Lista zgłoszonych projektów zadań:
Lp.

Nazwa zadania
1.

Utwardzone pobocze dla ulicy Wygoda Wieliczka (od skrzyżowania z ul. Długą
do ul. Potrzask)

2.

Budowa placu zabaw w Golkowicach - "Lasowice"

3.

Budowa zatoki "Kiss and drive" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce

4.

Modernizacja oraz montaż kontenera socjalnego na boisku sportowym os. Lekarka

5.

Budowa osiedlowych tężni solankowych na os. Wincentego Pola oraz Tadeusza
Kościuszki na działkach nr 517 i 37/84 w Wieliczce

6.

Rozbudowa skateparku przy Miasteczku Ruchu Drogowego na ul. Jedynaka w Wieliczce

7.

Remont łazienek uczniowskich w Szkole podstawowej nr 2 w Wieliczce

8.

Budowa elementów małej architektury na działce nr 146/1 w Pawlikowicach

9.

Czyste powietrze wolne od smogu w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w Gminie
Wieliczka dzięki zakupowi i eksploatacji oczyszczaczy powietrza

10. Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie
11. Odnowa malowidła 3D "Solny świat" na Rynku Górnym w Wieliczce
12. Przystosowanie Sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w Mietniowie
13. Park linowy – dla dzieci, młodzieży umieszczony na placu zabaw osiedla Lekarka
przy ul. Warzyckiej, 32-020 Wieliczka
14. Remont drogi na działkach nr 938/9, nr 939/3 w Węgrzcach Wielkich (przysiółek
"Oliwkowa")
15. Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w Mietniowie
16. Budowa dwóch wiat przystankowych i oznakowanie przystanków autobusowych na
terenie wsi Grabówki
17. "Znam swój kraj." Wycieczka krajoznawcza uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach
do Trójmiasta
18. Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci
19. Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa
oświetlenia przy boisku piłkarskim w Chorągwicy.
Budowa na placu zabaw w Golkowicach zabawek: szałasu, miejsca do gry w chińczyka
20. oraz innych obiektów małej architektury, posadzenie zieleni oraz realizacja dodatkowego
oświetlenia
21. Budowa na placu zabaw w Golkowicach labiryntu, szachownicy oraz innych elementów
małej architektury
22. Modernizacja drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Golkowicach oraz stworzenie
wielofunkcyjnego placu dla mieszkańców przed szkołą oraz remizą
23. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy WDK w Małej Wsi
24. KS Wilga Koźmice Wielkie - Modernizacja obiektu sportowego
25. Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach
26. Wykonanie izolacji termicznej drugiej kondygnacji świetlicy wiejskiej w sołectwie
Koźmice Małe
27. Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach

28. Remont filii bibliotecznej nr 7 w Węgrzcach Wielkich 359
29. Budowa "Osiedlowej siłowni plenerowej"
30. Wodny plac zabaw dla dzieci
31. Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561040K
32. Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dz. Nr371/2 i 370/12 w Wieliczce ul. Krakowska
(krakowska boczna) - osiedle Krakowskie Przedmieście
33. Orkiestra Koźmice - Zakup wysokiej klasy instrumentów muzycznych dla orkiestry
działającej na terenie gminy Wieliczka
34. Defibrylator w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie
35. Modernizacja ulicy Prusa (Boczna)
36. Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Czarnochowskiej na odcinku od ulicy
Konopnickiej do mostu drogowego
37. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowościach
Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka
38. Zakup i montaż 2-ch progów zwalniających wraz z oznakowaniem przy ul. Granicznej
w Wieliczce
39. Wykonanie klatki schodowej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości
Mietniów i Sułków
40. Remont filii bibliotecznej nr 1 na os. Kościuszki 8
41. Tor do rowerowej dyscypliny olimpijskiej BMX Race
42. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa
43. Baw się nauką - rozbudzanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi
i inspirowanie do pogłębiania wiedzy u uczniów SP-2 w Wieliczce
44. Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach
45. Alternatywa dla najmniejszych - rampa terenowa dla wózków
46. Zagospodarowanie działki nr. 343/2 w Raciborsku na potrzeby sołectwa
47. Zakup kosiarki wielozadaniowej dla LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie
48. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Raciborsko
49. Budowa elementów małej architektury na działce nr 142/5 w Sierczy
50. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego niedaleko Czarnego Lasu k. boiska KS Wilga
w Koźmicach Wielkich
51. Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Węgrzcach Wielkich
52. Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja placu zabaw w Mietniowie
53. Modernizacja boiska LKS Śledziejowice
54. Kładka dla pieszych ze ścieżką rowerową, łącząca os. Bogucice z areną lekkoatletyczną
55. Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich
Park Królewski - plac zabaw i tereny rekreacyjne dla mieszkańców osiedli
56. wielorodzinnych w rejonie os. Szymanowskiego, B. Chrobrego, Wł. Jagiełły w Wieliczce
wraz z układem komunikacji pieszej

57. Adaptacja poddasza na Harcówkę w Szkole Podstawowej w Gorzkowie
58. Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach
59. Utworzenie centrum rekreacji u zbiegu ulic: Konopnickiej i Siemiradzkiego
60. Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego w Podstolicach
61. Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Gorzkowie
62. Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie
63. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561024K w sołectwie Janowice
Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi,
64. Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice,
Węgrzce Wielkie, Zabawa, Byszyce
65. Zakup podestu scenicznego wraz z zadaszeniem estradowym
66. Bezpieczny strażak - zakup hełmów strażackich

