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URZĘDOWA NAZWA
PROJEKTU

LOKALIZACJA

OPIS PROJEKTU

1

Damian Mariusz Capiga Wymiana poszycia
dachowego na budynku
OSP Nowy Wiśnicz

Remont dachu budynku OSP w Budynek remizy OSP
Wymiana poszycia dachowego na
miejscowości Nowy Wiśnicz
Nowy Wiśnicz, 32-720 budynku OSP Nowy Wiśnicz
Nowy Wiśnicz, ul.
Kazimierza Wielkiego 6

2

Bartłomiej Łącki

Remont drogi gminnej
po działce nr 2581 droga na Zagrody

Remont drogi wewnętrznej po
działce nr 2581 w
miejscowości Królówka (droga
na Zagrody)

3

Waldemar Kokoszka

4

Józef Zboś

Remont drogi
wewnętrznej po działce
nr 121, 244/11 i 242/3 w
miejscowości
Leksandrowa

5

Adam Musiał

Budowa odcinka sieci
Modernizacja drogi
Kopaliny, nr dz. 30/5
kanalizacji opadowej
wewnętrznej po działce nr 30/5
poprzez wykonanie
w miejscowości Kopaliny
drenażu oraz elementów
odwadniających drogę
wewnętrzną po działce
nr 30/5 w miejscowości
Kopaliny

WARTOŚĆ
PROJEKTU
135 419,90 zł

DATA
WPŁYWU
WNIOSKU
07.06.2021 r.

Droga gminna po
działce nr 2581 w
Królówce - droga do
Zagrody

Projekt zakłada remont drogi gminnej po 46 625,40 zł
działce nr 2581 w miejscowości
Królówka - od kościoła w stronę
cmentarza (po prawej stronie) - droga na
Zagrody. W ramach zadania
przewidziano sfrezowanie starej
uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
uzupełnienie podbudowy, położenie
nawierzchni asfaltowej oraz udrożnienie
rowów.

07.06.2021 r.

Remont nawierzchni
Remont drogi gminnej nr
drogi gminnej nr 580299 580299 K Nowy Wiśnicz - ul.
K Nowy Wiśnicz - ul.
Słoneczna
Słoneczna

Nowy Wiśnicz - droga
gminna nr 580299 K ul. Słoneczna od zjazdu
z drogi wojewódzkiej nr
965 Zielona - Bochnia Limanowa

Realizacja remontu ul. Słonecznej w
135 000,00 zł
Nowym Wiśniczu na odcinku od zjazdu
z drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona Bochnia - Limanowa, który polegać
będzie na zerwaniu zniszczonego asfaltu,
wykonaniu podbudowy z kruszywa oraz
położenia nowej nawierzchni asfaltowej
na odcinku o długości około 300 mb.
Umocnienie poboczy.

07.06.2021 r.

Remont drogi wewnętrznej po
działkach nr 121, 244/11 i
242/3 w miejscowości
Leksandrowa

Droga 121 od posesji ,
nr. 43 przez działki
drogowe 121 i 244/11 i
242/3 na odcinku około
280 m.

Zakończenie remontu drogi 121
położonej w Leksandrowej na odcinku
280 m.

61 032,00 zł

10.06.2021 r.

Odwodnienie oraz utwardzenie drogi
znajdującej się na działce nr 30/5 w
miejscowości Kopaliny.

20 000,00 zł

11.06.2021 r.

6

Marzena Piech

Remont drogi nr 156/2 i Remont drogi wewnętrznej po
dalej 156/3 w Olchawie działkach nr 156/2 i 156/3 w
(„Działy”) - kontynuacja miejscowości Olchawa
(„Działy”)

Olchawa - „Działy”
droga 156/2 i 156/3

Prace budowlane będą polegały na
nałożeniu nowej nawierzchni asfaltowej
oraz obsypaniu poboczy kamieniem.

