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Karta do głosowania 

dla mieszkańców Gminy Niepołomice, którzy ukończyli 16 lat,  

na zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok 

Pouczenie: 

1. Głosowanie możliwe jest w okresie od 10 września 2017 r. do 17 września 2017 r. do godz. 18:00. 

2. Głosowanie ma charakter tajny. 

3. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Niepołomice zameldowani na terenie gminy, którzy  

najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16. rok życia. 

4. Kartę do głosowania należy złożyć w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub przesłać 

pocztą na adres Urząd Miasta  i Gminy Niepołomice, plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice. W 

przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

5. Kwoty, jakie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze lokalnym dla danej jednostki 

pomocniczej, wynoszą odpowiednio: 

 

Lp. Jednostka pomocnicza 
Liczba 
ludności* 

Kwota, która może być 
przeznaczona  
na zadania dla danej jednostki 
pomocniczej (w zł) 

1 Niepołomice - Boryczów 1267 46752 

2 Niepołomice - Jazy 2578 95128 

3 Niepołomice - Piaski 875 32287 

4 Niepołomice - Podgrabie 777 28671 

5 Niepołomice - Śródmieście 2453 90516 

6 Niepołomice - Zagrody 1829 67490 

7 Niepołomice - Zakościele 2165 79888 

8 Ochmanów 674 24871 

9 Podłęże 2194 80959 

10 Chobot 335 12361 

11 Słomiróg 522 19262 

12 Staniątki 2652 97859 

13 Suchoraba 315 11623 

14 Wola Batorska 2978 109888 

15 Wola Zabierzowska 1267 46752 

16 Zabierzów Bocheński 1700 62730 

17 Zagórze 759 28007 

18 Zakrzowiec 598 22066 

19 Zakrzów 1161 42841 

 

 

* Stan na dzień 28 lutego 2017r. 
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Zasady ważności głosu: 

 

1. Aby głos był ważny, należy wybrać nie więcej niż dwa zadania z listy zadań zamieszczonych na 

karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim 

polu w kolumnie „Wybór” . 

 

2. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia, nazwiska, adresu 

oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania 

oświadczenia. 

 

Głos jest nieważny, jeśli zostanie stwierdzona co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

 

1. Głosujący złożył więcej niż jedną kartę do głosowania. 

 

2. Na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż dwóch zadań z listy zadań 

zamieszczonych na karcie do głosowania. 

 

3. Na podstawie podanego imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL nie można ustalić 

tożsamości głosującego. 

 

4. Numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna). 

 

5. Karta do głosowania nie została podpisana przez głosującego. 

 

6. Karta do głosowania nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na 

głosowanie. 

 

7. Głosujący nie jest mieszkańcem gminy Niepołomice zameldowanym na terenie gminy 

Niepołomice  lub w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 16. roku życia. 
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Numer 
zadania 

Nazwa zadania Skrócony opis zadania 
Wartość 

zadania [zł] 
Wybór 

 
NIEPOŁOMICE - BORYCZÓW. KWOTA NA OSIEDLE:  46 752 zł 

 

1 60 
Wytwórcy zabawek- klocek, 

guzik no i uśmiech 

Co mówi nauka o zabawkach jakie zabawki są 
najlepsze? Czym charakteryzują się zabawki 
waldorfskie a czym pomoce Montessori? Jak 
z dzieckiem bawi się mama, a jak tata? 
Wspaniały cykl warsztatów dla całej rodziny 
własnoręcznego tworzenia zabawek. Powstaną 
lalki, pociągi, zabawki edukacyjne. 

5 500 

 

2 86 

100 lecie Odzyskania 
Niepodległości Rajd Konny 

i Rowerowy na trasie 
Niepołomice Boryczów- 

Ispinia 

Rajd konny i rowerowy organizowany na trasie 
Niepołomice Boryczów przez Puszczę do Ispinia 
z odwiedzeniem punktów patriotycznych. 

27 000 

 

3 89 
Wyposażenie kawalerii 

Niepołomickiej 

Kawaleria Niepołomicka uczestniczy w wielu 
wydarzeniach patriotycznych na terenie gminy 
Niepołomice. Projekt będzie polegał na 
dokupieniu niezbędnego osprzętu do wykonania 
zadań. 

