejmuje wykonanie 

eksperckiego projektu 

zagospodarowania przestrzennego (w 

tym planowane utworzenie boiska 

sportowego wielofunkcyjnego oraz 

miniparku z alejkami i zielenią 

urządzoną) oraz przygotowanie terenu 

pod wykonanie działań zaplanowanych 

w projekcie (nawiezienie ziemi, 

wyrównanie terenu).

Niepołomice-Jazy 39500 tak nie dotyczy

82 11902 2015-06-30 Wola haftem malowana Projekt "Wola haftem malowana" ma 

na celu pogłębienie umiejętności w 

dziedzinie hafciarstwa. Jest 

skierowany do starszych mieszkańców 

naszej miejscowości oraz tych, którym 

rękodzieło jest szczególnie bliskie. 

Oprócz twórczego wykorzystania 

czasu będzie to okazja do wsparcia 

organizacji spotkań z młodymi, którzy 

będą naszymi gośćmi w czasie 

Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

Wola Batorska 2082,2 tak nie dotyczy



83 11903 2015-06-30 Wielojęzykowy śpiewnik pieśni i piosenek 

kościelnych

Zadanie polega na przygotowaniu i 

wydrukowaniu śpiewnika 

zawierającego najpopularniejsze 

pieśni i piosenki kościelne w 

przynajmniej trzech językach (w tym 

polskim i angielskim). Śpiewnik 

zostanie udostępniony wszystkim 

mieszkańcom Woli Batorskiej w 

zależności od potrzeb.

Wola Batorska 2100 tak Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

84 11904 2015-06-30 Kurs języka obcego na poziomie 

podstawowym

Zadanie polega na organizacji kursów 

języka obcego dla 45 osób. Język 

zostanie dostosowany do grupy gości, 

która w lipcu 2016 roku odwiedzi Wolę 

Batorską w ramach Światowych Dni 

Młodzieży. Zajęcia prowadzone będą 

na poziomie podstawowym. Lekcje 

adresowane będą dla osób powyżej 

45. roku życia.

Wola Batorska 8580 nie Brakuje numeru PESEL.

85 11905 2015-06-30 Wielokulturowy piknik integracyjny Zadanie polega na organizacji pikniku 

integracyjnego podczas Światowych 

Dni Młodzieży w Krakowie, w lipcu 

2016 r. Impreza ma na celu głównie 

wzajemne poznanie bogatej kultury 

polskiej (szczególnie lokalnej) oraz 

kultury gości, którzy przyjadą do Woli 

Batorskiej.

Wola Batorska 5300 tak nie dotyczy

86 11906 2015-06-30 Aktywacja zainteresowania modelarstwem 

lotniczym dzieci i młodzieży szkolnej

Zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej 

z budową oraz nauka pilotażu zdalnie 

sterowanym modelem samolotu z 

napędem spalinowym w celu 

rozbudzenia zainteresowań 

technicznych, zachęcania do 

aktywności ruchowej oraz do 

rywalizacji sportowej, a w efekcie 

ułatwienia w przyszłości zdobycia 

atrakcyjnego wykształcenia 

technicznego i zawodu, nie koniecznie 

związanego z lotnictwem.

Zabierzów Bocheński 2500 tak nie dotyczy

87 11907 2015-06-30 Kurs języka migowego na poziomie 

podstawowym

Zadanie polega na organizacji kursu 

języka migowego dla 10 osób. Będzie 

on miał na celu przede wszystkim 

uwrażliwienie mieszkańców Woli 

Batorskiej na kontakt z osobami 

niesłyszącymi lub niewidomymi. 

Przedszkolna grupa osób mogłaby 

ponadto stanowić wsparcie podczas 

organizacji Światowych Dni Młodzieży. 

Zajęcia adresowane do pełnoletnich 

mieszkańców prowadzone będą na 

poziomie podstawowym.

