
LP. WNIOSKODAWCA NAZWA PROJEKTU 
URZĘDOWA NAZWA 

PROJEKTU 
LOKALIZACJA OPIS PROJEKTU 

WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

DATA 

WPŁYWU 

WNIOSKU 

1 Ewa Mirek Budowa sieci 

elektroenergetycznej 

oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Olchawa 

  Oświetlenie w 

miejscowości Olchawa 

po działkach nr 51, 57, 

58 od skrzyżowania w 

stronę Nieszkowic 

Wielkich przy drodze 

powiatowej  

Oświetlenie w miejscowości Olchawa od 

słupa nr A w kierunku centrum Olchawy. 

Jest to oświetlenie wzdłuż drogi 

powiatowej od granicy z gminą Bochnia. 

23 660,00 zł 10.07.2020 r. 

2 Małgorzata Grabiec Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej 

Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kobyle 

Budynek świetlicy 

wiejskiej w Kobylu oraz 

OSP Kobyle 

Wymiana podłogi w dwóch 

pomieszczeniach świetlicy (sala 

komputerowa i kuchnia), wykonanie 

nowych posadzek cementowych wraz z 

płytkami ceramicznymi. 

Wycyklinowanie i pomalowanie podłóg 

drewnianych w salach świetlicy (2 sale). 

Pomalowanie boazerii w całym budynku 

tzn. dolna sala, klatki i korytarze. 

Zainstalowanie klimatyzacji w sali 

górnej świetlicy oraz pomieszczenia 

kuchennego. 

48 496,00 zł 16.07.2020 r. 

3 Katarzyna Matras Remont ogrodzenia 

przedszkola w Starym 

Wiśniczu 

  Stary Wiśnicz 389 Remont ogrodzenia realizowany będzie 

poprzez wymianę skorodowanej siatki 

stalowej na elementy z paneli stalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie i malowanie proszkowe, 

słupków wykonanych z kształtownika 

prostokątnego 60x40 mm zamknięte od 

góry daszkiem z mrozoodpornego 

tworzywa sztucznego oraz podmurówki 

betonowej. Wysokość ogrodzenia 1,5 m 

długości 180 mb. Wraz z ogrodzeniem 

zostaną wykonane nowe dwie bramy 

dwuskrzydłowe tj. od strony drogi 

prowadzącej na cmentarz oraz od strony 

parkingu. Od strony drogi gminnej 

zostanie wykonana furtka prowadząca do 

głównego wejścia przedszkola oraz placu 

zabaw. W ramach projektu zostaną 

wykonane nowe fundamenty pod słupki 

ogrodzeniowe oraz podmurówka 

szerokości 30 cm. 

54 000,00 zł 16.07.2020 r. 



5 Jerzy Gotfryd Wykonanie geometrycznego 

projektu technicznego do 

przyszłego oświetlenia ul. 

Ziołowej - do dokumentacji 

technicznej  

Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

oświetlenia ulicy 

Ziołowej w miejscowości 

Nowy Wiśnicz 

ul. Ziołowa - odcinek 

zamieszkały - 400 m 

Wykonanie projektu technicznego do 

przyszłego oświetlenia ul. Ziołowej 

12 000,00 zł 20.07.2020 r. 

6 Agnieszka Tokarz Wymiana nawierzchni na 

placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Kobylu 

  Szkoła Podstawowa w 

Kobylu, Kobyle 81, 

działka nr 742/6 

W ramach zadania zostanie 

zdemontowana zniszczona nawierzchnia, 

uzupełniona podbudowa oraz 

zamontowana nowa bezpieczna 

nawierzchnia z poliuretonu (ok. 200 m2) 

na placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Kobylu. 

48 496,00 zł 20.07.2020 r. 

