Karta do głosowania
dla mieszkańców Gminy Niepołomice, którzy ukończyli 16 lat, na zadania do budżetu obywatelskiego na 2017 rok
Pouczenie:
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 11 września 2016 r. do dnia 18 września 2016 r. do godz. 18:00.
2. Głosowaniu ma charakter jawny.
3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Niepołomice zameldowani na terenie gminy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać pocztą na adres
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice. W przypadku przesyłki pocztowej
decyduje data stempla pocztowego.
5. Kwoty, jakie mogą być przeznaczona na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki pomocniczej, wynoszą
odpowiednio:

Lp.

Jednostka pomocnicza

1

Niepołomice - Boryczów

2

Niepołomice - Jazy

3

Niepołomice - Piaski

4

Niepołomice - Podgrabie

5

Niepołomice - Śródmieście

6

Niepołomice - Zagrody

7

Niepołomice - Zakościele

8

Chobot

9

Ochmanów

10

Podłęże

11

Słomiróg

12

Staniątki

13

Suchoraba

14

Wola Batorska

15

Wola Zabierzowska

16

Zabierzów Bocheński

17

Zagórze

18

Zakrzowiec

19

Zakrzów

Liczba
ludności*

Kwota, która może być przeznaczona na
zadania dla danej jednostki pomocniczej

1 219
2 463
926
707
2 405
1 723
2 110
329
658
2 183
521
2 637
317
2 966
1 268
1 696
752
567
1 148

45 834 zł
92 609 zł
34 818 zł
26 583 zł
90 428 zł
64 785 zł
79 336 zł
12 370 zł
24 741 zł
82 081 zł
19 590 zł
99 151 zł
11 919 zł
111 522 zł
47 677 zł
63 770 zł
28 275 zł
21 319 zł
43 165 zł

* Stan na 29 lutego 2016 r.

Zasady ważności głosu:
1. Aby głos był ważny, należy wybrać nie więcej niż dwa zadania z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania.
Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” .
2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL
osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.
Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania.
2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż dwóch zadań z listy zadań zamieszczonych na karcie do
głosowania.
3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL nie można ustalić tożsamości głosującego.
4. Numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna).
5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego.
6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na głosowanie.
7. Głosujący nie jest mieszkańcem gminy Niepołomice zameldowanym na terenie gminy Niepołomice lub w chwili
oddania głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.

Lp.

Numer
zadania

1

8776

2

8777

3

9202

1

8949

2

8952

3

9016

4

9193

1

8780

2

8781

Nazwa zadania

Skrócony opis zadania

NIEPOŁOMICE - BORYCZÓW. KWOTA NA OSIEDLE: 45 834 zł
Zadanie polega na doposażeniu „zielonego ogrodu” w małą
architekturę (np. Ławki, kosze, itd.), elementy urozmaicające
teren np. Małe huśtawki, maty ochronne oraz nowe nasadzenia.
Zielony ogród Szczegółowy plan doposażenia powstanie na wiosnę 2017, gdy
doposażenie i festyn
będziemy wiedzieć, co się przyjęło, a co nie. Jak w pierwszej
edycji, większość prac mają wykonać mieszkańcy osiedla.
Drugim elementem wniosku jest organizacja festynu dla
mieszkańców osiedla Boryczów.
Zadanie polega na zamontowaniu „szykan” zwalniających w
Osiedle Boryczów ciągu ulic Pilotów i Czerwonych Beretów. Instalacje te spowolnią
poprawa bezpieczeństwa ruch na naszym osiedlu bez negatywnych skutków, które
wywołują progi zwalniające.
Zagospodarowanie terenu Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki Matki Bożej w
wokół kapliczki Matki Bożej Boryczowie poprzez wybrukowanie terenu, ustawienie ławek i
w Boryczowie
stojaka na rowery, ogrodzenie kapliczki.
NIEPOŁOMICE - JAZY. KWOTA NA OSIEDLE: 92 609 zł
Zastosowanie środków
Ustawienie znaków ograniczających prędkość i ruch pojazdów na
ograniczających ruch na
drodze idącej przez Osiedle Suszówka oraz postawienie po obu
drodze idącej przez osiedle
jej stronach i na środku szykan.
Suszówka - znaki i szykany
Kontynuacja prac rozpoczętych na tym terenie w ramach
zadania budżetu obywatelskiego w 2016 roku, zmierzających do
utworzenia obok osiedla PARKEKO terenu sportowoZagospodarowanie terenu
rekreacyjnego. Projekt ma być realizowany wg sporządzonego w
rekreacyjno-sportowego o
ramach projektu 2016 roku planu wykonawczego. W ramach
powierzchni 95 arów
budżetu obywatelskiego na 2017 rok planowany jest zakup oraz
zamontowanie elementów małej architektury oraz zazielenienie
terenu.
Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców osiedla Jazy pt.
„Jazzy na Jazach”. W ramach festynu odbędą się zawody
„Jazzy na Jazach” – Festyn
sportowe, integracyjne, bieg uliczny, koncert muzyczny
sportowo-rekreacyjny na
(niewykluczony Jazz) lub występ kabaretu lub innego
Jazach
wykonawcy. Miejscem będą okolice Kościoła na Jazach. Termin
koniec maja lub początek czerwca 2017.
Naturalny plac zabaw wg indywidualnego projektu
dostosowanego do potrzeb mieszkańców. Ideą jest
zastosowanie elementów naturalnych: roślin, drewna, kamieni i
Słoneczny plac zabaw
piasku. Oprócz urządzeń do zabaw ruchowych znajdą się tam
elementy rozwijające twórczą fantazję i uspołecznienie, tj.:
wiaderkowy dźwig, zabawa w sklep, tkanie, granie na
instrumentach.
NIEPOŁOMICE - PIASKI. KWOTA NA OSIEDLE: 34 818 zł
Na Osiedlu Piaski przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Droga
Królewska stoi ładna odremontowana kapliczka, przy której
często zatrzymują się osoby, aby odpocząć i westchnąć do Boga.
Mała Architektura - ławki Jest przy niej stara zniszczona ławka, która psuje schludny
wygląd otoczenia. Natomiast ławki przy ul. Grzybowej i Droga
Królewska będą służyły do odpoczynku starszym osobom idącym
do lekarza, kościoła czy na zakupy.
Deptak ten ma umożliwić bezpieczne i wygodne przejście do ul.
Sosnowej oraz ścieżek rekreacyjnych w puszczy dla osób
spacerujących z małymi dziećmi oraz osób uprawiających
Deptak spacerowy
nordicwalking, jeżdżących na rowerach i rolkach oraz
mieszkańców, którzy często tym skrótem chodzą do sklepu przy
ul. Myśliwskiej oraz do rynku.