Wola Batorska 6500 tak nie dotyczy

88 11908 2015-06-30 Nieodpłatne warsztaty tańca dla dzieci w 

wieku 6-8 lat

Warsztaty planowane dla grupy ok. 20 

osób w wieku 6-8 lat. Zajęcia będą 

odbywać się 1x w tygodniu po 2 

godziny z przerwą wakacyjną, w 

pomieszczeniach Domu Kultury.

Zabierzów Bocheński 4500 nie Brakuje dwóch numerów PESEL.

89 11909 2015-06-30 Remont ul. Stromej, ustawienie znaków 

drogowych, tabliczek informacyjnych z 

nazwami ulic

Pokrycie asfaltem ul. Stromej, 

ustawienie tablic informacyjnych z 

nazwami ulic: Wiśniowa, Stroma, 

Topolowa z północnej strony 

Niepołomic.

Niepołomice-Jazy 5100 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

90 11910 2015-06-30 Zakup sprzętu sportowego dla dzieci w wieku 

9-15 lat, ćwiczących koszykówkę w 

Staniątkach

Wniosek dotyczy zakupu sprzętu 

sportowego dla grupy dzieci w wieku 9-

15 lat, ćwiczących w sali sportowej 

przy Szkole Podstawowej w 

Staniątkach, w ramach zajęć 

prowadzonych przez MTS Ikar 

Niepołomice.

Staniątki 4760 tak nie dotyczy

91 11911 2015-06-30 Pozalekcyjne zajęcia z tańca sportowego oraz 

wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny

Stadion sportowy im. Tadeusza 

Szybińskiego w Staniątkach jest 

miejscem aktywnego wypoczynku i 

rozrywki dla wszystkich. Projekt 

zakłada rozbudowę stadionu, co 

umożliwi stworzenie miejsca, w którym 

każdy mieszkaniec gminy Niepołomice 

będzie mógł aktywnie spędzać czas w 

wybrany dla siebie sposób, 

zorganizować wydarzenie sportowe 

odpowiadające własnym 

zainteresowaniom, przyprowadzić 

znajomych i rodzinę do miejsca 

bezpiecznego i czystego, gdzie będzie 

można odpoczywać, a przy okazji 

doskonale się bawić i rozwijać pod 

kątem sportowym.

Staniątki 7352 tak nie dotyczy

92 11912 2015-06-30 Budowa wiaty na przystanku linii 

aglomeracyjnej nr 211 "KATEK"

Zadanie zakłada budowę wiaty 

przystankowej - utwardzenie 

nawierzchni i posadowienie wiaty oraz 

oznakowanie przejścia dla pieszych.

Niepołomice-Zagrody 26000 tak nie dotyczy

93 11913 2015-06-30 Prowadzenie drużyny koszykówki dziewcząt w 

sporcie kwalifikowanym w Niepołomicach

Wniosek dotyczy przeprowadzenia 

zajęć i wyjazdów meczowych oraz 

organizacji obozu sportowego w 2016 

roku dla grupy 20 dziewcząt z 

Młodzieżowego Towarzystwa 

Sportowego Ikar w Niepołomicach. 

Niepołomice-Śródmieście 9912 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować.

94 11914 2015-06-30 Jazzy na Jazach - festyn sporotowo-

rekreacyjny na Jazach

Festyn sportowo-integracyjny dla 

mieszkańców osiedla Jazy pt. "Jazzy 

na Jazach". W ramach festynu odbędą 

się zawody sportowe, bieg uliczny, 

koncert muzyczny (niewykluczony 

jazz) lub występ kabaretu. Miejscem 

będą okolice kościoła na Jazach. 

Termin: koniec maja lub początek 

czerwca 2016.

Niepołomice-Jazy 9300 tak nie dotyczy

95 11915 2015-06-30 Zakup strojów ludowych dla KGW w 

Ochmanowie oraz monitoringu zewnętrznego 

na placu zabaw

Wyposażenie KGW w Ochmanowie w 

stroje ludowe (bluzki, spódnice 

krakowskie, chusty, gorsety, fartuchy). 

Montaż monitoringu (2 kamery, 

rejestrator nagrywania, czytniki ruchu, 

halogeny) poprawi bezpieczeństwo na 

terenie placu zabaw. 