28 761,00 zł

7

Aneta Łącka

Remont placu zabaw
przy Szkole
Podstawowej im. K.
Brodzińskiego w
Królówce

Plac zabaw przy Szkole
Podstawowej im. K.
Brodzińskiego w Królówce

Szkoła Podstawowa im.
K. Brodzińskiego w
Królówce, Królówka
444, działka nr 2611/1

W ramach zadania zostanie przede
108 792,00 zł
wszystkim zdemontowana zniszczona
nawierzchnia, uzupełniona podbudowa
oraz zamontowana nowa, bezpieczna
nawierzchnia z poliuretanu (ok. 200 m2)
na placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Królówce. Z
pozostałych środków planowana jest
również ewentualna wymiana lub remont
najbardziej zniszczonych urządzeń.

16.06.2021 r.

8

Andrzej Kupczyk

Budowa oświetlenia
ulicznego wzdłuż drogi
wewnętrznej po działce
nr 264/10 w Olchawie

Budowa oświetlenia ulicznego
wzdłuż drogi wewnętrznej po
działce nr 264/10 w Olchawie

Olchawa, droga nr
264/10

Budowa oświetlenia ulicznego będzie
polegała na wstawieniu 3 słupów oraz
przyłącza elektrycznego z 3 lampami.

19 000,00 zł

18.06.2021 r.

9

Szczepan Sułek

Opracowanie
dokumentacji
projektowej na budowę
kompleksu sportoworekreacyjnego na działce
nr 1477/9 w
miejscowości Stary
Wiśnicz

Kompleks sportoworekreacyjny na działce nr
1477/9 w miejscowości Stary
Wiśnicz

Działka nr 1477/9 Boisko sportowe przy
Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Starym
Wiśniczu. Lokalizacja ta
nie jest przypadkowa,
ponieważ w ten sposób
powstałby wspaniały
kompleks sportowo rekreacyjny.

Wniosek do budżetu obywatelskiego
dotyczy wykonania projektu
architektonicznego miejsca spotkań
młodzieży. Projekt będzie zawierał
następujące elementy: pump truck (tor
rowerowy), skatepark, elementy małej
architektury, zagospodarowanie terenu,
oświetlenie solarne, siłownia
zewnętrzna, mini amfiteatr, punkt
dostępu WI - FI. Lokalizacja ww.
elementów to działka nr 1477/9 - boisko
sportowe przy szkole podstawowej im.
Jana Pawła II w Starym Wiśniczu.
Lokalizacja ta nie jest przypadkowa,
ponieważ w ten sposób powstałby
wspaniały kompleks sportowo rekreacyjny ogólnie dostępny. Tak wiele
atrakcji w jednym miejscu z pewnością
będzie strefą spędzania wolnego czasu
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że
wiele osób nawet młodych boryka się z
problemami zdrowotnymi. W tym
miejscu mogliby powrócić na nowo do

51 373,20 zł

21.06.2021 r.

11.06.2021 r.

formy. Byłoby to wspaniałe miejsce do
spotkań tych, których zamiłowaniem jest
jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach,
deskorolce czy ćwiczenie na wolnym
powietrzu. Mogliby poprzez wysiłek
fizyczny wyładować złe emocje oraz
doskonalić swoje umiejętności, a tym
samym dbać o swoje zdrowie.
10

Agnieszka Obrał

Budowa oświetlenia
ulicznego w
miejscowości
Leksandrowa

Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Leksandrowa

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 - lampy
solarne
2) droga wewnętrzna po
działkach nr 45/4 oraz
28/2 - długość około
188 mb - lampy solarne
3) droga wewnętrzna po
działkach nr 34/1, 33/1,
21/2, 33/3, 21/17 długość około 277 mb lampy uliczne z
podłączeniem do sieci
energetycznej (ze
względu na obecność
wysokich drzew
prawdopodobnie
działanie lamp
solarnych nie byłoby
efektywne).

1) 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.
2) Montaż lamp solarnych w ramach
posiadanych środków - etap I

61 032,00 zł

22.06.2021 r.

11

Joanna Pyrz

Budowa siłowni
plenerowej przy
świetlicy Wiejskiej w
Kopalinach

Budowa siłowni zewnętrznej
przy Świetlicy Wiejskiej w
miejscowości Kopaliny

Projekt zakłada budowę siłowni
plenerowej obejmującej montaż dwóch
podwójnych urządzeń siłowych,
plantowanie terenu, położenie kostki
brukowej, montaż : ławek, kosza,
stojaka rowerowego, nasadzenie roślin,
krzewów. Jest to projekt nastawiony na
propagowanie aktywnego stylu życia ,
integrację społeczną, mieszkańców,
rozwijanie zainteresowań sportowych
oraz poprawę aktywności i kondycji
fizycznej. Będzie ponadto alternatywą
dla spędzania wolnego czasu przed
komputerem lub telewizorem.

