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Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka na rok 2023 

 

Karta do głosowania 

 

(Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Gminy Wieliczka) 

Podpisując kartę do głosowania 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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). 

4. 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. 

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 O CHARAKTERZE OGÓLNOGMINNYM 

Można dokonać wyboru do trzech spośród poniżej przedstawionych projektów zadań o charakterze 

ogólnogminnym 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. Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt 

Wybór 

(pkt) 

1. 

Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

wsi: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, 

Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa 

500 000,00 zł  

2. 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, 

Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, 

Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice 

498 033,00 zł  

3. 
Tory dla rowerów, hulajnóg i rolek – PUMPTRACK – dla dzieci 

i dorosłych 
400 000,00 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 O CHARAKTERZE LOKALNYM 

Można dokonać wyboru do trzech spośród poniżej przedstawionych projektów zadań o charakterze 

lokalnym 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. Nazwa zadania 
Szacunkowy 

koszt 

Jednostka 

pomocnicza 

Wybór 

(pkt) 

1. 
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi 

gminnej Nr 561038K w Gorzkowie 
50 000,00 zł 

sołectwo 

Gorzków 
 

2. 
Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska 

sportowego w miejscowości Brzegi – I etap 
47 847,00 zł 

sołectwo  

Brzegi 
 

3. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w Grabiu, nr działki 50/2 w celu poprawienia 

sprawności fizycznej dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

50 000,00 zł 
sołectwo  

Grabie 
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4. 
Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry 

Dętej „Hejnał” z Byszyc 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Byszyce 
 

5. 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa 

Sułków poprzez Monitoring Budynku 

OSP Sułków oraz KS Contra Sułków 

24 326,00 zł 
sołectwo  

Sułków 
 

6. Wykonanie placu zabaw i rekreacji w Zabawie 50 000,00 zł 
sołectwo  

Zabawa 
 

7. 
Atrakcyjny Mietniów – zakup wyposażenia 

do świetlicy w Mietniowie 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Mietniów 
 

8. Remont drogi nr dz. 477 49 866,81 zł 
sołectwo  

Grajów 
 

9. 
Wykonanie instalacji nawadniania boiska 

LKS Strażak Kokotów 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Kokotów 
 

10. 

Zakup sprzętu komputerowego oraz zestawów 

do programowania i kodowania dla Szkoły 

Podstawowej im. Wojciecha Kucharskiego 

w Dobranowicach 

50 000,00 zł 
sołectwo 

Dobranowice 
 

11. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Węgrzcach Wielkich - poprawa warunków 

pracy i bezpieczeństwa uczniów - zakup 

i montaż klimatyzatorów i monitorów 

multimedialnych 

50 000,00 zł 
sołectwo  

Węgrzce Wielkie 
 

12. 
Uzupełnienie oznakowania przysiółków 

w sołectwie Kokotów 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Kokotów 
 

13. 
Zakup i montaż rolet zewnętrznych do Sali 

gimnastycznej w SP nr 2 
45 820,00 zł 

osiedle  

Śródmieście 
 

14. Remont drogi za cmentarzem w Podstolicach 49 794,24 zł 
sołectwo  

Podstolice 
 

15. Modernizacja placu zabaw w Sygneczowie 49 625,00 zł 
sołectwo  

Sygneczów 
 

16. 

Zakup systemu zabezpieczającego mienie 

jednostki oraz zakup sprzętu poszukiwawczo 

ratowniczego 

50 000,00 zł 
sołectwo  

Gorzków 
 

17. 

Na ludowo – zakup strojów ludowych 

dla mieszkańców reprezentujących sołectwo 

Raciborsko na wydarzeniach o charakterze 

kulturalnym 

6 508,00 zł 
sołectwo  

Raciborsko 
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18. 

Doposażenia Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej OSP Chorągwica wraz z zakupem 

sprzętu strażackiego 

50 000,00 zł 
sołectwo  

Chorągwica 
 

19. 
Utwardzenie placu manewrowego przy drodze 

gminnej nr ew. 561127K w Raciborsku 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Raciborsko 
 

20. Remont drogi na działce 409/2 w Janowicach 50 000,00 zł 
sołectwo  

Janowice 
 

21. 

Zakup mobilnych zestawów zapór 

przeciwpowodziowych wielorazowego użytku 

wraz z motopompą do ich napełniania zapór 

i wypompowywania wody brudnej (szlamu) oraz 

ubrań i butów ochronnych dla strażaków 

ochotników 

50 000,00 zł 
sołectwo  

Węgrzce Wielkie 
 

22. 
Remont drogi na działce nr 1058 w Koźmicach 

Wielkich 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Koźmice Wielkie 
 

23. 
Wykonanie placu zabaw i rekreacji 

w Śledziejowicach 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Śledziejowice 
 

24. 
Trasa spacerowa w lesie w miejscowości Mała 

Wieś 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Mała Wieś 
 

25. 
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mała 

Wieś 
50 000,00 zł 

sołectwo  

Mała Wieś 
 

26. 
Jednolite oznakowanie ulic wewnętrznych 

w miejscowości Mała Wieś 
40 000,00 zł 

sołectwo  

Mała Wieś 
 

27. Ogólnodostępne kosze na nieczystości zwierzęce 20 000,00 zł 
sołectwo  

Mała Wieś 
 

 

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 PESEL Podpis 

              

 


