
 
 

Karta do głosowania 
nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2022 

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 

Wybór 

1. 
Remont dachu budynku OSP w miejscowości Nowy Wiśnicz 

135 419,90 zł 
 

2. 
Remont drogi wewnętrznej po działce nr 2581 w miejscowości Królówka (droga na 
Zagrody). 46 625,40 zł 

 

3. 
Remont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna 

135 000,00 zł 
 

4. 
Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 121, 244/11 i 242/3 w miejscowości 
Leksandrowa 61 032,00 zł 

 

5. 
Modernizacja drogi wewnętrznej po działce nr 30/5 w miejscowości Kopaliny 

20 000,00 zł 
 

6. 
Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 156/2 i 156/3 w miejscowości Olchawa 

(,,Działy’’) 28 761,00 zł 
 

7. 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce 

108 792,00 zł 
 

8. 
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej po działce nr 264/10 w 

Olchawie 19 000,00 zł 
 

9. 
Kompleks sportowo – rekreacyjny na działce nr 1477/9 w miejscowości Stary 

Wiśnicz 51 373,20 zł 
 

10. 
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leksandrowa 

   61 032,00 zł 
 

11. 
Budowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kopaliny 

20 877,00 zł 
 

12. 
Remont drogi gminnej nr 580277 K po działkach nr 200 i 394 w miejscowości 

Wiśnicz Mały 42 510,00 zł 
 

13. 
Remont drogi wewnętrznej po działce nr 616/7 w miejscowości Połom Duży 

 
44 780,00 zł 

 

14. 
Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kobyle 

96 587,00 zł 
 

15. 
Budowa obiektów małej architektury na działce nr 405 w miejscowości Łomna 

38 180,00 zł 
 

16. 
Stadion sportowy w Muchówce 

75 580,00 zł 
 

17. 
Budowa chodnika w Starym Wiśniczu przy drodze gminnej nr 580271 K -               
,,Krzywdówka’’ 119 870,80 zł 

 

18. 
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chronów 

32 574,00 zł 
 

19. 
Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 3484 i 3190 przysiółka ,,Działy – 
Skotnica” w miejscowości Królówka 46 625,00 zł 

 

  



20. 
Organizacja letniego wydarzenia pt.: „Wiśnickie Święto Muzyki 2022”  

79 900,00 zł 
 

21. 
Modernizacja stadionu w Kobylu 

96 587,00 zł 
 

22. 
Wykonanie nawierzchni na działce nr 685/5 w Nowym Wiśniczu 

58 037,10 zł 
 

23. 
Przebudowa drogi gminnej nr 580273 K Chronów - Krasna Góra w km od 0+877 w 

kierunku „Krasnej Góry” w miejscowości Chronów 32 574,00 zł 
 

24. 
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580288 K w miejscowości  

Chronów 32 574,00 zł 
 

25. 
Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Połomiu Dużym 

44 780,00 zł 
 

27. 
Budowa oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w miejscowości Nowy Wiśnicz 

58 037,10 zł 
 

28. 
Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 1259/1 i 1259/2 w miejscowości 

Królówka – na ,,Pańskiej Roli’’ 40 000,00 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 
          
 
 
         …………………………………………… 
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