20 877,00 zł

25.06.2021 r.

12

Jan Sysło

Remont drogi gminnej
nr 580277 K po
działkach nr 200 i 394 w
miejscowości Wiśnicz
Mały

Remont drogi gminnej nr
Wiśnicz Mały - działka
580277 K po działkach nr 200 i nr 200, 394
394 w miejscowości Wiśnicz
Mały

W ramach projektu zostanie
wyremontowany odcinek drogi gminnej
nr 580277 K po działkach nr 200 i 394
polegający na położeniu nowej nakładki
asfaltowej wraz z utwardzeniem
poboczy.

42 510,00 zł

25.06.2021 r.

13

Daniel Chrzan

Remont drogi nr 616/7
w miejscowości Połom
Duży

Remont drogi wewnętrznej po
działce nr 616/7 w
miejscowości Połom Duży

Połom Duży, droga nr
616/7

Remont drogi nr 616/7 utwardzenie
44 780,00 zł
kruszywem oraz wykonanie nawierzchni
bitumicznej. Umocnienie z jednej strony
skarp płytami ażurowymi. Poprawienie
odwodnienia przy wjeździe z drogi
powiatowej nr 965 na drogę 616/7.

28.06.2021 r.

14

Małgorzata Grabiec

Modernizacja budynku
Świetlicy Wiejskiej

Remont budynku Świetlicy
Wiejskiej w miejscowości
Kobyle

Budynek Świetlicy
Wiejskiej w Kobylu

Wymiana podłóg drewnianych z powodu 96 587,00 zł
złego stanu (podłogi i boazeria
drewniana zajęta przez korniki),
zabezpieczenie strychu płytami OSB,
usunięcie boazerii z klatek schodowych i
sali dolnej, zabezpieczenie ścian tynkiem
strukturalnym, montaż klimatyzacji w
sali górnej i kuchni.

28.06.2021 r.

15

Izabela Prokop

Budowa obiektów małej
architektury na dz. nr
405 w miejscowości
Łomna - etap I

Budowa obiektów małej
architektury na działce nr 405
w miejscowości
Łomna

Działka nr 405 w
miejscowości Łomna

Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy obiektów małej architektury na
działce nr 405 w miejscowości Łomna,
w skład którego wchodzi budowa placu
zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia
oraz monitoringu zewnętrznego.

38 180,00 zł

29.06.2021 r.

Kopaliny, dz. nr 1/32

Przygotowanie terenu oraz budowa
ogrodzenia.
16

Władysław Stary

Modernizacja stadionu
sportowego w
Muchówce

Stadion sportowy w Muchówce Stadion sportowy klubu
,,Ceramika” Muchówka.
Działki nr 555/2, 605/4,
607/2.

W ramach zadania będzie dokończona
budowa ogrodzenia od strony
zachodniej, remont płyty boiska,
modernizacja oświetlenia - wymiana
słupów, zakup i montaż nowych siedzeń
na trybunach oraz wykonanie małego
boiska treningowego dla dzieci.

17

Bernadetta Błoniarz

Budowa chodnika w
Starym Wiśniczu przy
drodze gminnej nr
580271 K –
„Krzywdówka”

Budowa chodnika w Starym
Wiśniczu przy drodze gminnej
nr 580271 K "Krzywdówka"

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi
119 870,80 zł
gminnej klasy L nr 580271 K relacji
,,Stary Wiśnicz - Podgródek - Brzeźnica''
w km 0 + 000,00 - 0+480,00 (włącznie)
polegająca na poszerzeniu jezdni,
budowie ścieżki rowerowej wraz z
kanalizacją opadową i kanałem
technologicznym, utwardzeniu pobocza,
wykonaniu murków z palisady oraz
odcinkową przebudową sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
gazowej.

29.06.2021 r.