7 Jan Sysło Budowa ścieżki rowerowej 

droga gminna Wiśnicz Mały 

Budowa ścieżki 

rowerowej w ciągu drogi 

gminnej nr 580277K – 

etap II w miejscowości 

Wiśnicz Mały 

Droga gminna Nr 

580277K 

Sprawdzić istniejącą kanalizację 

deszczową czy nie trzeba wymienić jej 

na nową. Budowa ścieżki - kruszywo, 

krawężniki, kostka, beton pod 

krawężniki, zabezpieczenie brzegu przed 

osuwaniem. 

21 059,00 zł 20.07.2020 r. 

8 Elżbieta Łacna Utwardzenie poboczy drogi 

gminnej 580286K działka nr 

312 w Leksandrowej 

Remont poboczy drogi 

gminnej nr 580286K w 

miejscowości 

Leksandrowa 

Od drogi powiatowej 

prowadzącej do Lipnicy 

Murowanej, koło 

"Domu Modlitwy" do 

skrzyżowania (rozjazdu) 

dróg koło p. Mierzwy 

Wykonanie nakropki asfaltowej na 

poboczach drogi gminnej 580286K 

działka nr 312 od kamiennej figurki przy 

drodze powiatowej do rozjazdu dróg 

koło p. Mierzwy. 

30 000,00 zł 21.07.2020 r. 

9 Adam Chojecki Opracowanie dokumentacji 

projektowej zadania pn.: 

Budowa  chodnika przy 

drodze gminnej nr 580282K - 

Stary Wiśnicz - Kobyle 

(strona południowa) 

Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

na budowę chodnika przy 

drodze gminnej nr 

580282K w miejscowości 

Stary Wiśnicz 

Stary Wiśnicz - storna 

południowa (od plebani 

w kierunku Kobyla) - 

kontynuacja chodnika 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

zadania pn.: Budowa chodnika przy 

drodze gminnej nr 580282K Stary 

Wiśnicz - Kobyle (strona południowa). 

Projekt dotyczy kontynuacji ciągu 

pieszego od plebani w kierunku Starego 

Wiśnicza. 

85 804,00 zł 22.07.2020 r. 

10 Wiesław Mikulski Modernizacja placu zabaw 

Nowy Wiśnicz 

Modernizacja placu 

zabaw w miejscowości 

Nowy Wiśnicz 

Nowy Wiśnicz ul. 

Lipnicka - działka nr 

722 

Wymiana nawierzchni płyty placu, 

wymiana urządzeń placu zabaw. 

96 814,00 zł 22.07.2020 r. 

11 Jan Wołek Prace budowlane z 

rozbudową i przebudową 

budynku remizy OSP 

użyteczności publicznej w 

Królówce 

Rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa budynku 

OSP w Królówce  

Budynek remizy OSP Przebudowa i zaślepienie otworu nad 

piętrem, wykonanie ścianek działowych 

według projektu, roboty 

wykończeniowe, roboty rozbiórkowe 

związane z kosztorysem wymienione w 

d. 1 poz. 7, 8, 9, 11, 15, 16. 

77 715,00 zł 22.07.2020 r. 



12 Agnieszka Obrał Wykonanie projektu 

oświetlenia ulicznego z 

uzyskaniem pozwolenia na 

budowę oraz montażem 2 

lamp solarnych dla osiedla 

poniżej cmentarza 

więziennego w Leksandrowej 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Leksandrowa 

3 drogi dojazdowe do 

osiedla między basenem 

a cmentarzem 

więziennym w 

Leksandrowej o łącznej 

długości około 582 mb: 

1) droga wewnętrzna po 

działce nr 22 - długość 

około 117 mb - 1-2 

lampy solarne, 2) droga 

wewnętrzna po 

działkach nr 45/4 oraz 

28/2 - długość około 

188 mb - 2 lampy 

solarne, 3) droga 

wewnętrzna po 

działkach nr 34/1, 33/1, 

21/2, 33/3 oraz 21/17 - 

długość około 277 mb - 

min. 2 lampy uliczne z 

podłączeniem do sieci 

energetycznej (ze 

względu na obecność 

wysokich drzew 

prawdopodobnie 

działanie lamp 

solarnych nie byłoby 

efektywne) 