Ochmanów 24600 tak nie dotyczy

96 11916 2015-06-29 Zielony ogród na osiedlu Boryczów, przy ul. 

Pilotów

Ogród wykonany ma być przez 

mieszkańców dla swoich dzieci, po 

uprzednim udziale w warsztatach 

oswajania wikliny/wierzby. Zadanie 

uzupełnione ma być dwoma 

elementami miniparku linowego: 

tyrolką i piramidą. Projekt ma zachęcić 

mieszkańców do pracy na rzecz 

wspólnego dobra. Naturalny ogród ma 

inspirować dzieci w wieku 3-15 lat do 

kreatywnej zabawy w otoczeniu roślin. 

Niepołomice-Boryczów 45142 tak nie dotyczy



97 11917 2015-06-30 Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw oraz 

zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury 

w Ochmanowie

Utworzenie bezpiecznego miejsca 

zabaw i aktywności fizycznej przy 

Domu Kultury w Ochmanowie, dla 

rosnącej liczby mieszkańców, a w 

szczególności dzieci i młodzieży. 

Projekt zakłada uzupełnienie 

wyposażenia placu zabaw oraz 

montaż elementów siłowni plenerowej. 

Ponadto planuje się wymianę kosza do 

gry w koszykówkę oraz montaż 

zewnętrznego stołu do ping-ponga.

Ochmanów 24600 nie Prośba o wytłumaczenie, czy 

podane w kosztorysie ceny są 

cenami netto czy brutto.

98 11940 2015-06-30 Zakup pneumatycznego namiotu 

kwatermistrzowskiego na wypadek powodzi i 

huraganów, innych klęsk zywiołowych oraz 

imprez kulturalno-rozrywkowych

Zakup pneumatycznego namiotu 

kwatermistrzowskiego o powierzchni 

38 m2 służącego na wypadek powodzi 

lub innego zagrożenia klęską 

żywiołową. Podstawowym zadaniem 

namiotu jest schronienie oraz miejsce 

odpoczynku dla mieszkańców podczas 

prowadzonych działań 

przeciwpowodziowych. Namiot może 

być również używany podczas imprez 

kulturalno-rozrywkowych, takich jak 

festyny oraz pikniki szkolne.

Wola Batorska 21500 tak nie dotyczy

99 11941 2015-06-30 W zdrowym ciele zdrowy duch - siłownie 

zewnętrzne w Woli Batorskiej

Budowa trzech siłowni zewnętrznych 

zlokalizowanych na terenie przy OSP 

Wola Batorska, Szkole Podstawowej 

oraz Gimnazjum. Każda siłownia 

będzie się składać z trzech różnych 

urządzeń do ćwiczeń. 

Wola Batorska 46462,92 tak nie dotyczy

100 11949 2015-06-30 Projekt rowu przydrożnego przy drogach 

gminnych w Ochmanowie

Wykonanie map do celów 

projektowych. Wykonanie projektu 

wykopania rowu przy drodze gminnej. 

Ochmanów 12000 nie Zadanie niedoszacowane, trzeba 

zweryfikować koszty. Lista 

poparcia nie zawiera numerów 

PESEL osób popierających 

zadanie. Na 15 osób, tylko przy 

jednym nazwisku podano PESEL.

101 11950 2015-06-30 Nowoczesna edukacja Doposażenie Szkoły Podstawowej i 

Niepublicznego Gimnazjum w 

Zabierzowie Bocheńskim w 

nowoczesny sprzęt audio-wizualny, 

który ma poprawić jakość 

prowadzonych zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych. Zakup nowego 

sprzętu sportowego, dostosowanego 

dla najmłodszych dzieci, który ma 

uatrakcyjnić lekcje wychowania 

fizycznego oraz gry edukacyjne do 

świetlicy w Szkole Podstawowej.