18 000 

 

4 121 

Wynajęcie busa 
podwożącego dzieci 

z osiedla Boryczów do 
szkoły podstawowej 

Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że bus dla 
dzieci z Osiedla Boryczów jest potrzebny! 
Codziennie dojeżdża nim 30-40 dzieci, dzięki 
czemu zmalał ruch samochodowy na osiedlu 
i pod szkołą, a dzieciaki świetnie się zintegrowały 
i zwiększyły swoją samodzielność. 

20 000 

 

5 105 
Naturalnie „Zielony Ogród-

Festyn” z okazji Dnia 
Dziecka 2018 r. 

Organizacja i przebieg Festynu z okazji Dnia 
Dziecka w 2018 r. 

10 000 
 

 
NIEPOŁOMICE - JAZY. KWOTA NA OSIEDLE:  95 128 zł 

 

1 39 
Jazzy na Jazach - festyn 

sportowo-rekreacyjny na 
Jazach 

Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców 
osiedla Jazy pt. „Jazzy na Jazach”. W ramach 
festynu odbędą się zawody sportowe, 
integracyjne, bieg uliczny, koncert muzyczny, 
występ kabaretu lub innego wykonawcy. 

9 500 

 

2 45 Mini plac zabaw 

Na tej działce o pow. około 30a chcemy 
zamontować wcześniej wyremontowane 
huśtawki, mini piaskownicę, karuzelę dla dzieci  
oraz mały skwerek dla seniorów z dwoma 
ławeczkami plus stolik obok tego grill, rowerek 
do treningu. 

15 000 

 

3 55 
Słoneczny Plac Zabaw  

- etap II realizacji 

W ubiegłym roku Słoneczny Plac Zabaw zdobył 
poparcie mieszkańców, zwyciężając 
w głosowaniu i otrzymując 28000 zł. W tym roku 
rozpocznie się realizacja. Na przyszły rok 
planujemy rozbudowę i tym samym finalizację 
projektu, dając młodym mieszkańcom i ich 
rodzinom niezwykłe miejsce zabaw i spotkań. 

20 000 
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4 77 

Zajęcia szachowe 
w Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Lady Sue 
Ryder w Niepołomicach 

Prowadzenie zajęć szachowych dla uczniów 
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue 
Ryder w Niepołomicach- Jazach. Zajęcia 
przewidziane dla dwóch poziomów 
zaawansowania. 

7 700 

 

5 84 
Nowy park przy nowej 
szkole podstawowej na 

Jazach 

Projekt i budowa parku dla dzieci i młodzieży 
wyposażonego w urządzenia o charakterze 
rekreacyjno-edukacyjnym. Obiekt ma być 
miejscem spotkań, nauki poprzez zabawę 
jednocześnie integracji społeczności lokalnej 
Osiedla Jazy. 

20 000 

 

6 92 

Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjno-sportowego 

o powierzchni 95 arów przy 
osiedlu Park Eko - 

kontynuacja prac przy 
tworzeniu parku 

Kontynuacja prac rozpoczętych na tym terenie 
w ramach zadania budżetu obywatelskiego 
w 2016 roku zmierzających do utworzenia obok 
osiedla PARKEKO terenu sportowo-
rekreacyjnego. W ramach budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok planowany jest 
zakup oraz zamontowanie elementów małej 
architektury. 

55 000 

 

7 123 
Zajęcia taneczne dla dzieci 

i dorosłych 

Propozycja dla najmłodszych to radosne zabawy 
rytmiczne, pląsy przy muzyce, ćwiczenia oparte 
na spontanicznych ruchach. Dzieci od 6-10 lat 
oraz osoby dorosłe będą mogły poznać 
podstawowe układy najbardziej popularnych 
tańców jak: zumba, salsa, walc, rock&roll, pola 
i inne. 

7 200 

 

8 5 Boisko sportowe przy Wiśle 

W związku z rosnącą liczbą dzieci na naszym 
osiedlu JAZY niezbędne jest stworzenie 
infrastruktury zapewniającej im aktywne 
spędzanie wolnego czasu, co zapewni budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego. Dzięki 
wielofunkcyjności (piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka) z boiska będą mogli korzystać 
wszyscy. 

48 000 

 

 
NIEPOŁOMICE - PIASKI. KWOTA NA OSIEDLE: 32 287 zł 

 

1 74 

Miejski monitoring przy 
ul.Brzeskiej skrzyżowanie 
z Królewska i Myśliwską 

z Zawiłą 

Miejski monitoring przy ulicach Brzeskiej, 
Królewskiej, Myśliwskiej jest konieczny dla 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

25 800 

 

2 57 
Projekt chodnika przy ul. 