Opracowanie projektu oświetlenia 

ulicznego wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dla osiedla 

pomiędzy cmentarzem więziennym a 

basenem w Leksandrowej - 3 drogi 

dojazdowe: 2 od strony drogi 

powiatowej (od basenu), 1 od strony 

cmentarza więziennego, o łącznej 

długości około 582 mb. Dla dróg 

wewnętrznych przy drodze powiatowej 

po działce nr 22 oraz po działkach 45/4 

oraz 28/2 projekt ma dotyczyć 

oświetlenia ulicznego solarnego z 

czujnikiem zmierzchu. Dla drogi 

wewnętrznej po działkach nr 34/1, 33/1, 

21/2, 33/3 oraz 21/17 projekt może 

dotyczyć oświetlenia ulicznego 

solarnego, jednak jeśli obecność 

wysokich drzew i lasu wyklucza jego 

efektywne działanie wskazane jest 

wykonanie projektu oświetlenia 

ulicznego z podłączeniem do lokalnej 

sieci energetycznej 

30 110,00 zł 22.07.2020 r. 

13 Zofia Janusz Droga wewnętrzna dz. nr 

573/4 

Remont drogi 

wewnętrznej po działce nr 

573/4 w miejscowości 

Połom Duży 

Połom Duży, droga 

wewnętrzna 573/4 

Korytowanie, utwardzenie kruszywem 

łamanym drogi gminnej na odcinku 65 

m. (dł. 65 m, szer. 3 m) 

21 843,00 zł 23.07.2020 r. 

14 Władysław Stary Remont i rozbudowa placu 

zabaw z elementami siłowni 

przy Szkole Podstawowej im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia w Muchówce - 

etap II 

  Szkoła Podstawowa w 

Muchówce nr 135. 

Działka nr 884/4 - część 

południowa przed 

szkołą 

Kontynuacja projektu z 2020 r. etap II. 

Wykonanie siłowni napowietrznej - 4 

elementy według posiadanego projektu 

37 806,00 zł 23.07.2020 r. 

15 Dariusz Zygmunt Wiata rekreacyjno - sportowa Poprawa infrastruktury w 

Chronowie - Stadion 

Sportowy - etap II 

Stadion sportowy w 

Chronowie 

Projekt dotyczy zakupu materiałów i 

wykonania wiaty rekreacyjno - 

sportowej. Jest to kontynuacja 

16 142,00 zł 23.07.2020 r. 



wcześniejszego budżetu obywatelskiego 

z 2019 r. 

16 Edyta Czuban Zakup materiałów do 

modernizacji i remontu 

pomieszczeń w budynku byłej 

szkoły w Łomnej 

Zakup materiałów do 

remontu pomieszczeń 

budynku komunalnego na 

działce nr 203 w 

miejscowości Łomna 

Łomna 133 W ramach projektu zostaną zakupione 

materiały niezbędne do remontu 

pomieszczeń m. in.: płytki podłogowe, 

beton, płyty kartonowo gipsowe, gładź 

szpachlowa, farby i lampy oświetleniowe 

19 349,00 zł 23.07.2020 r. 

18 Justyna Serwatka Zakup materiałów 

niezbędnych do modernizacji 

i remontu pomieszczeń w 

budynku OSP Chronów 

Zakup materiałów do 

remontu pomieszczeń 

budynku OSP w 

Chronowie 

Remiza OSP w 

Chronowie  

W ramach zadania zostaną zakupione 

materiały niezbędne do remontu 

pomieszczeń znajdujących się w remizie 

m. in.: płytki podłogowe, ścienne do 

łazienek, gładź, płyty regipsowe, farby, 

lampy, drzwi do łazienek, drzwi 

wewnętrzne, parapety wewnętrzne, 

cyklinowanie parkietu (malowanie) 

16 142,00 zł 24.07.2020 r. 

