Karta do głosowania
nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2019
Sposób głosowania:

Każdy głosujący może zagłosować na 1 projekt z listy, zaznaczając X w kolumnie „Wybór”.
Zaznaczenie więcej niż 1 projektu 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.

Nr
projektu

Nazwa projektu

Wartość
projektu

1.

Remont drogi wewnętrznej po działkach gminnych przysiółka “Skotnica-Nowy
Świat” w m. Królówka

107 600,00 zł

2.

Remont drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny

3.
4.
5.

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286 K w m. Leksandrowa –
etap IV
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi
gminnej nr 580282 K Stary Wiśnicz – Kobyle (strona południowa) w m. Stary
Wiśnicz
Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce (kolejny
etap)

40 642,00 zł
60 168,00 zł
20 000,00 zł
107 672,00 zł

6.

Poprawa infrastruktury w Kobylu – parking, plac zabaw, droga

97 049,00 zł

7.

Remont drogi wewnętrznej po działce nr 79 w miejscowości Leksandrowa

60 168,00 zł

8.
9.
10.

Przebudowa drogi wewnętrznej po działkach nr 3728, 511/2 w miejscowości
Królówka
Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w
miejscowości Kobyle – strona południowa (kontynuacja)
Przebudowa drogi gminnej nr 580275K Królówka – Muchówka w
miejscowości Muchówka

46 000,00 zł
97 049,00 zł
76 005,00 zł

11.

Prace remontowe przy remizie OSP Nowy Wiśnicz oraz zakup doposażenia

58 900,00 zł

12.

Budowa placu zabaw przy szkole w m. Połom Duży

43 318,00 zł

13.

Remont ogrodzenia przedszkola w Starym Wiśniczu

50 400,00 zł

14.

Wymiana stolarki w budynku byłej szkoły w Łomnej

38 328,00 zł

15.

Remont drogi wewnętrznej po działce nr 426 w miejscowości Wiśnicz Mały

42 233,00 zł

16.

Poprawa infrastruktury w Olchawie – drogi, oświetlenie, rekreacja

47 151,00 zł

17.

Budowa chodnika przy ul. Matejki – II etap

18.
19.

Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 oraz przebudowa drogi
wewnętrznej po dz. nr 2132 w miejscowości Królówka (Uzbornia I)
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia
ulicznego w miejscowości Stary Wiśnicz

137 341,70 zł
107 672,00 zł
20 000,00 zł

Wybór

20.

Przebudowa drogi wewnętrznej po dz. nr 221/1 w Olchawie

47 151,00 zł

21.

Remont drogi gminnej G580300 K po działce nr 6 w m. Połom Duży –
kontynuacja

43 318,00 zł

22.

Plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Królówce

46 000,00 zł

23.

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Starym Wiśniczu (II etap)

120 000,00 zł

24.

Poprawa infrastruktury w Chronowie – stadion sportowy, dojście do stadionu

32 977,00 zł

25.

Zakup materiałów do modernizacji i zagospodarowania terenu przy Remizie
OSP Stary Wiśnicz

32 000,00 zł

26.

Remont drogi wewnętrznej po działce nr 412/2 w miejscowości Połom Duży

43 318,00 zł

27.
28.

Wykup działek pod budowę boiska sportowego oraz rozpoczęcie procesu
budowy w m. Królówka
Remont budynku świetlicy w m. Kobyle oraz kontynuacja przebudowy drogi
gminnej nr 580282K

46 145,40 zł
97 049,00 zł

29.

Remont ul. Kazimierza Brodzińskiego

58 902,30 zł

30.

Zakup sprzętu na wyposażenie obiektu sportowego w Starym Wiśniczu

45 500,00 zł

31.

Remont drogi gminnej nr 580275 K (po dz. nr 1445/3) w m. Królówka

107 672,60 zł

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

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

Pesel: ................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez Urząd Miejski w Nowym
Wiśniczu z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu
przeprowadzenia głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim. Przyjmuję także do wiadomości, iż moje dane
osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procedury przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz że przysługuje mi
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich
danych osobowych narusza przepisy powyższego rozporządzenia. Ponad to przyjmuję do wiadomości, iż Urząd Miejski w
Nowym Wiśniczu powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail:
iod@ochronatwoichdanych.pl
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.

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

