Karta do głosowania
Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2022
(Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Gminy Wieliczka)
Podpisując kartę do głosowania oświadczam, iż zostałem poinformowany o:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

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.
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.
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 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały Nr X/115/2019 Rady Miejskiej
w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019, poz. 5848) (art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w procedurze
głosowania propozycji zadań określonej w ww. Uchwale Rady Miejskiej w Wieliczce.
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).
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.
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.
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 1 – 2 pkt;
Zadanie nr 3 – 1 pkt.
Lp.

Szacunkowy Wybór
koszt
(pkt)

Nazwa zadania

Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
1. wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, 500 000,00 zł
Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów,
2. Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, 498 353,33 zł
Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków
Wypożyczaj bezpiecznie! Zakup książkomatu do Mediateki - Biblioteki
3.
153 679,59 zł
Miejskiej w Wieliczce
4. Zielona klasa z ogrodem doświadczeń

120 000,00 zł

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

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 1 – 2 pkt;
Zadanie nr 3 – 1 pkt.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szacunkowy
koszt

Nazwa zadania
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze
gminnej w Zabawie przysiółek Stokrotek działka
nr 229/6
Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury
w Brzegach
Remont garażu na pojazdy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gorzkowie wraz z wjazdem
Remont oświetlenia w budynku Szkoły
Podstawowej w Gorzkowie

50 000,00 zł
38 130,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł

Remont drogi na dz. nr 454 w Grajowie

49 982,70 zł

Remont w Pawilonie Wielofunkcyjnym
w Węgrzcach Wielkich
"Atrakcyjny Mietniów - zakup wyposażenia
do świetlicy w Mietniowie"

50 000,00 zł
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50 000,00 zł

Jednostka
pomocnicza
sołectwo
Zabawa
sołectwo
Brzegi
sołectwo
Gorzków
sołectwo
Gorzków
sołectwo
Grajów
sołectwo
Węgrzce Wielkie
sołectwo
Mietniów

Wybór
(pkt)

8.

Remont obiektu boiska LKS Węgrzcanka
w Węgrzcach Wielkich

50 000,00 zł

9.

Wykonanie placu zabaw w Byszycach

50 000,00 zł

10.

Wymiana nawierzchni przy Szkole podstawowej
w Podstolicach na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową

50 000,00 zł

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Remont Filii Bibliotecznej nr 1 na os. Kościuszki
Uzupełnienie
oznakowania
przysiółków
w sołectwie Kokotów
Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zakup
specjalistycznego
zestawu
ratownictwa
technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grabiu
Budowa schodów zewnętrznych przy świetlicy
środowiskowej w Kokotowie na dz. 484/4
Wykonanie ocieplenia poddasza świetlicy
środowiskowej w Sułkowie
Jubileusz
150-lecia
szkoły
źródłem
odbudowywania relacji i więzi w lokalnej
społeczności
"Poznajemy nasz kraj w tańcu, zabawie
i piosence"
edukacja
regionalna
przedszkolaków w ramach obchodów 75 lecia
działalności przedszkola
Budowa
elementów
małej
architektury
w Raciborsku na działce nr 343/2
Szkoła Filialna w Pawlikowicach - wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej przy szkole
Zakup i montaż zestawu klimatyzacji
do świetlicy w Lednicy Górnej
Wykonanie
placu
zabaw
i
rekreacji
w Śledziejowicach
Doposażenie OSP Czarnochowice w sprzęt
do likwidacji skutków podtopień i zapobiegania
powodzi
Zagospodarowanie
działki
gminnej
zlokalizowanej koło szkoły, przedszkola
i kościoła w Koźmicach Wielkich
Budowa oświetlenia zewnętrznego przy boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Dobranowicach
Wybieg dla psów "Pod Baranem"
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sołectwo
Podstolice

osiedle
Kościuszki,
49 986,68 zł
Przyszłość,
Szymanowskiego
sołectwo
35 000,00 zł
Kokotów
50 000,00 zł

30 000,00 zł
50 000,00 zł

sołectwo
Grabie
sołectwo
Kokotów
sołectwo
Sułków

50 000,00 zł

osiedle
Śródmieście

50 000,00 zł

sołectwo
Mietniów

50 000,00 zł
50 000,00 zł
30 000,00 zł
50 000,00 zł

sołectwo
Raciborsko
sołectwo
Pawlikowice
sołectwo
Lednica Górna
sołectwo
Śledziejowice

50 000,00 zł

sołectwo
Czarnochowice

50 000,00 zł

sołectwo
Koźmice Wielkie

50 000,00 zł
49 931,00 zł

Poprawa
bezpieczeństwa
Rozbudowa
oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego
w Chorągwicy
Zakup sprzętu sportowego dla klubu
piłkarskiego z Chorągwicy

sołectwo
Węgrzce Wielkie
sołectwo
Byszyce

sołectwo
Dobranowice
osiedle
Ogrodowe

50 000,00 zł

sołectwo
Chorągwica

3 500,00 zł

sołectwo
Chorągwica

28.
29.
30.
31.
32.

MikroMaraton "Od przedszkola do Karola" bieg dla dzieci z okazji urodzin Karola Wojtyły
Konserwacja istniejącego placu zabaw przy
Przedszkolu Samorządowym w Strumianach
oraz zakup i montaż nowych urządzeń
Szkoła w Mietniowie – zakup i montaż szafek
oraz monitorów multimedialnych
Moja mała ojczyzna - edukacyjna gra planszowa
o gminie Wieliczka
Plac zabaw przy Samorządowym Żłobku nr 1
w Wieliczce

6 000,00 zł

sołectwo
Strumiany

35 000,00 zł

sołectwo
Strumiany

50 000,00 zł
49 500,00 zł
50 000,00 zł

33.

Remont drogi gminnej w Czarnochowicach

49 000,00 zł

34.

Zakup kabin dla zawodników rezerwowych

29 000,00 zł

sołectwo
Mietniów
sołectwo
Koźmice Wielkie
osiedle
Lekarka
sołectwo
Czarnochowice
sołectwo
Czarnochowice

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

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania
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PESEL

Podpis