Myśliwskiej 

Odcinek ul. Myśliwskiej od ul. Brzeskiej do 
skrzyżowania z ul. Droga Królewska wymaga 
generalnego remontu nowej nawierzchni. Chcąc 
przyśpieszyć realizację tego zadania piszemy 
o wykonanie projektu chodnika. 

14 000 

 

3 58 
Krótkie chodniki łączące 
plac zabaw z ul. Okrężną 

oraz ul. Piaskową 

Jeden chodnik łączący wejście na plac zabaw z ul. 
Okrężnej -drugi chodnik łączący wejście na plac 
zabaw z ul. Piaskową. Ponieważ między 
ogrodzeniami a ulicami często jest woda i błoto 
dzieci brudzą buty i ubranie a mamy nie mogą 
bezpiecznie i wygodnie wjechać z wózkiem 
dziecięcym. 

3 200 
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4 118 
,,Moc jest z nami-

kobietami.Liderki dobrej 
komunikacji'' 

Warsztaty dla kobiet uczące 4 podstawowych 
kroków radzenia sobie z trudnościami 
w komunikacji, zarówno wewnętrznymi jak i w 
konflikcie. Na zajęciach będziemy uczyły się 
stosowania narzędzi ,,Porozumienia bez 
przemocy'' Umiejętności te korzystnie wpłyną na 
samoświadomość kobiet. 

20 580 

 

5 113 
Siłownia zewnętrzna 

i bezpieczna nawierzchnia 
na placu zabaw 

Plac zabaw na os. Piaski przy ul. Piaskowej 
wymaga doposażenia w bezpieczna nawierzchnię 
pod zabawkami około 50 m2 oraz w co najmniej 
dwa podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej 
ponieważ rodzice przychodzący z dziećmi będą 
mieć również możliwość wykonania ćwiczeń. 

15 000 

 

 
NIEPOŁOMICE - PODGRABIE. KWOTA NA OSIEDLE: 28 671 zł 

 

1 32 Doposażenie placu zabaw Zakup sprzętu na plac zabaw w Podgrabiu. 5 770 
 

2 66 

Częściowe wyposażenie 
pomieszczenia w Domu 

Strażaka w Niepołomicach -
Podgrabie ul. Sportowa 1B 

Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w stoły 
i krzesła. 

22 900 

 

3 125 
Popularyzacja piłki nożnej 

wśród dziewcząt 

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa 
turnieje piłki nożnej dla dziewcząt, w okresie 
wiosennym i jesiennym z gminy Niepołomice 

8 600 
 

 
NIEPOŁOMICE - ŚRÓDMIEŚCIE. KWOTA NA OSIEDLE: 90 516 zł 

 

1 19 
Zakup i montaż 4 tablic 
interaktywnych wraz z 

oprzyrządowaniem 

Zakup i montaż 4 tablic interaktywnych wraz 
z oprzyrządowaniem do Szkoły Podstawowej 
im.Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. 
Tablica interaktywna jest nowoczesnym 
narzędziem, które łączy funkcje edukacyjne 
z zabawą i tym samym zachęca dzieci do nauki 
i pracy. 

45 000 

 

2 44 Remont hali do hipoterapii 
Celem projektu jest odnowienie hali do 
hipoterapii 

41 773 
 

3 46 Z głową w chmurach 

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw przy 
Kopcu o urządzenia rozwijające kreatywność 
i wznoszące użytkowników w tym tych 
najmłodszych, ku niebu - m.in. huśtawki (np. 
bocianie gniazdo, czy huśtawka wagowa typu 
ważka), urządzenia muzyczne czy przeplatanka. 

19 000 

 

4 64 

 
Międzynarodowy Turniej 

Koszykówki Kobiet o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Niepołomice 

Organizacja Turnieju Międzynarodowego 
Koszykówki Kobiet oraz obozu sportowego 
przygotowującego drużynę z Niepołomic do 
sezonu 2018/2019. Turniej odbędzie się w dwóch 
salach sportowych w Niepołomicach. Zostanie 
rozegranych około 20 spotkań pomiędzy 
drużynami z Polski, Słowacji , Czech i Węgier. 

29 000 
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5 17 
Nowoczesna kuchnia dla 

przedszkolaków 

Projekt „Nowoczesna kuchnia dla 
przedszkolaków” ma na celu modernizację 
kuchni w Samorządowym Przedszkolu nr 1 
w Niepołomicach tak, aby spełniała standardy 
nowoczesnej kuchni. Planuje się zakup i montaż 
sprzętu AGD, który usprawni pracę oraz umożliwi 
prowadzenie zajęć dla dzieci „Mały kucharz”. 