Wartość
zadania Wybór
[zł]

33 000

12 834

17 300

10 000

20 000

9 300

28 000

7 000

27 000

3

9182

Niecodzienne warsztaty
rodzinne

Warsztaty rodzinne, podczas których każdy członek rodziny
będzie mógł spełnić się artystycznie, kulinarnie lub w wielu
innych dziedzinach. Każdego miesiąca w niedzielę odbędą się
19 500
warsztaty, podczas których będzie wiele niespodzianek, atrakcji i
wyzwań dla całej rodziny. Będzie wspólne przygotowywanie
posiłków i odkrywanie tego jaką moc ma rodzina!

NIEPOŁOMICE - PODGRABIE. KWOTA NA OSIEDLE: 26 583 zł

1

2

9015

9151

1

8027

2

8568

3

8621

4

8869

5

8972

6

8973

Zakup brakującego
umundurowania i sprzętu
dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Niepołomice –
Podgrabie
Doposażenie terenu części
rekreacyjno-sportowej
przy Szkole Podstawowej
nr 3 im. Włodzimierza
Puchalskiego w
Niepołomicach –
Podgrabiu

Wniosek dotyczy zakupu brakującego umundurowania i sprzętu
13 657
dla OSP Niepołomice – Podgrabie.

Zadanie przewiduje doposażenie terenu części rekreacyjnosportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza
Puchalskiego w Niepołomicach – Podgrabiu. W ramach projektu 12 925
planuje się zakup mebli ogrodowych, ławeczek, zewnętrznego
stołu do ping ponga, piłek oraz nagłośnienia z mikserem.

NIEPOŁOMICE - ŚRÓDMIEŚCIE. KWOTA NA OSIEDLE: 90 428 zł
Projekt polega na organizacji pikniku ze zdrową żywnością pod
Kopcem Grunwaldzkim w Niepołomicach. W programie:
Slow food-piknik rodzinny
prezentacje dań przygotowanych przez uczniów niepołomickich
pod Kopcem
szkół, warsztaty wyciskania soków, warsztaty kulinarne, porady
Grunwaldzkim
dietetyka, konkurs na najlepszy bochenek chleba, zabawy dla
dzieci.
Impreza plenerowa
rodzinna Ziołomania z
„Ziołomania" impreza plenerowa rodzinna z warsztatami dla
warsztatami i konkursami dużych i małych. W trakcie której odbędą się otwarte bezpłatne
dla dużych i małych w
warsztaty, wykłady oraz konkursy. Warsztaty zielarskie z
Osadzie Podegrodzie w
rozpoznawaniem ziół i przypraw, tworzenie zielnika, naturalnych
Niepołomicach 15 sierpnia mydełek, nalewek leczniczych i wiele innych.
2017
Celem jest remont salek rehabilitacyjnych przy Targowej 5 w
Niepołomicach i zakup sprzętu do rehabilitacji osób
Pomóżmy pomagać niepełnosprawnych. Rocznie z rehabilitacji korzysta 100 osób
remont sal
niepełnosprawnych. Stan salek jest krytyczny. Największym
rehabilitacyjnych i zakup
problemem jest ich zagrzybienie. Sprzęt rehabilitacyjny uległ
sprzętu do rehabilitacji
zużyciu. Środki z Budżetu Obywatelskiego pozwolą na
osób niepełnosprawnych
stworzenie godnych warunków do rehabilitacji osobom
chorującym.
Cel projektu - modernizacja biblioteki oraz ICIM, spełniającego
Modernizacja biblioteki
wymogi oświaty na miarę XXI w. Chcemy dokonać wymiany
szkolnej wraz z
sprzętu komputerowego na nowy, wysokiej jakości. Zakup
internetowym centrum
nowych mebli pozwoli w pełni wykorzystać przestrzeń
informacji multimedialnej
biblioteczną, umożliwiając stworzenie strefy dla najmłodszego
(ICM)
czytelnika.
Piłkarska świetlica to projekt utworzenia w Miejskim Klubie
Sportowym Puszcza Niepołomice miejsca, w którym zawodnicy i
Piłkarska świetlica
zawodniczki wszystkich sekcji będą mogli spędzać wolny czas w
oczekiwaniu na zajęcia i treningi piłkarskie.
Maskotka stadionowa Żubra to nowa atrakcja dla kibiców
Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice. Żubr będzie
towarzyszył kibicom, głównie tym najmłodszym (Młodym
Żubrom), podczas meczów drużyny seniorów drugoligowej
Maskotka stadionowa –
Puszczy Niepołomice. Dodatkowo Maskotka będzie uczestniczyć
Żubr
w życiu klubu i promować popularyzację sportu wśród
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

