
 

    
 

Karta do głosowania 
nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2017 
    
Sposób głosowania: 
 
Każdy głosujący może zagłosować na 1 projekt z listy, zaznaczając X  w kolumnie „Wybór”.   

Zaznaczenie więcej niż 1 projektów powoduje, że oddany głos będzie nieważny. Głosować można tylko jeden raz. 
Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. 

 

 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość 
projektu 

Wybór 

1 
Boisko do piłki nożnej w m. Połom Duży w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie 
terenu działki nr 600 położonej w miejscowości Połom Duży 

34.525.00 zł  

2 Remont drogi gminnej G580290 K po działce nr1/68 w m. Kopaliny  31.706,00 zł  

3 Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277 K  w m Wiśnicz Mały 32.822,00 zł  

4 
Remont budynku świetlicy w m. Kobyle oraz doposażenie: 1.OSP Kobyle w 
umundurowanie i sprzęt ratowniczo - gaśniczy, 2. Świetlicy w sprzęt 
multimedialny              

77.270,00 zł   

5 Remont drogi gminnej G580300 K po działce nr 6 w m. Połom Duży 34.525,00 zł  

6 
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż  drogi gminnej nr G 580 271 K w m. 
Stary Wiśnicz  

28.000,00 zł  

7 
Budowa chodnika przy drodze gminnej Kopaliny - Stary Wiśnicz G 580284 K w m. 
Stary Wiśnicz 

95.000,00 zł  

8 Przebudowa drogi po działce nr 5 w Nowym Wiśniczu (Osiedle Leszczyny) 110.000,00 zł  

9 Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w m. Nowy Wiśnicz  110.200,00 zł  

10 
Remont deptaka prowadzącego do zabudowań dawnego Klasztoru Karmelitów 
Bosych w m. Leksandrowa 

47.000,00 zł  

11 
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów-Krasna Góra w m. 
Chronów 

26.305,00 zł  

12 
Przebudowa drogi wewnętrznej po działce nr 597/1,589/2 w m. Stary Wiśnicz 
(Zalipie) 

95.680,00 zł   

13  Budowa  altany rekreacyjnej  w m. Łomna 18.356,00 zł   

14 
Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku 
komunalnego w m. Łomna ( dawna szkoła) 

12.000,00 zł   

15 Przebudowa drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w m. Kopaliny 31.706,00 zł  

16  Budowa siłowni zewnętrznej  w m.  Nowy Wiśnicz 80.000,00 zł  

17 Budowa chodnika w ciągu drogi  gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa.- etap III 47.677,00 zł  

18 
Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem  projektu na budowę chodnika przy 
drodze gminnej 580283 K w m. Królówka ( droga łącząca plac przy Kościele z 
Pańską Rolą) 

30.000,00 zł  

19 
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królówka - (dz. nr 274/1, 272/2, 
275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2) (Pagórki) 

40.000,00 zł  

20 
Zakup i dostawa mebli oraz  sprzętu gastronomicznego  dla  kuchni w Remizie OSP 
w Muchówce w tym montaż przepływowego podgrzewacza wody 

60.300,00 zł  

21 
Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 1436/1, 1396 w m. Królówka 
(Uzbornia I) 

70.000,00 zł  



 

22 
Pompowanie próbne w otworze Połom Duży 2 dla określenia parametrów wód 
termalnych pozyskiwanych dla Gminy Nowy Wiśnicz 

34.525,00 zł   

23 
Przebudowa drogi gminnej G580281 K Królówka - Sośliny ( po działce 1559) w m. 
Królówka (Nowa Wieś) 

87.750,00 zł  

24 Remont pomieszczeń w remizie OSP Stary Wiśnicz 30.500,00 zł  

25 Remont budynku świetlicy wiejskiej  w m. Olchawa    (sala lekcyjna, kuchnia) 17.000,00 zł  

26 
Poszerzenie drogi gminnej nr 580275K relacji Królówka – Muchówka w m. 
Muchówka 

61.651,00 zł  

27 Budowa siłowni zewnętrznej  przy boisku sportowym w Starym Wiśniczu 35.000,00 zł  

28 

1)Utwardzenie działki gminnej  nr 232 wraz z utworzeniem 10 miejsc postojowych 
w m. Olchawa. 2)Remont/Modernizacja dróg dojazdowych do pól  - droga 
wewnętrzna po dz. Nr 15/2 w m. Olchawa. 3)Remont/ Modernizacja  dróg 
dojazdowych do pól - droga wewnętrznej po dz. Nr 48 w m. Olchawa  

37.989,00 zł  

29 
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580280 K ( ul. J. Matejki od składu 
firmy MARKA) 

109.700,00 zł  

30 
Przebudowa drogi wewnętrznej po dz. Nr 781 , 1080 oraz remont przepustu 
drogowego na działce Nr 983  w m. Kobyle 

77.270,00 zł  

31 
Przebudowa drogi wewnętrznej po dz. Nr45/4  wraz z budową oświetlenia w m. 
Leksandrowa. (Droga od basenu w stronę cmentarza) 

35.570,00 zł  

32 Przebudowa drogi gminnej G 580860 K Łomna - Bukowiec w m. Stary Wiśnicz 95.680,00 zł  

33 
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym 
Wiśniczu 

80.000,00 zł  

34 Scena letnia na rynku w Nowym Wiśniczu 39.000,00 zł  

 

  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Nowego Wiśnicza dla potrzeb niezbędnych do 

weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz procedury przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Przysługuje 

mi także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 Oświadczam, że mam ukończone 16 lat i mieszkam pod podanym niżej adresem, a wszystkie dane podane w 

formularzu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

 
Imię i nazwisko:................................................................................................................................................. 
 

 

Adres zamieszkania:.......................................................................................................................................... 
 

 
Pesel: ................................................................................................................................................................. 

 
 

 

 
 

       …................................................ 
       Podpis 