Zabierzów Bocheński 25851 tak nie dotyczy

102 11952 2015-06-30 Akademia pasji i inwencji Stworzenie innowacyjnych zajęć 

dodatkowych z modelowania, 

tworzenia obiektów 3D i nauki 

elektroniki użytkowej. Zadanie 

wymaga zakupu drukarki 3D i 

elektroniki. Projekt jest kierowany do 

uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych w gminie 

Niepołomice. Zastosowanie druku 3D 

jest ogromne: od medycyny po części 

urządzeń - to rozwinie twórczość i 

pomysłowość obywateli.

Niepołomice-Śródmieście 8518 tak nie dotyczy

103 11953 2015-06-30 Rozwój małej architektury ulicznej na osiedlu 

Zagrody: kosze uliczne, kosze na psie 

odchody

Zadanie obejmuje zakup i instalację 7 

koszy ulicznych i 4 koszy na psie 

odchody, które ułatwią utrzymanie 

czystości na ulicach osiedla Zagrody, 

a w szczególności na będącym jedną 

z wizytówek miasta trakcie 

Grunwaldzkim. 

Niepołomice-Zagrody 5450 tak nie dotyczy

104 11955 2015-06-30 Stadion sportowy im.Tadeusza Szybńiskiego 

w Staniątkach miejscem aktywnego 

wypoczynku i rozrywki dla wszystkich

Stadion sportowy im. Tadeusza 

Szybińskiego w Staniątkach miejscem 

aktywnego wypoczynku i rozrywki dla 

wszystkich to projekt, który zakłada 

rozbudowę stadionu, co umożliwi 

stworzenie miejsca, w którym każdy 

mieszkaniec gminy Niepołomice 

będzie mógł aktywnie spędzać czas w 

wybrany dla siebie sposób, 

zorganizować wydarzenie sportowe 

odpowiadające własnym 

zainteresowaniom, przyprowadzić 

znajomych i rodzinę do miejsca 

bezpiecznego i czystego, gdzie będzie 

można odpoczywać, a przy okazji 

doskonale się bawić i rozwijać pod 

kątem sportowym.

Staniątki 102000 tak nie dotyczy

105 11956 2015-06-30 Zakup nagłośnienia przenośnego dla Domu 

Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

Zakup nagłośnienia przenośnego, 

które może nagłośnić dużą halę 

sportową, może pracować kilka godzin 

na bateriach lub mieć zasilanie z sieci. 

Kompatybilny z DVD, CD, MP3, 

gniazdo USB, mikrofony. Zakupy dla 

Domu Kultury z możliwością 

wypożyczania przez inne instytucje i 

organizacje w celu realizacji ich zadań.

Zabierzów Bocheński 2000 nie Koszty zadania są 

niedoszacowane. Dlatego należy 

je zweryfikować. Brakuje podpisu 

autora projektu.

106 11958 2015-06-30 Miniarena sportowo-zabawowa dla dzieci na 

terenie Szkoły Podstawowej im.króla 

Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Przystosowanie przyszkolnego terenu 

(obecnie niezagospodarowana 

przestrzeń pełnia nierówności podłoża) 

jako minikompleksu - boiska ze 

sztuczną trawą, kilku urządzeń 

wielofunkcyjnych (kształtujących 

sprawność dzieci). Przestrzeń będzie 

przygotowana do prowadzenia zajęć 

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci.

Niepołomice-Śródmieście 86000 nie Teren wskazany w zadaniu został 

zaplanowany pod inne plany 

inwestycyjne.

107 11962 2015-06-30 Zakup busa dla Staniątek Zakup busa dla uczniów gimnazjów, 

szkół podstawowych i mieszkańców 

sołectwa. Dzięki temu uczniowie 

mieszkający w Zagórzu, Słomirogu, 

Suchorabie będą mieli zapewniony 

dowóz do gimnazjum w Staniątkach. Z 

kolei uczniowie ze szkół 

podstawowych oraz mieszkańcy będą 

mogli bezpłatnie wynajmować busa na 

wycieczki. Inicjatywa zapewni 

wszystkim komfort i oszczędności.