19 Łukasz Jeziorek Remont drogi gminnej nr 79 

w miejscowości Leksandrowa 

- etap II 

Remont drogi 

wewnętrznej po działce nr 

79 w miejscowości 

Leksandrowa - etap II 

Droga gminna nr 79 w 

Leksandorwej (droga od 

Henrykówki) 

Projekt dotyczy kolejnego etapu remontu 

drogi gminnej nr 79 w Leksandrowej. 

Konieczna jest wymiana nakładki 

asfaltowej na dalszej części drogi. 

Wyrównanie kolein, w razie 

konieczności utwardzenie poboczy, 

położenie asfaltu (ciąg dalszy projektu z 

Budżetu Obywatelskiego 2020) 

30 110,00 zł 24.07.2020 r. 

20 Damian Capiga Wymiana poszycia 

dachowego na budynku OSP 

Nowy Wiśnicz 

Remont dachu budynku 

OSP w Nowym Wiśniczu 

Budynek remizy OSP 

Nowy Wiśnicz, 32-720 

Nowy Wiśnicz, ul. 

Kazimierza Wielkiego 6 

Wymiana poszycia dachowego na 

budynku OSP Nowy Wiśnicz. 
 

96 800,00 zł 24.07.2020 r. 

21 Jacek Biłos Przygotowanie drogi 

dojazdowej nr 3728 do 

działek nr 480/2, 480/3, 

481/2, 481/3, 484/1, 484/3, 

483/1, 479/2, 479/3, 482/2, 

482/1 oraz kontynuacja prac 

porządkowych na tych 

działkach pod planowane 

inwestycje 

Przygotowanie terenu pod 

planowane boisko 

sportowe na działkach 

gminnych w 

miejscowości Królówka – 

etap II 

Działki oraz droga 

znajdująca się przy 

drodze powiatowej 

2082K 

Celem projektu jest przygotowanie drogi 

dojazdowej nr 3782 (od strony drogi 

powiatowej nr 2082K) do działek 

gminnych o numerach: 480/2, 480/3, 

481/2, 481/3, 484/3, 483/1, 479/2, 479/3, 

482/2, 482/1. W ramach tego zadania 

zostaną wykonane prace, takie jak: 

"wykorytkowanie", czyli zebranie 

wierzchniej ziemi, wysypanie i ubicie 

gruzu. Po wykonaniu drogi dojazdowej 

nastąpi kontynuacja prac na  terenie 

wyżej wymienionych działek zgodnie z 

Uchwałą nr I/2019 Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa Królówka z dn. 15.09.2019. 

77 715,00 zł 24.07.2020 r. 



22 Dariusz Dąbrowski Wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z montażem 

lamp hybrydowych na 

działkach: 47/13, 49/22, 50/1 

oraz 50/4 w miejscowości 

Kopaliny 

Budowa oświetlenia 

ulicznego na działkach nr 

47/13, 49/22, 50/1 oraz 

50/4 w miejscowości 

Kopaliny 

Działki - drogi gminne o 

numerach: 47/13, 50/1, 

49/1 oraz 50/4 

(dołączona jako 

załącznik mapa z 

Geoportalu360.pl) 

W ramach projektu będzie wykonana 

dokumentacja projektowa dotycząca 

montażu 4 szt. lamp hybrydowych oraz 

montaż lamp ulicznych na działkach 

drogi gminnej w Kopalinach o nr 47/13, 

50/1, 49/1 oraz 50/4. lampy hybrydowe 

ze słupem stalowym ocynkowanym, 

panel fotowoltaiczny - baterie 

fotowoltaiczne, turbina wiatrowa, 

akumulator, fundament słupa F-150, 

oświetlenie autonomiczne (bez dostępu 

prądu), czujnik zmierzchu, czas pracy 

lampy: od zmierzchu do świtu, 

akumulator żelowy, gwarancja 

producenta. 

21 202,00 zł 24.07.2020 r. 

 