46 300 

 

6 85 Kobiece Kręgi Mocy 

Kobiece Kręgi Mocy, to wyjątkowe spotkania 
kobiet, podczas których, mogą one się ze sobą 
spotkać, czerpać wzajemnie ze swojego 
doświadczenia, z siły kobiecości, wspierać się 
w rozwoju, uczyć się od siebie nawzajem. To 
spotkanie, które jest inspiracją, ze względu na 
swoją specyfikę i formę. 

3 200 

 

7 90 

Doposażenie nowego 
średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
w specjalistyczny sprzęt 
ratowniczy oraz ubranie 

specjalne 

Doposażenie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego Volvo FL280 4x4 
w zakresie zwalczania: klęsk żywiołowych, 
pożarów, powodzi, wypadków komunikacyjnych, 
katastrof technicznych, ochrony naturalnego 
środowiska, bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy. 

32 000 

 

8 50 Świetlica piłkarska 

Projekt zakłada utworzenie miejsca spotkań 
i relaksu dla zawodników i zawodniczek 
wszystkich sekcji w oczekiwaniu na zajęcia 
i treningi piłkarskie. 

5 500 

 

9 52 
Urządzenie multimedialne 
w budynku klubowym MKS 

Puszcza Niepołomice 

Projekt zakłada doposażenie klubu w niezbędny 
sprzęt multimedialny. 

12 000 
 

10 72 

Pracownia techniczna przy 
Młodzieżowym 
Obserwatorium 

Astronomicznym 

Zadanie polega na zorganizowaniu i wyposażeniu 
Pracowni Technicznej przy Młodzieżowym 
Obserwatorium Astronomicznym 
w Niepołomicach. Pozwoli to na poszerzenie 
oferty edukacyjnej placówki o zajęcia techniczne. 

4 900 

 

11 18 Stroje dla małych piłkarzy 
Po otrzymaniu odpowiedniej liczby głosów 
planujemy zakup strojów piłkarskich z długim 
rękawem dla małych piłkarzy. 

6 000 
 

12 97 Twórcza Baba 

,,Twórcza baba'' to cykl pięciu 2h warsztatów 
skierowanych do wszystkich kobiet, które pragną 
ciekawie spędzić czas w gronie innych pań. Przy 
kubku gorącej, aromatycznej herbaty i dźwiękach 
pięknej muzyki będziemy działać twórczo. 
Własnoręcznie sporządzimy kosmetyki, 
wykonamy biżuterię. 

4 400 

 

13 99 Senior Potrafi 

,,Senior Potrafi'' to cykl ośmiu 2h warsztatów 
skierowanych do wszystkich chętnych kobiet 
i mężczyzn od 60. roku życia, którzy pragną 
poznać przyjaciół, partnerów, znajomych albo po 
prostu aktywnie i nietuzinkowo spędzić czas. 
Przy pysznej kawie lub gorącej herbacie 
będziemy słuchać muzyki. 

4 300 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1250
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1250
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1250
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1250
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1250
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1250
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1228
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1228
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1228
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1228
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14 100 Atrakcyjna Mama 

,,Atrakcyjna mama'' to cykl 10x2h spotkań dla 
mam.  Na warsztatach przy pomocy muzyki, 
sztuki, tańca, odnajdujemy swoją atrakcyjność. 
Zapraszamy mamy, które chciałaby wraz ze 
swoim maluchem w wieku 0 do 12 miesięcy 
poznać inne mamy, inne dzieci i na nowo odkryć 
swoją kobiecość. 

6 900 

 

15 11 Dom kultury seniora 

Organizacja zajęć: malarskich, multimedialnych, 
haftu ręcznego, rękodzieła artystycznego dla 
mieszkańców gminy Niepołomice w wieku 
powyżej 60 roku życia. 

30 800 

 

16 10 
Piknik rodzinny ze zdrową 

żywnością pod kopcem 
Grunwaldzkim 

Program pikniku: warsztaty kulinarne, warsztaty 
wyciskania soków, prezentacje dań 
przygotowanych przez uczniów niepołomickich 
szkół, porady dietetyka, konkurs na najlepszy 
bochenek chleba, zabawy dla dzieci. 