Staniątki 73779,5 tak nie dotyczy

108 11971 2015-06-30 Zajęcia szachowe dla uczniów klas 

pierwszych 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

zajęć szachowych w dwóch klasach 

pierwszych w Szkole Podstawowej w 

Woli Batorskiej (raz w tygodniu po 

jednej godzinie dla każdego oddziału).

Wola Batorska 5000 tak nie dotyczy



109 11973 2015-06-30 Boisko sportowe W związku ze stale rosnącą liczbą 

dzieci na naszym osiedlu niezbędne 

jest stworzenie infrastruktury 

zapewniającej im aktywne spędzanie 

wolnego czasu, co zapewni budowa 

wielofunkcyjnego boiska sportowego. 

Dzięki wielofunkcyjności (piłka nożna, 

koszykówka, siatkówka) z boiska będą 

mogli korzystać również dorośli, jak i 

osoby starsze ceniące aktywność 

fizyczną. 

Niepołomice-Jazy 48000 nie Teren wskazany w zadaniu został 

zaplanowany pod inne plany 

inwestycyjne.

110 11977 2015-06-30 Ciekawszy plac zabaw w Suchorabie Projekt zakłada remont i uzupełnienie 

wyposażenia placu zabaw, aby stał się 

ciekawszym i bezpieczniejszym 

miejscem zabaw oraz integracji dla 

dzieci i opiekunów. Jego położenie 

przy budynku Szkoły Podstawowej 

pozwoli na dodatkowe wykorzystanie 

do przez uczniów do ćwiczeń 

sprawności fizycznej czy inną formę 

spędzania wolnego czasu.

Suchoraba 12258 nie Proszę udzielić informacji, w 

którym miejscu ma być 

zainstalowane nowe urządzenie. 

Czy w zamian za „stare” i 

zniszczone, czy jest jakieś inne 

miejsce na zamontowanie 

urządzenia?

111 11980 2015-06-30 Dzieci w sieci Zakup nowoczesnych kompletów do 

pracowni informatycznej Szkoły 

Podstawowej w Woli Zabierzowskiej. 

Dotychczasowy sprzęt jest już bardzo 

przestarzały i nie spełnia oczekiwań 

dzieci, a także utrudnia pracę na 

lekcjach zajęć komputerowych.

Wola Zabierzowska 15000 tak nie dotyczy

112 11981 2015-06-30 Warsztaty przyrodnicze dla dzieci "Klub 

przyrodnika"

Cykl 6 zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

w wieku 3-10 lat odbywających się 

bezpłatnie i obejmujących zajęcia z 

przyrody w skali makro - rośliny i 

zwierzęta, mikro obsługa mikroskopu i 

samodzielne wykonanie preparatów 

oraz zajęć tematycznych 

przybliżających dzieciom piękno i 

niezwykłość Puszczy Niepołomickiej 

Zajęcia w formie warsztatowej 

prowadzi doświadczona kadra 

uniwersytecka.

Niepołomice-Jazy 6000 tak nie dotyczy

113 11982 2015-06-30 Czytaki z naszej paki - rodzinny klub 

czytelniczy

Cykl zajęć, głównie dla dzieci, na 

których chętnie powitamy również 

rodziców, dziadków, ciocie, wujków, 

jak też rodzeństwo w każdym wieku. 

Inspirujące, odkrywane, kolorowe od 

rysowania i czasem zamyślone od 

zasłuchania warsztaty literackie dla 

całych rodzin. Bezpłatne zajęcia 

prowadzone przez absolwentkę 

literaturoznawstwa, autorkę książek i 

miłośniczkę literatury dziecięcej. 

Niepołomice-Jazy 3200 tak nie dotyczy

114 11983 2015-06-30 Budowa street workout parku Street workout park umożliwi nam 

treningi na świeżym powietrzu z 

wykorzystaniem tylko ciężaru 

własnego ciała. Taki trening ma 

pozytywny wpływ na układ krwionośny 

człowieka oraz kształtuje mięśnie, 

równowagę, zwinność i koordynację.

Niepołomice-Śródmieście 38757,3 nie Prosimy o ustalenie konkretnego 

miejsca i kolorystyki z miejskim 

architektem.

