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Ankieta 
do Bud żetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2019 

(Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat) 

Podpisując ankietę oświadczam, iż zostałem poinformowany o: 
1. Administratorze moich danych osobowych, którym jest w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 
maja 2016 r., str. 1), dalej RODO, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy 
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka. 

2. Powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka inspektorze ochrony danych osobowych, którym 
jest Pan Jacek Krzyżaniak i mam prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu 
oraz telefonicznie 500 610 605. 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędności przetwarzania do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym jakim jest przeprowadzenie szczególnej formy konsultacji społecznych w 
sprawie budżetu obywatelskiego w związku z uprawnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 
wynikającym z art. 5a, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce nr XXXVIII/444/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2017, poz. 4997) (art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w 
procedurze głosowania propozycji zadań określonej w rozdziale 5 ww. Uchwały Rady Miejskiej w 
Wieliczce. 

5. Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych takich jak: 
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
7. Mam świadomość przysługujących mi praw: 

1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia RODO, 

5) ograniczenia przetwarzania, gdy: 
- kwestionuję prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi 
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych moich osobowych narusza przepisy 
RODO. 
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Część I. ZADANIA OGÓLNOGMINNE 
Można dokonać wyboru do trzech spośród poniżej przedstawionych propozycji zadań ogólnogminnych 
określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. 
Przykład: 
Zadanie nr 2 – 3 pkt; 
Zadanie nr 5 – 2 pkt; 
Zadanie nr 3 – 1 pkt. 

L.p. Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt 
Wybór 
(pkt) 

1 Utworzenie ogrodu biblijnego w Raciborsku  100 000,00 zł   

2 
Wykonanie trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną w 
Byszycach oraz modernizacja trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę 
nożną w Koźmicach Wielkich 

 905 000,00 zł   

3 
Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: 
Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, 
Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa 

 445 000,00 zł   

4 
Adaptacja poddaszy w świetlicach środowiskowych w miejscowościach 
Mietniów, Sułków i Sygneczów 

 300 000,00 zł   

5 
Adaptacja poddasza na cele użytkowe, w tym dla osób niepełnosprawnych 
budynku świetlicy w Bogucicach, ul. Reformacka 76 

 750 000,00 zł   

6 
Zakup zadaszonej sceny plenerowej wykorzystywanej na cele wydarzeń 
kulturalnych 

 60 000,00 zł   

7 Modernizacja boiska sportowego LKS "Węgrzcanka" Węgrzce Wielkie  190 000,00 zł   

8 
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 560912K w 
Podstolicach 

 369 600,00 zł   

9 
Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż 
wąwozu w sołectwie Strumiany 

 350 000,00 zł   

10 
Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z układem komunikacyjnym na 
osiedlu Kościuszki-Przyszłość-Szymanowskiego 

 275 000,00 zł   

11 Budowa wiaty składowej -etap II  79 990,00 zł   

12 
Budowa chodnika oraz oznakowanie pionowe i poziome w ciągu działki 
139/3 w Sierczy 

 46 500,00 zł   

13 Budowa wieży widokowej w Janowicach  500 000,00 zł   

14 
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561024K w miejscowości 
Janowice 

 98 000,00 zł   

15 Budowa przejścia dla pieszych w ciagu DW-964 odcinek 270 km 0,3  63 770,00 zł   

16 
Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji budynku świetlicy 
środowiskowej w Koźmicach Małych 

 36 000,00 zł   

17 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 na odcinku 270 km 0,3 do 
270 km 0,5 

 126 650,00 zł   

18 
Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania 
ul.Niepołomskiej z DK 94 

 10 500,00 zł   

19 Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w budynku "Solnego Miasta"  243 790,00 zł   

20 Modernizacja pomieszczeń budynku w Raciborsku na potrzeby filii biblioteki  80 000,00 zł   

21 
Rewitalizacja budynku "Harcówki" przy Domu Ludowym z przeznaczeniem 
na centrum spotkań mieszkańców osiedla Krzyszkowice w Wieliczce 

 200 000,00 zł   

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 
ostatecznej ceny zakupu towarów i/lub usług. 
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Część II. ZADANIA LOKALNE 
Można dokonać wyboru do trzech spośród poniżej przedstawionych propozycji zadań lokalnych 
określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 1 do 3. 
Przykład: 
Zadanie nr 2 – 3 pkt; 
Zadanie nr 5 – 2 pkt; 
Zadanie nr 3 – 1 pkt. 

L.p. Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt 
Wybór 
(pkt) 

1 Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grajowie  40 000,00 zł   

2 Modernizacja pracowni komputerowej w  szkole podstawowej w Gorzkowie  40 000,00 zł   

3 Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Gorzkowie  40 000,00 zł   

4 
Budowa budynku gospodarczego dla obsługi świetlicy środowiskowej w 
Mietniowie 

 40 000,00 zł   

5 Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa  39 500,00 zł   

6 
Zakup i montaż parku linowego na osiedlowym placu zabaw - Wieliczka 
osiedle Lekarka 

 39 126,40 zł   

7 Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach  40 000,00 zł   

8 Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 w Raciborsku  40 000,00 zł   

9 Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Lekarka  40 000,00 zł   

10 Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię językową w SP nr 2 w Wieliczce  37 822,40 zł   

11 
Zakup wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków 
dziecięcych 

 11 000,00 zł   

12 Modernizacja rzutni pchnięcia kulą  40 000,00 zł   

13 
Budowa chodnika i uporządkowanie terenu celem połączenia ul. Mieszka I z 
ul. Sadową 

 40 000,00 zł   

14 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golkowicach  37 000,00 zł   

15 
Rozbudowa istniejącego parkingu na działce 344/2 w Janowicach gm. 
Wieliczka 

 40 000,00 zł   

16 
Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz 
modernizacja balustrady wokół budynku 

 39 603,00 zł   

17 
Modernizacja pomieszczeń budynku w Wieliczce os. Krzyszkowice na 
potrzeby filii biblioteki 

 21 433,00 zł   

18 Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Grabiu  39 200,10 zł   

19 
Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal 
przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich 

 40 000,00 zł   

20 
Modernizacja pomieszczeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii 
biblioteki 

 25 000,00 zł   

21 Poszarzenie placu zabaw przy szkole w Golkowicach 40 000,00 zł  

22 Budowa oświetlenia placu postojowego przy ulicy Słowackiego  40 000,00 zł   
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23 Zakup sceny plenerowej w Czarnochowicach  39 800,00 zł   

24 
Rewitalizacja przydrożnej kapliczki z całunem z 1831r. Położonej na terenie 
wsi Grabówki 

 25 000,00 zł   

25 
Zakup wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy fotowoltaiczne 
wspomagające oświetlenie na terenie wsi Grabówki 

 40 000,00 zł   

26 Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą street workout  40 000,00 zł   

27 
Zakup kompletu tablic informacyjnych z nazwami przysiółków/ulic w 
miejscowości Czarnochowice 

 17 000,00 zł   

28 
Modernizacja Domu Ludowego oraz terenu wokół tego obiektu w Wieliczce, 
osiedle Krzyszkowice 

 40 000,00 zł   

29 Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561034K w Gorzkowie  40 000,00 zł   

30 
Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w 
Śledziejowicach 

 30 000,00 zł   

31 
Budowa sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych w ciągu 
ul. Krzyszkowickiej 

 37 000,00 zł   

32 
Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmiotowej w Szkole w 
Mietniowie 

 37 600,00 zł   

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od 
ostatecznej ceny zakupu towarów i/lub usług. 

 

Imię i Nazwisko PESEL Podpis 

   

 