8 800

12 500

36 500

60 000

25 000

4 500

7

8985

8

9027

9

9029

10

9062

11

9063

12

9066

13

9067

14

9069

15

9098

16

9113

17

9114

18

9120

19

9122

Przygotowanie pracowni elektronicznej dla dzieci i młodzieży –
Pracownia elektroniczna zakup lutownic, przyrządów pomiarowych, płytek oraz zestawów
dla najmłodszych –
do samodzielnego montażu. Wszystko to pozwoli na
3 900
Niepołomicki Klub
wprowadzenie najmłodszych we wspaniały świat radiotechniki i
Krótkofalowców
rozwinie
umiejętność
budowy
własnych
układów
elektronicznych.
Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw przy Kopcu o urządzenia
Z głową w chmurach –
rozwijające kreatywność i wznoszące użytkowników, w tym tych
rozbudowa placu zabaw najmłodszych, ku niebu – m.in. Trampoliny, huśtawki (np. 39 800
przy Kopcu Grunwaldzkim Bocianie gniazdo), linarium, urządzenie muzyczne, slackline.
Postawione zostaną też dodatkowe ławki, kosze na śmieci.
Zakup pozycji literackich z
Zakup do biblioteki w Niepołomicach, jej filii oraz bibliotek
filozofii i ekonomii
szkolnych dzieł najwybitniejszych teoretyków myśli politycznej i 1 036
liberalnej do bibliotek i
ekonomicznej.
szkół w gminie
Wyposażenie nowego
samochodu w sprzęt
ratowniczy dla potrzeb
Zakup niezbędnego wyposażenia ratunkowego do nowego
12 445
jednostki Ochotniczej
samochodu strażackiego NISSAN Navara.
Straży Pożarnej w
Niepołomicach
„DOPOSAŻENIE
STRAŻAKÓW z jednostki Doposażenie strażaków z Jednostki w 6 kompletów mundurów
23 082
OSP w Niepołomicach w bojowych.
mundury bojowe”
Wózek umożliwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się na
terenie ośrodka oraz uczestniczenie w imprezach wyjazdowych.
Zakup rolet wewnętrznych do jadalni w Środowiskowym Domu
Zakup rolet wewnętrznych Samopomocy w Niepołomicach.
Wózek inwalidzki

Wycieczka krajoznawcza

Wycieczka krajoznawcza do Szczawnicy dla uczestników zajęć
Środowiskowego Domu Samopomocy.

2 000
1 000

3 500

Zakup trzech tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem do
Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w
Niepołomicach. Tablice interaktywna dzięki nowoczesnej 32 000
technologii łączy funkcje edukacyjne z zabawą i tym samym
stwarza atrakcyjne środowisko pracy.
W tym projekcie chcielibyśmy wyjść naprzeciw anomaliom
pogodowym i zakupić stroje meczowe z długimi rękawami dla
Stroje meczowe dla małych najmłodszych adeptów piłki nożnej w naszym mieście. Zakup 40
5 000
piłkarzy
kompletów ułatwiłby chłopcom grę i nie pozwolił na
wychłodzenie organizmu nawet przy bardzo złych warunkach
atmosferycznych.
Projekt „Ławki rezerwowych i trybuna dla niepołomickiego
Ławki rezerwowych i
Orlika” to pomysł na stworzenie jeszcze lepszych warunków dla
trybuna dla
korzystających na co dzień z kompleksu boisk użytkowników, 18 000
niepołomickiego orlika
czyli amatorów sportów drużynowych (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka) oraz indywidualnych (tenis, badminton).
Projekt „Śladami Tomka Wilmowskiego” porwie młodzież w
niezapomnianą przygodę. Na podstawie kultowych powieści
„Śladami Tomka
Alfreda Szklarskiego, szóstoklasiści i piątoklasiści będą mogli
2 450
Wilmowskiego”
poszerzyć swoją wiedzę geograficzną i historyczną, a przy tym
dobrze się bawić. Uczestnicy poznają moc przygód, których
inspiracją są oczywiście książki młodzieżowe.
Celem tego zadania jest remont sali korekcyjnej wraz z jej
wyposażeniem w budynku szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Remont sali korekcyjnej w Niepołomicach. Modernizacja sali ma przyczynić się do
39 725
wraz z jej wyposażeniem większego uczestnictwa młodzieży w zajęciach wychowania
fizycznego, a także ma urozmaicić wybór ćwiczeń. Sala nie była
remontowana od 20 lat.
Zakup 3 tablic
interaktywnych wraz z
oprzyrządowaniem

20

9134

21

9135

22

9145

23

9170

24

9199

21 sierpnia 2017r. Przez terytorium Stanów Zjednoczonych
będzie przebiegać pas całkowitego zaćmienia słońca. Grupa
Wyjazd grupy
multimedialna, pod kierunkiem nauczyciela Janusza Jagły,
multimedialnej MOA na przygotowuje się w czasie zajęć w MOA do tego wydarzenia od
20 000
całkowite zaćmienie słońca wielu miesięcy. Wyjazd da młodzieży szansę zobaczyć,
w USA w sierpniu 2017 r. sfotografować i sfilmować to zjawisko. Całkowite zaćmienie
Słońca to piękne i rzadkie zjawisko astronomiczne i nieprędko
pojawi się okazja do jego kolejnej obserwacji.
Budowa siłowni
zewnętrznej przy ul. 3
Maja w Niepołomicach

Montaż urządzeń do ćwiczeń dla osób dorosłych na działce
35 000
pomiędzy placem zabaw a stawem, ul. 3 Maja w Niepołomicach.

Projekt ma na celu modernizację i unowocześnienie
wyposażenia kuchni przedszkolnej w Samorządowym
Przedszkolu nr 1 w Niepołomicach tak, aby spełniała standardy
wyznaczone nowoczesnym kuchniom w przedszkolach. Projekt
przewiduje zakup i montaż następującego sprzętu AGD:
„Nowoczesna kuchnia dla
urządzenie typu Thermomix, piec konwekcyjno-parowy, 34 500
przedszkolaków”
maszyna do obierania warzyw, robot planetarny oraz
nowoczesne patelnie i noże elektryczne. Zakup i montaż tych
urządzeń umożliwi większe zróżnicowanie jakości i wartości
wydawanych posiłków (nowoczesna technologia) oraz podniesie
jakość pracy personelu.
Projekt zaproponowany przez uczniów i przeznaczony dla
uczniów Gimnazjum w Niepołomicach. Pozwoli na kształcenie
umiejętności medialnych. Rozbudzi pasję, która uczy
„Szkolne radio”
17 400
kreatywności, współpracy oraz samodzielności, ponieważ to
gimnazjaliści będą prezenterami audycji promujących pozytywne
inicjatywy, zachowania, postawy.
Wdrożenie zajęć pozaszkolnych wykorzystujących nowe
technologie ze szczególnym uwzględnieniem mechatroniki czyli
Ucz się, baw i programuj – mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.
3 500
szkolny zestaw robotyczny! Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich polegałyby na budowaniu i programowaniu robotów
wykonujących zaplanowane działania.
NIEPOŁOMICE - ZAGRODY. KWOTA NA OSIEDLE: 64 785 zł