115 11988 2015-06-30 Szkolne radio "Szkolne radio" - projekt 

zaproponowany przez uczniów i 

przeznaczony dla uczniów Gimnazjum 

w Niepołomicach. Pozwoli na 

kształtowanie umiejętności 

medialnych. Rozbudzi pasję, która 

uczy kreatywności, współpracy oraz 

samodzielności, ponieważ to 

gimnazjaliści będą prezenterami. 

Zamierzeniem radia jest 

rozpowszechnienie muzyki, ale przede 

wszystkim prezentowanie audycji 

promujących pozytywne inicjatywy, z 

zachowaniem dbałości o język 

ojczysty.

Niepołomice-Śródmieście 10646,28 tak nie dotyczy

116 11989 2015-06-30 Organizacja pikniku integracyjnego dla 

mieszkańców osiedla Niepołomice-Jazy

Zadanie dotyczy organizacji pikniku 

integracyjnego dla mieszkańców 

osiedla Niepołomice-Jazy 27 sierpnia 

2016 r. pn. "Pożegnanie lata". Zadanie 

obejmuje organizację w godzinach od 

12.30 do 18.00 pikniku dla 

mieszkańców osiedla, w trakcie 

którego zorganizowane zostaną liczne 

gry i zabawy dla dzieci oraz osiedlowa 

rywalizacja sportowa dla dorosłych. W 

trakcie pikniku będzie palił się grill oraz 

przygotowany zostanie drobny 

poczęstunek dla wszystkich przybyłych 

mieszkańców.

Niepołomice-Jazy 1600 tak nie dotyczy

117 11996 2015-06-30 Lato w Staniątkach - zorganizowanie 4 tygodni 

wypoczynku stacjonarnego dla dzieci z terenu 

gminy Niepołomice w okresie zimowym i 

letnim w 2016 r.

Projekt dotyczy organizacji czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży w 

trakcie miesięcy wakacyjnych w 2016 

r. W ramach projektu zostaną 

zorganizowane animacje czasu 

wolnego, wycieczki, zajęcia 

historyczne, kulturowe dotyczące 

Staniątek, plastyczne, muzyczne, 

sportowe filmowe, kulinarne, gry 

zespołowe i terenowe, spotkania z 

ciekawymi ludzi, wizyty u lokalnych 

wytwórców. Przewiduje się oparcie 

organizacji o zasoby 

międzypokoleniowe.

Staniątki 44800 tak nie dotyczy

118 12002 2015-06-30 Festyn rodzinny "Festyn Rodzinny" to integracyjna 

impreza środowiskowa dla dzieci, 

uczniów, rodziców, mieszkańców 

Podgrabia na terenie przyszkolnym 

Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Niepołomicach-Podgrabiu. W czasie 

festynu przewidziano: występ 

artystyczny, konkursy, gry, zabawy 

sportowe, kąciki tematyczne, m.in. 

"Kraina dmuchawców". W ramach 

projektu planowany jest zakup ławek 

ogrodowych przeznaczonych na festyn 

i "zielone lekcje".

Niepołomice-Podgrabie 7150 tak nie dotyczy

119 12005 2015-06-30 Warsztaty językowe i warsztaty cyrkowe dla 

dzieci w okresie wakacji 2016

Warsztaty językowe (j. angielski) i 

warsztaty cyrkowe dla dzieci w okresie 

wakacji 2016. 

Wola Batorska 8850 tak nie dotyczy

120 12006 2015-06-30 Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej w 

Staniątkach

Zakup trzech komputerów wraz z 

oprogramowaniem oraz 

oprzyrządowaniem. Projekt dotyczy 

unowocześnienia oraz zwiększenia 

liczby komputerów w czytelni Biblioteki 

Publicznej w Staniątkach.

Staniątki 6900 tak nie dotyczy



121 12007 2015-06-30 Odnowa (renowacja) figury Jezusa Chrystusa 

w parku Staniątkach

Renowacja figury w parku przy 

Opactwie Sióstr Benedyktynek w 

Staniątkach.