8 900 

 

17 12 
Montaż koszy na śmieci 

przy cmentarzu 

Montaż 2 koszy na śmieci przy cmentarzu. 
Jednego na parkingu, drugiego przy bramie od 
ul.Pięknej.  

1 400 
 

18 109 Pracownia Druku 3D 

Stworzenie innowacyjnych zajęć dodatkowych 
z modelowania, tworzenia obiektów. Zadanie 
wymaga zakupu drukarek 3D. Projekt jest 
kierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. 

18 030 

 

19 110 

Hop do góry-zakup i montaż 
trampolin ziemnych przy 
placu zabaw pod Kopcem 

Grunwaldzkim 

Projekt zakłada zakup 3 trampolin ziemnych i ich 
montaż na placu zabaw przy Kopcu 
Grunwaldzkim. Takich urządzeń nie znajdziemy 
nigdzie w okolicy. Dzięki nim obszar przy Kopcu 
zyskałby nowy wymiar. Powierzchnia skakania 
znajduje się na poziomie trawnika, co zapewnia 
bezpieczeństwo skakającym. 

18 000 

 

20 112 
IV Rajd Pileckiego-etap 

Niepołomice 

„IV Rajd Śladami Ucieczki Pileckiego” pokazujący 
bogatą historię terenów. Rajd z Niepołomic do 
Bochni i zakończenie w Nowym Wiśniczu. 

18 000 
 

 
NIEPOŁOMICE - ZAGRODY. KWOTA NA OSIEDLE: 67 490  zł 

 

1 7 
Wyposażenie boiska 

wielofunkcyjnego 

Projekt polega na wyposażeniu boiska 
wielofunkcyjnego, zaproponowanego przez 
autorów w pierwszym projekcie. Zadanie polega 
na zakupie i montażu bramek i koszy do gry 
w piłkę. 

14 481 

 

2 2 
Wielofunkcyjne boisko ze 

sztuczną nawierzchnią 

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego 
do koszykówki oraz piłki nożnej (z możliwością 
rozbudowy o pole do gry w siatkówkę i tenisa 
w przyszłym roku). Wymiary obiektu to ok 24 
x 22 m co daje powierzchnie 288 m2. 
Nawierzchnia wykonana zostanie ze sztucznej 
trawy syntetycznej znanej z orlików. 

53 000 

 

3 103 

Wycieczka integracyjna dla 
najmłodszych 

(Mieszkańców Osiedla 
Zagrody) 

Wycieczka integracyjna dla najmłodszych 
mieszkańców osiedla Zagrody (do lat 16). 

13 498 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1277
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1277
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/984
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/984
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/923
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/923
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1267
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1267
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1267
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1267
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4 102 
Piknik Rodzinny ,,Wały na 

Zagrodach'' 

Rodzinny Piknik integracyjny dla mieszkańców 
osiedla Zagrody ma służyć szeroko pojętej 
integracji społeczności lokalnej naszego osiedla. 

53 992 
 

 
NIEPOŁOMICE - ZAKOŚCIELE. KWOTA NA OSIEDLE: 79 888  zł 

 

1 6 Ciepło w Harcówce 

Projekt "CIEPŁO W HARCÓWCE” obejmuje 
wykonanie w małym budynku Ośrodka 
Harcerskiego centralnego ogrzewania gazowego 
oraz kompleksowy remont instalacji sanitarnej. 

50 000 

 

2 33 
Utworzenie pracowni 
robotyki Lego WeDo 

Celem zadania będzie utworzenie pracowni 
robotyki, która pozwoli na prowadzenie zajęć 
z zastosowaniem klocków LEGO WeDo. 
Warsztaty skierowane będą do dzieci 
i młodzieży, które rozwiną dzięki temu swoją 
kreatywność, innowacyjne myślenie oraz 
zdolności konstruktorskie. 

6 000 

 

3 4 Akademia Małego Muzyka 

Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodszym, mające na celu 
artystyczny rozwój poprzez muzykę, śpiew 
i aktywną zabawę z wplecionymi elementami 
rytmiki oraz grą na instrumentach perkusyjnych. 

2 095 

 

4 13 
Akademia Małego 

Programisty 

Programowanie dla dzieci z wykorzystaniem 
Ozobotów - najnowocześniejszych robotów 
stosowanych w dydaktyce. Dzieci za pomocą 
kodu programują urządzenie, które działa 
w rzeczywistości. Zajęcia dla dzieci od 5 lat. 