1

8641

2

8642

Montaż lustra drogowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa
Montaż lustra drogowego i
kierowców wyjeżdżających z ul. Skarbowej na ul. Portową.
tablicy informacyjnej przy
1 500
Montaż tablicy informacyjnej w celu ograniczenia ruchu
ul. Skarbowej
pojazdów ciężarowych na ul. Skarbowej.
Wycieczka integracyjna dla Wycieczka integracyjna dla dzieci (do lat 16) zamieszkałych na
12 957
dzieci (do lat 16)
terenie osiedla Zagrody.
NIEPOŁOMICE - ZAKOŚCIELE. KWOTA NA OSIEDLE: 79 336 zł

1

2

8325

8864

„Być kobietą, być kobietą"
- program
biblioterapeutyczny dla
kobiet z Gminy
Niepołomice połączony z
szeroko rozbudowanymi
warsztatami rękodzieła
artystycznego.(cz. III)

„Warzenie w męskim
gronie” - warsztaty
piwowarskie dla
niepołomiczan.

Program biblioterapeutyczny dla kobiet z naszej Gminy
połączony z szeroko rozbudowanymi warsztatami rękodzieła
artystycznego dla pań. Obejmie on decoupage, szycie na
maszynie, a także rzeźbę z tkaniny utwardzanej specjalnymi
preparatami do tkanin naturalnych (III edycja). Zakończony
zostanie wernisażem z wystawą prac uczestniczek.

Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów
piwowarskich, których uczestnikami będzie 20 mężczyzn
zamieszkujących Miasto i Gminę Niepołomice. W planie
przewidziano
wprowadzenie
uczestników
w
historię
piwowarstwa, zapoznanie z różnymi gatunkami i odmianami
piwa, kurs sensoryczny i naukę procesu warzenia piwa.
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Oświetlenie parkingu na tyłach krytej pływalni w Niepołomicach
Oświetlenie parkingu na przy ul.Korczaka. Instalacja dwóch lamp przyczyni się do
tyłach Basenu w
poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pozostawionych
6845
Niepołomicach przy
na parkingu samochodów. Oświetlenie wjazdu na teren
ul. Korczaka 5
zabudowy szeregowej poprawi również bezpieczeństwo
mieszkańców.
Projekt „Rozbudowa infrastruktury Ośrodka Harcerskiego"
obejmuje wyposażenie harcerskiej wiaty biwakowej w piec do
pieczenia i grillowania, stoły do przygotowania posiłków,
wyłożenie wnętrza wiaty kostką brukową oraz montaż stojaka
Rozbudowa infrastruktury na 10 rowerów. Zadanie przewiduje również nową aranżację
51 200
ośrodka harcerskiego
dużej izby harcerskiej, w tym remont podłogi, wydzielenie izby
zuchowej poprzez montaż mobilnej ściany oraz instalację
daszków nad drzwi wejściowe w obu harcówkach. Realizacja
zadania poprawi bezpieczeństwo harcerek i harcerzy w czasie
zbiórek oraz uatrakcyjni działania metodyczne.
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach pragnie przeznaczyć 2000
zł na zakup książek, które są polecane przez nauczycieli jako
obowiązkowe, ale niestety nie ma ich w podstawowym kanonie
Zakup lektur
2 000
lektur. Często tych pozycji jest bardzo mało w bibliotece lub są
pojedyncze egzemplarze. Taki zakup na pewno będzie pomocny
dzieciom oraz ich rodzicom.
Projekt „Zaczytana mama" skierowany jest do wszystkich Mam,
które spędzają czas na urlopie macierzyńskim, a oprócz swojego
maleństwa kochają również książki. Projekt oferuje cztery
„Zaczytana mama”
spotkania prowadzone przez specjalistów. Podczas tych 1 850
niecodziennych spotkań Mamy dowiedzą się, jak ważną rolę w
rozwoju maluszka odgrywają książki zabawki, jak wykonać
bezpieczny masaż u niemowlaka oraz jak go zdrowo odżywiać.
Zakup nowości
wydawniczych dla
Zakup 30-40 książek (nowości wydawniczych) dla Biblioteki.
2 000
biblioteki publicznej w
Niepołomicach
Sensoplastyka – zajęcia Głównym działaniem ma być odbycie trzech cykli zajęć dla dzieci,
rozwojowe dla dzieci do 3 każdy cykl składa się z 5 warsztatów, w których będą brać udział 5 750
roku życia
najmłodsi mieszkańcy Niepołomic – dzieci do 36 miesiąca życia.
CHOBOT. KWOTA NA SOŁECTWO: 12 370 ZŁ
Wyposażenie placu przy
Domu Kultury w Chobocie Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw,
8 217
w akcesoria „Siłowni
przy Domu Kultury w Chobocie.
Plenerowej”
Zakup stołu składanego do tenisa stołowego pozwoli rozszerzyć
ofertę placówki kierowaną do młodzieży i osób dorosłych
Zakup stołu do tenisa
zainteresowanych takimi działaniami. Istnieje zainteresowanie
stołowego dla domu
1 450
młodych osób takim spędzaniem czasu wolnego. W Chobocie nie
kultury w Chobocie
ma innego podmiotu realizującego zadania z zakresu sportu i
rekreacji.
Zakup gitary basowej ze wzmacniaczem pozwoli wzbogacić
brzmienie zespołu „Chobot Blues Band” działającego w Domu
Kultury w Chobocie oraz umożliwi rozszerzenie oferty Domu
Zakup gitary basowej wraz
Kultury o naukę gry na tym instrumencie. Istnieje
ze wzmacniaczem dla
2 710
zainteresowanie młodych oraz starszych osób takim spędzaniem
domu kultury w Chobocie
czasu wolnego. W Chobocie nie ma innego podmiotu
realizującego zadania z zakresu nauki gry na gitarze i na gitarze
basowej.
OCHMANÓW. KWOTA NA SOŁECTWO: 24 741 zł
Wykonanie ogrodzenia
Wykonanie pełnego ogrodzenia boiska sportowego oraz placu
terenu boiska sportowego
zabaw w Ochmanowie. Montaż paneli ogrodzeniowych wraz z
wraz z siedzibą oraz placu
19 689
bramkami (furtkami) wyjściowymi wzdłuż boiska sportowego
zabaw (działki nr 226/1,
oraz montaż paneli ogrodzeniowych wzdłuż placu zabaw.
227/2)
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Zakup nagłośnienia
przenośnego dla Klubu
Zakup nagłośnienia przenośnego, które może nagłośnić dużą
Sportowego „Naprzód”
salę, boisko sportowe oraz plac zabaw.
Ochmanów i Grupy
Kaczeńce
Monitoring zewnętrzny
placu zabaw terenu boiska Montaż monitoringu (4 kamery, rejestrator nagrania, czujniki
sportowego oraz
ruchu, halogeny) poprawi bezpieczeństwo na obiekcie.
obiektów
PODŁĘŻE. KWOTA NA SOŁECTWO: 82 081 zł
Spotkania z literaturą - mistrzowie pióra w Bibliotece Publicznej
Spotkanie z literaturą w Podłężu. Chcemy zaproponować młodym czytelnikom udział
mistrzowie pióra w
w wyjątkowych spotkaniach autorskich. Naszymi gośćmi będą
Bibliotece Publicznej w
popularni autorzy książek dziecięcych i młodzieżowych. To
Podłężu
będzie świetna okazja do poznania prawdziwych pisarzy.
Kufer pełen książek na 50Kufer pełen książek na 50-lecie Biblioteki Publicznej w Podłężu.
lecie Biblioteki Publicznej
Zakup nowości wydawniczych w celu poszerzenia oferty
w Podłężu. Zakup nowości
księgozbioru. Czytelnicy decydować będą o zakupie książek.
wydawniczych
Aby zapewnić dzieciom komfort i bezpieczeństwo na placu
zabaw należy doposażyć go w zadaszenie nad piaskownicą,
Podłęskie miejsca
przeprowadzić konserwację elementów drewnianych urządzeń
rekreacji. Wyposażenie
ogrodowych oraz położyć bezpieczną nawierzchnię z mat
ogródka przedszkolnego
przerostowych. Natomiast siłownia zewnętrzna umiejscowiona
dla dzieci, siłownia
zostanie przy placu zabaw na terenie kompleksu sportowego KS
zewnętrzna dla mamy i
Piłkarz Podłęże, obok Orlika w części ogólnodostępnej. Stanowić
taty.
będzie uzupełnienie oferty rekreacji o urządzenia do ćwiczeń dla
osób w każdym wieku.
Założenie piłkochwytów
Wykonanie piłkochwytów oraz zakup i montaż bramek do piłki
oraz bramek na
ręcznej, wysięgników do piłki koszykowej oraz słupków wraz z
istniejącym boisku
siatką do piłki siatkowej.
przyszkolnym
Zakup aparatów ochrony
Zakup 4 kompletów aparatów ochrony układu oddechowego dla
układu oddechowego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu wraz z maskami i
Ochotniczej Straży
sygnalizatorami bezruchu.
Pożarnej w Podłężu
Konserwacja elementów
drewnianych częściowego
zadaszenia tarasu
Zadanie dotyczy konserwacji częściowego zadaszenia tarasu
(podbiciówka) w
budynku przedszkola od strony północnej.
Samorządowym
Przedszkolu im. Św. Kingi
w Podłężu.
Zajęcia rytmiczne dla
dzieci z Samorządowego Zajęcia rytmiczne obejmują wszystkie grupy przedszkolne.
Przedszkola im. Św. Kingi Odbywać się będą raz w tygodniu od października do czerwca.
w Podłężu
Instalacja klimatyzacji w
korytarzu i holu na
pierwszym piętrze
budynku Samorządowego
Montaż instalacji klimatyzacji obejmuje górny korytarz i hol na
Przedszkola im. Św. Kingi
pierwszym piętrze budynku przedszkola w celu poprawy
w Podłężu w celu
warunków zabawy, nauki i odpoczynku.
zapewnienia dzieciom jak
najlepszych warunków
pobytu (nauki, zabawy,
odpoczynku).
Zakup radiotelefonów
nasobnych Motorola
Zakup 2 szt. Radiotelefonów nasobnych Motorola DP2400 dla
DP2400 dla Ochotniczej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu.
Straży Pożarnej w
Podłężu.
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SŁOMIRÓG. KWOTA NA SOŁECTWO: 19 590 zł
Zakup nowych krzeseł poprawi bezpieczeństwo uczestników
zajęć i imprez organizowanych w Domu Kultury. Zakupionych
Zakup krzeseł dla Domu
zostanie 75-80 szt krzeseł wyścielanych na stelażu
Kultury w Słomirogu
chromowanym, a ostateczna ilość zależna będzie od aktualnych
cen wahających się od 75-90 zł.
Zakup 4 kompletów ubrań
Zakup czterech kompletów ubrań specjalnych bojowych UPS
specjalnych bojowych UPS
wraz z butami bojowymi dla członków OSP w Słomirogu, które
wraz z butami gumowymi
będą służyły podczas różnych akcji gaśniczych, ratowniczych itp.
bojowymi