Staniątki 25000 nie Działka nie należy do gminy.

122 12008 2015-06-30 Rampa - podjazd dla osób niepełnosprawnych 

w Bibliotece Publicznej w Staniątkach

Rampa - pojazd w bibliotece w 

Staniątkach, umożliwiający korzystanie 

z biblioteki przez osoby 

niepełnosprawne oraz ułatwiający 

wejście z wózkami dziecięcymi.

Staniątki 12000 tak nie dotyczy

123 12009 2015-06-30 Nagranie repertuaru grupy śpiewaczo-

obrzedowej Nasza Wola z Woli Batorskiej w 

profesjonalnym studio nagraniowym

Nagranie repertuaru grupy śpiewaczo-

obrzędowej Nasza Wola z Woli 

Batorskiej w profesjonalnym studio 

nagraniowym.

Wola Batorska 1000 tak nie dotyczy

124 12010 2015-06-30 Instalacja klimatyzacji w filii Biblioteki 

Publicznej w Podłężu

Montaż klimatyzacji w filii Biblioteki 

Publicznej w Podłężu w celu 

zapewnienia użytkownikom biblioteki 

optymalnych warunków do korzystania 

z bogatej i różnorodnej oferty tej 

instytucji kultury.

Podłęże 6600 tak nie dotyczy

125 12011 2015-06-30 Doposażenie pomieszczenia socjalnego w 

Domu Kultury w Chobocie

Zadanie ma na celu położenie płytek 

wokół zlewu, pomalowanie sufitu , 

zamontowanie zlewu i zakup jednej 

szafki kuchennej.

Chobot 2100 tak nie dotyczy

126 12012 2015-06-30 Doposażenie placu zabaw w Chobocie Zakup oraz montaż mat "bezpieczna 

nawierzchnia" na placu zabaw przy 

huśtawkach oraz przy zjeżdżalni. 

Doposażenie istniejącego placu zabaw 

w karuzele, huśtawkę, kubełkową i 

miniściankę wspinaczkową. 

Wykonanie remontu (odmalowanie) 

istniejących urządzeń.

Chobot 10500 tak nie dotyczy

127 12027 2015-06-30 Zakup pompy oraz ucinaków dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach

Zakup pompy oraz ucinaków dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Staniątkach. 

Staniątki 7300 tak nie dotyczy

128 12028 2015-06-30 Stacja i parking rowerowy w centrum 

Niepołomic

Dobrze zaprojektowany, ergonomiczny 

i estetyczny parking rowerowy z 

miejscem na około 30 rowerów oraz 

stacją umożliwiającą drobną naprawę 

roweru, regulację, wymianę kół itp. 

Niepołomice-Śródmieście 18000 tak nie dotyczy

129 12029 2015-06-30 Wykonanie nawierzchni pod zatokę 

parkingową przy placu zabaw

Wykonanie zatoki parkingowej przy 

placu zabaw na długości 47 mb.

Niepołomice-Podgrabie 17000 tak nie dotyczy

130 12030 2015-06-30 Wykonanie nawierzchni trawiastej pod plac 

zabaw oraz ogrodzenie i przeniesienie 

elementów

Wykonanie i ogrodzenie nawierzchni 

trawiastej pod nową lokalizacje placu 

zabaw naprzeciw obecnego oraz 

przeniesienie i udostępnienie 

elementów z poprzedniego placu 

zabaw. 

Niepołomice-Podgrabie 12731,4 nie Z uwagi na 'trwałość projektu', 

brak jest możliwości przeniesienia 

placu zabaw. Niedoszacowanie 

kosztów.

131 12031 2015-06-30 Ekodron Zakup bezzałogowego statku 

powietrznego (drona) służącego do 

pomiarów, monitorowania i 

lokalizowania źródeł zanieczyszczenia 

powietrza na terenie gminy. 

Wyszkolenie operatora lub 

operatorów. Dron mógłby wypełniać 

również inne zadania: promocyjne 

(zdjęcia, filmy), przeciwpożarowe 

(monitorowanie łąk, lasów), 

przeciwpowodziowe, związane z 

bezpieczeństwem.