2 852 

 

5 47 

Dodatkowy autobus szkolny 
w okresie zimowym na 

trasie Staniątki-Zakościele-
Szkoła Podstawowa 

im.Kazimierza Wielkiego 

Uruchomienie dodatkowego autobusu szkolnego 
w okresie zimowym (1.IX-31.III) na linii Staniątki-
Zakościele-Szkoła Podstawowa im. Kazimierza 
Wielkiego, który będzie dowoził każde dziecko 
do szkoły bez względu na jego miejsce 
zamieszkania i ilości kilometrów jakie dzielą je od 
szkoły. 

10 000 

 

6 53 

Otwarte warsztaty rzeźby 
powertex- utwardzanie 

tkanin- warsztaty dla 
mieszkańców Niepołomic 

w ramach Niepołomickiego 
Klubu Rękodzielnika 

Cykl trzech warsztatów rzeźby Powertex dla 
małych i dużych prowadzonych w LAS w ramach 
spotkań Niepołomickiego Klubu Rękodzielnika 
zakończonych pamiątkowymi dyplomami udziału 
w warsztatach. 

2 630 

 

7 59 
Domowy barista- świetna 

kawa w twoim domu 

Warsztaty przeznaczone dla tych, którzy nie 
wyobrażają sobie dnia bez dobrej kawy. 
Będziemy uczyć się jak w domowych warunkach 
zrobić kawę taką jak w dobrej kawiarni, 
eksperymentować z kawami z całego świata 
i metodami ich parzenia- nowoczesnymi 
i tradycyjnymi. 

6 500 

 

8 61 
Aparat fotograficzny do 

LASu 

Projekt polega na zakupie niezbędnego aparatu 
fotograficznego w celu robienia zdjęć na 
warsztatach i spotkaniach odbywających się 
w LAS. 

2 500 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1266
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1266
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/983
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1151
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1151
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/971
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/990
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/990
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1189
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1189
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1189
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1189
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1189
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1195
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1195
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1195
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1195
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1195
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1195
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1206
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1206
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1212
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1212
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9 62 
Mikrofony i wyposażenie 
audiowizualne w LAS 

Projekt polega na zakupie niezbędnego sprzętu 
do celów audiowizualnych w Laboratorium 
Aktywności Społecznej. 

1 400 
 

10 63 
Zakup laptopa do 

Laboratorium Aktywności 
Społecznej 

Jest to sprzęt niezbędny w sytuacjach kiedy 
odbywają się dwa równorzędne spotkania w LAS 
i osoby prowadzące nie dysponują netbookiem. 

2 700 
 

11 73 
Warzenie w męskim gronie 

II-warsztaty piwowarskie 
dla niepołomiczan 

Zadanie polega na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu warsztatów warzenia dwóch 
gatunków piw (jasnego i ciemnego) oraz 
profesjonalnego kursu sensorycznego dla grupy 
20 pełnoletnich niepołomiczan. Uczestnicy będą 
rekrutowani za pomocą internetowego 
formularza. 

8 200 

 

12 115 
Szepty Pragnień- warsztaty 

dla kobiet 

Ekskluzywne warsztaty dla kobiet z Miasta 
i Gminy Niepołomice. Celem których jest 
podkreślenie stylu, urody, modnych stron 
niepołomickich mieszkanek, a także 
wzmocnienie słabym punktów, relaksacja 
połączona ze smaczną degustacją. Chcemy 
wskazać jak podkreślać kobiecość i uczynić z niej 
atut. 

2 900 

 

13 117 
Warsztaty dla rodziców- 
wolne rodzicielstwo 

Warsztaty dla rodziców których celem jest 
zmiana podejścia rodziców i wychowawców do 
kwestii wychowania, zwiększenie ich 
świadomości nt. tego jak poważne mogą być 
skutki niskich kompetencji rodzicielskich. 

5 000 

 

14 122 

Oświetlenie tyłu budynku 
Przychodni Rejonowej 

w Niepołomicach oraz drogi 
wewnętrznej zabudowy 

szeregowej przy ul. 
Korczaka 

Oświetlenie tyłu budynku Przychodni Zdrowia 
w Niepołomicach przy ul. Korczaka oraz drogi 
wewnętrznej zabudowy szeregowej. Instalacja 
lampy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców szeregówki. Oświetlenie poprawi 
też wygląd budynku Przychodni Rejonowej 
i szeregówki. 