18

Tadeusz Kozioł

Remont i rozbudowa
Modernizacja placu zabaw przy Szkoła Podstawowa w
placu zabaw przy Szkole Szkole Podstawowej w
Chronowie
Podstawowej w
miejscowości Chronów
miejscowości Chronów

Projekt dotyczy remontu i rozbudowy
32 574,00 zł
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
miejscowości Chronów. Zostaną
zamontowane tzw. zestawy zabawowe
dla dzieci wraz z wykonaniem
zadaszania przeznaczonego do
schronienia w upalne dni. Odnowione
zostanie także istniejące wyposażenie
placu zabaw.

29.06.2021 r.

19

Adam Brzegowy

Kontynuacja remontu
drogi wewnętrznej po
działkach gminnych
przysiółka „Działy –
Skotnica”

46 625,00 zł

29.06.2021 r.

Remont drogi wewnętrznej po
działkach nr 3484 i 3190
przysiółka „Działy – Skotnica”
w miejscowości Królówka

Droga gminna nr
580271 K w Starym
Wiśniczu - odcinek od
skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2080 K
relacji Kopaliny - Stary
Wiśnicz) w kierunku
Brzeźnicy odcinek 480
m. W ramach środków
BO na rok 2022 planuje
się wykonanie ok. 100
m.

Przedmiotem realizacji
jest kontynuacja
remontu drogi
wewnętrznej nr 3484 i
3190 na odcinku 200
mb.

Remont wskazanego odcinka drogi
powinien obejmować udrożnienie
rowów, wymianę przepustu, nakładkę
asfaltową i utwardzenie poboczy

75 580,00 zł

29.06.2021 r.

20

Przemysław Nowak

Organizacja letniego
wydarzenia pt.:
,,Wiśnickie Święto
Muzyki 2022''

Organizacja letniego
wydarzenia pt.: ,,Wiśnickie
Święto Muzyki 2022''

Projekt będzie
realizowany na rynku w
Nowym Wiśniczu

Organizacja letniego wydarzenia pt.
79 900,00 zł
,,Wiśnickie Święto Muzyki 2022'' ma na
celu wzbogacić ofertę kulturalną nie
tylko miasta, a właściwie całej gminy.
Impreza skierowana jest do grupy
docelowej w każdym wieku. Oprócz
występu zaproszonych artystów (zespoły
disco/dance, DJ'a) wnioskodawca
proponuje zaprosić na scenę lokalną
młode talenty (taniec, śpiew,
przedstawienie). Do współpracy przy
organizacji wydarzenia zaproszone
zostaną miejscowe stowarzyszenia czy
firmy (np. Stowarzyszenia 60 +, Miejski
Ośrodek Kultury, usługi
okolicznościowe ,,Fantazja'', Pizzeria,
Kebab, ,,Ambrozja''). Głównym
,,przesłaniem''
wnioskodawcy/organizatorów jest
promocja wiśnickiego piękna i jego
bogatych (lokalnych) walorów.

29.06.2021 r.

21

Konrad Gicala

Modernizacja stadionu
w Kobylu - etap II

Modernizacja stadionu w
Kobylu

Stadion w Kobylu,
działka nr 943

Modernizacja stadionu w Kobylu ma
zwiększyć funkcjonalność obiektu.
Poprawić warunki prowadzonej
aktywności sportowej o wyposażenie, a
także przyczynić się do lepszego
dostosowania stadionu do organizacji
imprez plenerowych oraz
okolicznościowych przeznaczonych dla
ogółu mieszkańców.

96 587,00 zł

30.06.2021 r.

22

Henryk Adamczyk

Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na działce nr
685/5 w Nowym
Wiśniczu wraz z jej
odwodnieniem i
wytyczeniem miejsc
parkingowych

Wykonanie nawierzchni na
działce nr 685/5 w Nowym
Wiśniczu

Działka nr 685/5 łącznik między ulicą
Kazimierza Wielkiego,
a ulicą Nową w Nowym
Wiśniczu

Projekt dotyczy wykonania nawierzchni 58 037,10 zł
asfaltowej wraz z odwodnieniem tej
drogi do istniejącej kanalizacji
deszczowej. W ramach projektu
wytyczone zostanie również kilka miejsc
parkingowych wzdłuż drogi (parkowanie
równoległe).

30.06.2021 r.