Niepołomice-Zagrody 44000 tak nie dotyczy

132 12032 2015-06-30 Wyposażenie przestrzeni miejskiej w 

urządzenia rekreacyjno-sportowe

Projekt ma na celu zaaranżowanie 

przyjaznego miejsca spotkań 

mieszkańców miasta. Chcemy 

uatrakcyjnić przede wszystkim 

centrum miasta, aby wykreować 

społeczną przestrzeń  miejską. 

Wyposażymy przestrzeń obok MCDiS 

w leżaki, stoliki oraz biblioteczki, które 

umożliwią miejscowym wymianę 

książek. Przestrzeń niedaleko Izby 

Regionalnej - chcemy umieścić 

urządzenie do disc-golfa oraz ławki.

Niepołomice-Śródmieście 54440 nie Braki we wniosku. Należy 

uzupełnić daty.

133 12038 2015-06-30 Zagrajmy razem w siatkówkę - stworzenie 

boiska do gry w siatkówkę

"Zagrajmy razem w siatkówkę" to 

nazwa projektu, dzięku któremu 

chcemy wypromować i 

rozpowszechnić tą dyscyplinę sportu, 

dzięki czemu dzieci i młodzież będą 

mogły poznać zasady 

współzawodnictwa i wziąć udział w 

turniejach i zintegrować się z 

rówieśnikami.

Niepołomice-Zagrody 3500 nie Wniosek ma niedoszacowane 

koszty inwestycji. Przebiegająca 

linia niskiego napięcia stanowi 

zagrożenie dla ewentualnych 

grających. Względy 

bezpieczeństwa uniemożliwiają 

przeprowadzenie inwestycji.

134 12039 2015-06-30 Przyjaciel z boiska - boisko do gry w piłkę 

nożną

"Przyjaciel z boiska" to hasło 

promujące projekt stworzenia miejsca 

do gry w piłkę nożną, dzięki czemu 

nasze dzieci będą mogły okazyjnie 

rozwijać kulturę fizyczną, doskonalić 

swoje umiejętności, jak również 

poznawać prawdziwych przyjaciół.

Niepołomice-Zagrody 22080 nie Działka, na której zaproponowano 

realizację zadania przeznaczona 

jest na sprzedaż. W dodatku 

przechodzi tam linia nskiego 

napięcia, dlatego ze względów 

bezpieczeństwa nie jest możliwe 

zrealizowanie inwestycji na tym 

terenie.

135 12051 2015-06-30 Założenie fundacji mieszkaców osiedla Jazy Celem projektu jest założenie 

organizacji pożytku publicznego 

–fundacji mieszkańców osiedla Jazy. 

Fundacja będzie wspierać działania 

zmierzające do umacniania 

aktywności społeczności lokalnej i 

poprawy warunków życia 

mieszkańców oraz pełnić rolę organu 

wspierającego działania zarządu 

osiedla Niepołomice- Jazy. Powołanie 

fundacji będzie też podstawą do 

aktywnego pozyskiwania środków na 

potrzeby mieszkańców.

Niepołomice-Jazy 2590 nie Ponoszenie kosztów związanych z 

założeniem organizacji 

pozarządowych nie stanowi 

zadania własnego gminy.

136 11988' 2015-06-30 Strefa Kreatywnego Myślenia - sala 

kreatywności

Strefa Kreatywnego Myślenia to 

pomysł na stworzenie pracowni w 

Gimnazjum. Jej niestandardowe 

wyposażenie pozwoli w atrakcyjny 

sposób rozwijać i doskonalić 

umiejętności manualne, samodzielne 

myślenie, kreatywność, 

przedsiębiorczość i relacje 

interpersonalne. Ułatwi organizacje 

zajęć integracyjnych oraz pracę 

indywidualną z uczniem o 

specyficznych potrzebach i zdolnym.

Niepołomice-Śródmieście 20000 tak nie dotyczy