4 700 

 

15 104 
Wielofunkcyjne boisko na 

marudach I etap 

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy nowo-
powstałym placu zabaw na Marudach będzie 
służyć zarówno młodszym jak i starszym 
mieszkańcom. 

25 000 

 

16 8 
Kurs carvingu - artystyczne 

wycinanie w owocach 
i warzywach 

Sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach - kurs 
od podstaw. Kurs odbędzie się w Laboratorium 
Aktywności Społecznej. W cenie kursu materiały 
szkoleniowe oraz profesjonalny zestaw narzędzi 
dla każdego uczestnika. 

4 500 

 

17 9 
Karta aktywnego seniora 

darmowe wejście na basen  

KARTA SENIORA będzie uprawniała mieszkańców 
gminy Niepołomice powyżej 60 roku życia do 
darmowych wejść na basen w Niepołomicach. 
Limit wejść na KARTĘ w 2018 r. będzie wynosił 
50 zł. Wydanych zostanie 200 kart. 

10 300 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1213
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1213
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1214
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1214
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1214
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1230
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1230
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1230
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1281
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1281
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1283
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1283
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1288
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1288
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1288
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1288
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1288
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1288
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1268
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1268
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/985
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/985
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/985
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18 114 

Niezwykli Niepołomiczanie 
w ciekawej odsłonie-album 

postaci znanych 
Niepołomiczan 

w portretach z nutą 
karykatury i opisach 

z anegdotami 

Inicjatywa wspólna: Klubu Poszukiwaczy Historii 
Niepołomic i Niepołomickiego Klubu 
Rękodzielnika we współpracy z zarządem osiedla 
Zakościele-na wydanie pięknego albumu 
z opisami niezwykłych Niepołomiczan 
okraszonego nietuzinkowymi portretami -
karykaturami w wykonaniu Piotra Wywiała 
techniką szkicu. 

10 000 

 

 
CHOBOT. KWOTA NA SOŁECTWO: 12 361 ZŁ 

 

1 23 

Modernizacja/ naprawa 
systemu monitoringu 
wizyjnego przy Domu 
Kultury w Chobocie 

Modernizacja/naprawa systemu monitoringu 
wizyjnego placu zabaw, przy domu kultury 
w Chobocie. Celem systemu jest m.in. poprawa 
bezpieczeństwa dzieci i osób przebywających na 
terenie placu zabaw, prewencyjne działanie na 
potencjalne akty zagrożenia i przemocy, 
wandalizmu, kradzieży. 

5 800 

 

2 25 

Doposażenie placu zabaw 
przy Domu Kultury 

w Chobocie w akcesoria 
"Siłowni plenerowej" 

Doposażenie w dodatkowe akcesoria siłowni 
zewnętrznej na placu zabaw, przy Domu Kultury 
w Chobocie. 

6 561 

 

 
OCHMANÓW. KWOTA NA SOŁECTWO: 24 871 zł 

 

1 38 

Uzupełnienie wyposażenia 
placu zabaw oraz 

zagospodarowanie terenu 
przy Klubie sportowym 
"Naprzód" Ochmanów 

Utworzenie bezpiecznego miejsca wypoczynku, 
zabaw i aktywności fizycznej dla rosnącej liczby 
mieszkańców a w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. Projekt zakłada uzupełnienie placu 
zabaw. 

13 900 

 

2 35 

Zakup nagłośnienia 
przenośnego dla Grupy 

Kaczeńce oraz Klubu 
Sportowego „Naprzód” 

Ochmanów 

Zakup nagłośnienia przenośnego, które może 
nagłośnić dużą salę oraz boisko sportowe. 

7 369 

 

3 36 
Zakup gorsetów 

krakowskich dla KGW 
Ochmanów 

Wyposażenie KGW w gorsety krakowskie 3 600 

 

 
PODŁĘŻE. KWOTA NA SOŁECTWO: 80 959 zł 

 

1 20 
Zakup lekkiego samochodu 

do ratownictwa 
technicznego 

Zakup lekkiego samochodu do ratownictwa 
technicznego. 

60 000 

 

2 26 

Czytamy słuchając-zakup 
audiobooków dla 

czytelników Biblioteki 
Publicznej w Podłężu 

Zakup audiobooków dla Biblioteki Publicznej 
w Podłężu pozwoli poszerzyć ofertę naszej filii, 
a jednocześnie uatrakcyjni oraz urozmaici nasze 
zbiory. Biblioteka będzie mogła zrealizować 
i wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników. 