6 000

7 000

Celem
projektu
jest
zakup
sprzętu
ułatwiającego
funkcjonowanie „LKS” Tęcza Słomiróg oraz modernizacja
obiektu, z którego korzysta klub. Dzięki tym działaniom znacznie
15 500
poprawi się możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz rekreacji dla mieszkańców Słomirogu i okolicznych
miejscowości.
STANIĄTKI. KWOTA NA SOŁECTWO: 99 151 zł
Poduszki niskociśnieniowe
Poduszki niskociśnieniowe wysokiego podnoszenia do
do ratownictwa
19 830
ratownictwa technicznego.
technicznego
Umundurowanie strażaka
Umundurowanie strażaka do akcji ratowniczo-gaśniczych ze
do akcji ratowniczo18 500
Staniątek.
gaśniczych ze Staniątek
Ciekawy recykling - artystyczne uzdrawianie pustego szkła itp. To
Warsztaty dla dzieci ze warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5-15 lat. Mają one
staniąteckich rodzin
na celu edukację ekologiczną oraz artystyczną wśród dzieci.
pt."Ciekawy recyklingMają również na celu uwrażliwianie najmłodszych na problemy 2 000
artystyczne uzdrawianie związane z ekologią, alkoholizmem oraz usprawnianie manualne
pustego szkła itp."
dzieci.
Doposażenie „LKS” tęcza
Słomiróg w sprzęt
sportowy i modernizacja
obiektu sportowego

Sportowe Staniątki

Nowe boisko szkolne

Projekt obejmuje wykonanie bieżni do skoku w dal, zakup i
montaż stojaków na rowery, modernizację otoczenia boiska
19 830
sportowego.
Projekt obejmuje zaprojektowanie i zmodernizowanie boiska
szkolnego przy Szkole Podstawowej w Staniątkach. Wykonanie
nawierzchni
poliuretanowej
sztucznej
zwiększającej
79 320
bezpieczeństwo. Zakup piłkochwytów, bramek i koszy do
koszykówki.

SUCHORABA. KWOTA NA SOŁECTWO: 11 919 zł
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2

9168

9169

„Zakup sprzętu
komputerowego i
programów
multimedialnych dla
Szkoły Podstawowej w
Suchorabie”

Projekt zaproponowany przez uczniów i przeznaczony dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Suchorabie. Pozwoli na
kształcenie umiejętności komputerowych, informacyjnokomunikacyjnych i medialnych. Rozbudzi pasję i pozwoli uczynić
zajęcia ciekawszymi i bardziej dostosować je do potrzeb i
możliwości ucznia. Zakupiony sprzęt i programy multimedialne
będą wykorzystywane na lekcjach, spotkaniach pozalekcyjnych i
wspomagających oraz podczas zajęć świetlicowych. Dodatkowo,
wzbogaci bazę dydaktyczną oraz wyposażenie szkoły.

9 535

„Zakup sprzętu
sportowego dla Szkoły
Podstawowej w
Suchorabie”

Projekt zaproponowany przez uczniów i przeznaczony dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Suchorabie. Zakupiony sprzęt
uatrakcyjni i pomoże zróżnicować zajęcia wychowania
fizycznego oraz wszelkie zajęcia pozalekcyjne bazujące na
rozwijaniu kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej. Dodatkowo
pozwoli dostosować lekcje do potrzeb i możliwości ucznia oraz
wzbogaci bazę dydaktyczną oraz wyposażenie szkoły.

2 384

WOLA BATORSKA. KWOTA NA SOŁECTWO: 111 522 zł
Wykonanie podestu scenicznego na wymiar w dużej sali Domu
Kultury w Woli Batorskiej - 6mx2,5m o wysokości 50 cm wraz ze
Budowa podestu
schodkiem. Zakupienie oświetlenia ledowego scenicznego - w
scenicznego w Domu
komplecie 4 kolory + sterowniki. Realizacja zadania 6 200
Kultury w Woli Batorskiej zdecydowanie poprawi warunki organizacji imprez w Domu
Kultury, a przede wszystkim widoczność akcji scenicznej ze
strony publiczności.
Modernizacja nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym, tak by
stworzyć przyjazną dzieciom trasę rowerową z bezpiecznego
podłoża oraz utworzenie nowej, zadaszonej piaskownicy, która
Szczęśliwy przedszkolak to
również będzie pełnić funkcję sceny dla dzieci, przy przedszkolu 32 620
aktywny przedszkolak!
w Woli Batorskiej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy
warunków edukacji i bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw na
świeżym powietrzu.
„Rozwój z pasją” – oferta
zajęć z języka angielskiego
Realizacja zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci i
„summercamp” w okresie
młodzieży z terenu gminy Niepołomice w okresie przerwy
wakacyjnym, połączona z
wakacyjnej 2017 r. I zakup 10 laptopów do sali informatycznej ze
rozbudową bazy
42 200
szczególnym przeznaczeniem do nauki języków obcych on-line
informacyjnej i
oraz usprawnienie komunikacji wewnątrzszkolnej poprzez zakup
komunikacyjnej w
i montaż radiowęzła szkolnego.
Gimnazjum w Woli
Batorskiej.
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Zakup sprzętu sportowego Projekt wzmocni bazę treningową poprzez zakup: przenośnych
dla KS "Batory" Wola
aluminiowych bramek, siatek bramkarskich i piłkołapaczy, piłek, 20 000
Batorska
pozostałego sprzętu treningowego oraz siłowni.

8942

Modernizacja nawierzchni
sali gimnastycznej w
szkole podstawowej w
Woli Batorskiej

6

8951

Dla naszego
bezpieczeństwa - budowa
pomieszczenia
garażowego na sprzęt
przeciwpowodziowy

7

9108

„Zdrowy kręgosłup”
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Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Woli Batorskiej obejmująca usunięcie zużytej
78 584
nawierzchni wykonanie nowego podłoża z ociepleniem i izolacją,
założenie nowej kompletnej nawierzchni typu "tarkett".
Celem projektu jest budowa budynku do magazynowania
sprzętu przeciwpowodziowego. Ze względu na zagrożenie
podtopieniami i powodzią jakie występuje w Woli Batorskiej
podczas obfitych opadów deszczu posiadanie na terenie 46 000
jednostki takiego magazynu ze sprzętem jest niezbędne w celu
zapewnienia
skutecznej
i
natychmiastowej
pomocy
mieszkańcom.
Zajęcia gimnastyczno-korekcyjne dla mieszkańców Woli
Batorskiej prowadzone przez fizjoterapeutkę przez 38 tygodni
7 750
(1h/tyg) prezentowane będą zestawy ćwiczeń wzmacniające
mięśnie kręgosłupa.