23

Renata Dobrzańska

Opracowanie
dokumentacji
projektowo kosztorysowej na
przebudowę drogi
gminnej nr 580273 K
Chronów - Krasna Góra
- etap III

Przebudowa drogi gminnej nr
580273 K Chronów - Krasna
Góra w km od 0+877 w
kierunku „Krasnej Góry” w
miejscowości Chronów

Działka 497, 501 obręb
Chronów

Projekt dotyczy opracowania
32 574,00 zł
dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania przebudowa
drogi gminnej nr 580273 K Chronów Krasna Góra na odcinku od 0 + 877 km
wzdłuż drogi biegnącej po działce nr 501
w miejscowości Chronów - etap III
(odcinek III od Remizy OSP w kierunku
Krasnej Góry) oraz przesunięcie muru
oporowego przy Szkole Podstawowej i
połączenie istniejących już chodników.
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej jest etapem wstępnym
pozwalającym na rozpoczęcie procedury
uzyskania pozwolenia na roboty
budowlane, a następnie przystąpienie do
prac w terenie. Następstwem w/w
kroków będzie kontynuacja budowy
chodnika, budowy kanalizacji
deszczowej i opadowej, budowy ścieżki
rowerowej i wykonania poszerzenia
jezdni.

30.06.2021 r.

24

Renata Dobrzańska

Wykonanie
dokumentacji
projektowokosztorysowej na
budowę odcinka
oświetlenia ulicznego w
miejscowości Chronów
wzdłuż drogi oznaczonej
nr działki 164 - 5 lamp
(od skrzyżowania z
drogą oznaczoną nr dz.
175)

Budowa oświetlenia ulicznego
wzdłuż drogi gminnej nr
580288 K w miejscowości
Chronów

Obręb Chronów wzdłuż
drogi oznaczonej nr
działki 164 (od
skrzyżowania z drogą
oznaczoną nr dz. 175)

Projekt został złożony z uwagi na
zgłaszane przez Mieszkańców na
zebraniach wiejskich potrzeby w tym
zakresie. W związku z tym, że budowa
oświetlenia ulicznego musi być
poprzedzona wykonaniem dokumentacji
projektowej i uzyskaniem zgód innych
instytucji zlecenie wykonania
wspomnianej dokumentacji byłoby I
etapem umożliwiającym na wykonanie
prac budowlanych. Budowa nowego
odcinka oświetlenia zwiększy
bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników drogi.

32 574,00 zł

30.06.2021 r.

25

Jacek Trzeciak

Budowa placu
rekreacyjno sportowego w Połomiu
Dużym

Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Połomiu
Dużym

Połom Duży, działka nr
600/1

Projekt dotyczy kontynuacji budowy
44 780,00 zł
placu rekreacyjno - sportowego w
Połomiu Dużym na działce nr 600/1. W
ramach projektu wykonane zostaną prace
związane z wykonaniem boiska
sportowego, który jest jednym z

30.06.2021 r.

elementów placu rekreacyjno sportowego.
27

Agnieszka Majka

Budowa oświetlenia na
Cmentarzu
Komunalnym w
miejscowości Nowy
Wiśnicz

Budowa oświetlenia na
Cmentarzu Komunalnym w
miejscowości Nowy Wiśnicz

Działka nr 34 w
miejscowości Nowy
Wiśnicz - Cmentarz
Komunalny

Wykonanie dokumentacji projektowej
oświetlenia alejek wraz z montażem ok.
12 sztuk lamp oświetleniowych na
terenie całego cmentarza. Wykonanie
instalacji pod sprzęt nagłaśniający, który
będzie wykorzystywany podczas
licznych uroczystości.

58 037,10 zł

30.06.2021 r.

28

Wiesław Łącki

Remont drogi gminnej
po dz. nr 1259/1 1259/2
na „Pańskiej Roli” w
Królówce

Remont drogi wewnętrznej po
działkach nr 1259/1 i 1259/2 w
miejscowości Królówka - na
„Pańskiej Roli”

Dz. nr 1259/1 i 1259/2,
łącznik od drogi
powiatowej do drogi
gminnej na „Pańskiej
Roli”

Remont drogi poprzez wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej wraz z
udrożnieniem rowów i utwardzeniem
poboczy.

40 000,00 zł

30.06.2021 r.