9143

Zakup pontonu z silnikiem
zaburtowym w celu
Zakup pontonu wędkarskiego wraz z silnikiem elektrycznym w
doposażenia koła
celu doposażenia koła wędkarskiego El-Dorado działającego w
wędkarskiego w
Gimnazjum Społecznym im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
Gimnazjum w Woli
Batorskiej.

2 700

9144

Montaż masztu flagowego
Zakup i montaż masztu flagowego z włókna szklanego o
na terenie Gimnazjum im.
wysokości 12 metrów na terenie Gimnazjum Społecznego im.
Lady Sue Ryder w Woli
Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej.
Batorskiej

3 800

9159

Zakup tablicy wyników sportowych oraz jej montaż na budynku
KS Batory. Tablica wyświetlać będzie aktualny wynik oraz minutę
meczu. Będzie przydatna podczas meczów ligowych oraz
Zakup tablicy wyników dla
spotkań towarzyskich, organizowanych w ramach innych
KS Batory
wydarzeń kulturalnych na terenie miejscowości. Inwestycja ma
na celu poprawę komfortu obserwacji widowiska.

3 900
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Wyświetlacz
multimedialny

Zadanie polega na zakupie dla miejscowości Wola Batorska
zestawu multimedialnego do wyświetlania pieśni (religijnych,
patriotycznych itp.) Prezentacji czy filmów. Wyraźny, dobrze 12 000
widoczny wyświetlacz (telewizor LCD) ułatwi wszystkim
mieszkańcom udział w wydarzeniach religijnych i kulturalnych.

Zadanie polega na zakupie książek do filii Biblioteki w Woli
„Chciałbym przeczytać…” Batorskiej. Tytuły książek w drodze głosowania wybrane przez
mieszkańców.
„Mam trzy latka, trzy i
pół…”

Zadanie polega na zakupie książek do filii Biblioteki w Woli
Batorskiej kierowanych do najmłodszych czytelników w wieku
przedszkolnym.

1 500

1 500

WOLA ZABIERZOWSKA. KWOTA NA SOŁECTWO: 47 677 zł
Zakup strojów i sprzętu
Realizacja projektu ma na celu wyposażenie zawodniczek i
sportowego dla Klubu
zawodników Klubu Sportowego „Dąb" Zabierzów Bocheński w
Sportowego „Dąb" i
7 677
stroje sportowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć
zawodników z Woli
sportowych.
Zabierzowskiej
Zakup i montaż
Zadanie polega na zakupie i montażu segmentowych bram
segmentowych bram
podnoszonych w garażach OSP Wola Zabierzowska. Pozwoli to
12 000
garażowych w remizie
na skrócenie czasu wyjazdu do zdarzeń oraz dostosowanie
OSP Wola Zabierzowska budynku remizy do panujących standardów.
Zadanie polega na zakupie dla OSP Wola Zabierzowska 3
kompletów ubrań bojowych składających się z kurtki i spodni.
Zakup umundurowania
Ubrania te są niezbędne do podjęcia działań ratowniczobojowego dla OSP Wola
5 300
gaśniczych. Zapewniają one bezpieczeństwo strażakowi oraz
Zabierzowska
chronią go przed wysoką temperaturą, ogniem i innymi
niebezpiecznymi czynnikami.
Planowana jest modernizacja sieci komputerowej oraz zakup
sprzętu audiowizualnego. Ciągły postęp cywilizacji nakłada na
„Nowoczesna szkoła =
nas konkretne wymagania, aby im sprostać musimy kształtować 15 000
multimedialna szkoła”
mądrych ludzi, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy posiada się
odpowiednią bazę.
Zakup i montaż piłko Montaż piłkochwytu na boisku sportowym przy Domu Kultury w
chwytu na boisku
Woli Zabierzowskiej. Założenie piłkochwytu to poprawa
sportowym przy Domu
3 900
bezpieczeństwa uczestników placu sportowego, a także
Kultury w Woli
bezpieczeństwo osób znajdujących się poza terenem boiska.
Zabierzowskiej
Zakup strojów ludowych dla Kapeli Ludowej „Wolanie”.
Stroje dla Kapeli Ludowej
Kompletny
strój
odpowiedni
dla
danego
rejonu
„Wolanie” z Woli
11 419
folklorystycznego to poprawa wizerunku samej Kapeli, a także
Zabierzowskiej
miejscowości oraz rejonu, który reprezentuje.
ZABIERZÓW BOCHEŃSKI. KWOTA NA SOŁECTWO: 63 770 zł
„Zakup pompy szlamowej
dla potrzeb Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Zabierzowie Bocheńskim”
Warsztaty ziołowe dla
przedszkolaków w
Przedszkolu
Samorządowym w
Zespole Szkół z
Oddziałami
Integracyjnymi w
Zabierzowie Bocheńskim.
Modernizacja oświetlenia
boiska Klubu Sportowego
„Dąb” Zabierzów
Bocheński

Zakup dużej pompy szlamowej typu "PH 2400" wraz z
15 000
niezbędnym osprzętem.

Warsztaty ziołowe dla przedszkolaków, podczas których nauczą
się rozpoznawać zioła i przyprawy za pomocą zmysłów: smaku,
zapachu i dotyku. Dzieci wykonają również własne woreczki
zapachowe oraz zielniki.

3 000

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie systemu
oświetlenia boiska, na którym trenują zawodnicy klubu
sportowego „Dąb” co spowoduje podniesienie komfortu
24 998
prowadzenia zajęć i wyeliminuje konieczność rezygnacji z
prowadzenia zajęć lub skracanie treningów z uwagi na wcześnie
zapadający zmrok w miesiącach wiosennych i jesiennych.
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Zakup wyposażenia dla
Zakup
najpotrzebniejszych
narzędzi
niezbędnych
do
pracowni modeli
prowadzenia zajęć w pracowni modeli latających w Domu
latających w Zabierzowie
Kultury w Zabierzowie Bocheńskim.
Bocheńskim
Wyposażenie Domu Kultury w rzutnik do prezentacji obrazu na
dużym ekranie. Wzbogaci sposób prowadzenia zajęć, pomoże w
Wyposażenie domu
przygotowaniu atrakcyjnych spotkań tematycznych. Przy
kultury w rzutnik pomocy rzutnika i podłączonej kamery można przeprowadzać
projektor
przekaz bezpośredni obrazu np. Wykonać animacje piaskowe,
rysunki, prace praktyczne, rękodzielnicze.
Wyposażenie Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum
w Zabierzowie Bocheńskim w nowoczesny sprzęt audiowizualny
Dobra edukacja - szansą
poprawi jakość prowadzonych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych.
na przyszłość
Nowoczesne podejście do nauki poprawi szanse edukacyjne
naszych dzieci i sprawi, że lekcje będą niezwykle interesujące.
ZAGÓRZE. KWOTA NA SOŁECTWO: 28 275 zł
Zakup czterech zestawów
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zagórza poprzez
aparatów ochrony dróg
doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu w
oddechowych wraz z
cztery zestawy aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z
sygnalizatorami bezruchu
sygnalizatorami bezruchu i sprzętem pomocniczym. Posiadanie
i sprzętem pomocniczym
takiego sprzętu pozwoli strażakom-ratownikom skutecznie
dla Ochotniczej Straży
prowadzić działania ratownicze.
Pożarnej w Zagórzu
Zakup czterech laptopów
do pracowni
Zakup czterech laptopów.
komputerowej Szkoły
Podstawowej w Zagórzu
Zakup elementów strojów Zakup elementów krakowskich strojów ludowych dla dzieci
krakowskich dla zespołu tańczących w Zespole Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie w Domu
pieśni i tańca mali
Kultury w Zagórzu. Uszycie kaftanów krakowskich, bluzek i
zagórzanie dla domu
koszul poprawi wizerunek sceniczny dziecięcego zespołu
kultury w Zagórzu
folklorystycznego.
ZAKRZOWIEC. KWOTA NA SOŁECTWO: 21 319 zł
Założenie monitoringu dla Domu Kultury w Zakrzowcu oraz
przyległego do niego terenu, na którym znajduje się plac zabaw
Monitoring Domu Kultury
oraz boisko do siatkówki. Zakłada się założenie 4-5 kamer na
w Zakrzowcu
Domu Kultury rejestrujących ewentualne dewastacje elewacji
budynku oraz zdarzenia wokół niego.
Modernizacja placu zabaw Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Domu Kultury w
przy Domu Kultury w
Zakrzowcu. Zainstalowanie nowych ławek, drewnianego placu
Zakrzowcu
zabaw oraz sprężynowca.
Zakup samochodu dla OSP Zakrzowiec.
Zakup samochodu dla OSP
Zakrzowiec

1 270

1 500

21 000

22 620

2 850

2 800

9 836

14 820

17 000

ZAKRZÓW. KWOTA NA SOŁECTWO: 43 165 zł
Zadanie polega na organizacji lekcji pływania na krytej pływalni
Potrafię pływać - zajęcia z w Niepołomicach w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
nauki pływania dla
Szkoły Podstawowej w Zakrzowie. Zajęcia mają wyposażyć dzieci
8 012
uczniów Szkoły
w umiejętność pływania, ich rozwój psychofizyczny, korygować
Podstawowej w Zakrzowie wady postawy i im zapobiegać. Celem tych zajęć jest także
wpojenie nawyku aktywnego spędzania czasu.
Projekt zakłada zakup niezbędnych sprzętów dla klubu
sportowego Iskra Zakrzów oraz siłowni zewnętrznej z której
„Łączy nas sport”
korzystać będą zarówno zawodnicy klubu sportowego jak i 30 840
mieszkańcy Zakrzowa oraz osoby odwiedzające naszą
miejscowość.
Zakup dwóch zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. Dzięki zakupowi
Zakup aparatów ochrony
aparatów strażacy będą mogli prowadzić działania gaśnicze
dróg oddechowych OSP
11 500
wewnątrz budynków oraz wykonać bezpieczną ewakuację
Zakrzów
znajdujących się wewnątrz osób. Obecnie jednostka nie
dysponuje takim sprzętem.

4

9109

5

9139

6

9140

7

9141

Zadanie polega na zakupie mebli i sprzętu do prowadzenia zajęć
Wyposażenie świetlicy i
opiekuńczo-wychowawczych w ramach czytelni i świetlicy w
czytelni w Szkole
10 000
pomieszczeniu adoptowanym na poddaszu budynku szkoły w
Podstawowej w Zakrzowie
Zakrzowie.
Doposażenie zespołów
tanecznych (mażoretek i Dofinansowanie 70% ceny warsztatów baletowych dla 50
baletu) funkcjonujących dziewczynek, członków zespołu Niepołomickich Mażoretek. 11 292
przy Domu Kultury w
Zakup nowych elementów strojów tanecznych.
Zakrzowie.
Założenie monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Zakrzowie oraz
przyległego do niej terenu, na którym znajduje się plac zabaw
Monitoring terenu Szkoły
oraz dwa boiska. Zakłada założenie kilku kamer na szkole 13 767
Podstawowej w Zakrzowie
rejestrujących ewentualne dewastacje elewacji budynku i
przyległego do niej terenu oraz placu zabaw.
Doposażenie kuchni w
Domu Kultury w
Zadanie polega na uzupełnieniu wyposażenia kuchni w Domu
1 650
Zakrzowie dla Koła
Kultury w Zakrzowie o nowy sprzęt AGD.
Gospodyń Wiejskich

Numer PESEL

Dane głosującego (wypełnić czytelnie)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu
obywatelskiego
na
2017
rok,
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29
sierpnia
1997
r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą,
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta
i Gminy w Niepołomicach.

…………………………………………………….………………………………………………………….
(data i podpis głosującego)