2 000 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1280
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1140
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1140
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1140
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1140
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1142
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1142
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1142
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1142
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1167
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1167
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1167
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1167
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1167
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1154
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1154
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1154
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1154
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1154
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1165
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1165
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1165
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1143
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1143
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1143
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1143
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3 27 

Montaż klimatyzacji w 3 
salach dydaktycznych na 

I piętrze budynku 
przedszkola 

Montaż instalacji klimatyzacji obejmie 3 sale 
dydaktyczne, w których dzieci bawią się, uczą 
i wypoczywają. Ta inwestycja służyć będzie 
poprawie warunków pobytu dzieci na terenie 
przedszkola w czasie nasilonych upałów. 

10 400 

 

4 28 

Kącik dla malucha - 
drewniane urządzenia 
rekreacyjne na terenie 

placu zabaw przeznaczone 
dla najmłodszych 
przedszkolaków 

Doposażenie placu zabaw znajdującego się przy 
budynku przedszkolnym w drewniane urządzenia 
przeznaczone dla najmłodszych dzieci 
i stworzenie odrębnego kącika zabaw dla 
maluszków. Zadanie stanowić będzie 
uzupełnienie oferty rekreacji, odpoczynku 
i zabawy o urządzenia do ćwiczeń ruchowych. 

10 550 

 

5 95 
Skatepark-przygotowanie 

terenu i pierwsze 
przeszkody 

Stworzenie podłoża i podstawowych przeszkód 
sportowych do jazdy i treningu w sportach 
extremalnych, miejsce spotkań, wspólnej 
integracji, rozwoju sportowego oraz promocja 
miasta Niepołomice 

50 000 

 

6 75 
Położenie piłkochwytów 

oraz bramek na istniejącym 
boisku przyszkolnym 

Wykonanie piłkochwytów oraz zakup i montaż 
bramek do piłki ręcznej, wysięgników do piłki 
koszykowej oraz słupków wraz z siatką do piłki 
siatkowej. 

42 406 

 

 
SŁOMIRÓG. KWOTA NA SOŁECTWO: 19 262 zł 

 

1 65 

Zakup sprzętu 
i umundurowania- hełmy 

i buty koszarowe oraz 
skutery 

Zakup sprzętu i umundurowania dla członków 
OSP w Słomirogu będzie służyć podczas różnych 
akcji gaśniczych i ratowniczych. 

5 160 

 

2 69 Zakup defibrylatora 

Zakup defibrylatora dla naszej jednostki OSP 
w Słomirogu ułatwi ratownikom pracę w akcjach 
ratowania życia wszystkich mieszkańców. 

6 000 

 

3 87 

Zakup i montaż monitoringu 
zewnętrznego dla Domu 

Kultury, OSP i placu zabaw 
w Słomirogu 

Zakup i montaż kompletu monitoringu dla Domu 
Kultury, OSP i placu zabaw w Słomirogu, 
poprawiającego bezpieczeństwo obiektu. 

8 100 

 

 
STANIĄTKI. KWOTA NA SOŁECTWO: 97 859 zł 

 

1 21 

"Złote serce" czyli 
przenośny elektrokardiograf 

dla przychodni 
w Staniątkach 

Projekt zakłada zakup przenośnego 
elektrokardiografu z którego korzystać będą 
mogli mieszkańcy Staniątek podczas wizyt 
domowych lekarza rodzinnego. Obecnie dla wielu 
osób zwłaszcza chorych i mających problem 
z poruszaniem się wykonanie badania EKG 
w przychodni jest utrudnione. 

4 644 

 

2 22 

Zakup agregatu 
hydraulicznego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Staniątkach 

Zakup agregatu hydraulicznego P 650SG-DHR 20 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach. 

41 000 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1144
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1144
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1144
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1144
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1145
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1145
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1145
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1145
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1145
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1145
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1255
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1255
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1255
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1232
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1232
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1232
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1216
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1216
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1216
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1216
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1225
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1247
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1247
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1247
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1247
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1135
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1135
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1135
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1135
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1139
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1139
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1139
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1139
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3 56 
Festyn sportowo-

rekreacyjny pt.IX Memoriał 
im.Tadeusza Szybińskiego 

Największe rodzinne wydarzenie sportowe 
w gminie Niepołomice organizowane w okresie 
wakacji letnich. Podczas dwudniowego 
Memoriału im.Tadeusza Szybińskiego odbywa się 
największy turniej piłki nożnej dla dzieci, turnieje 
w tenisa stołowego, szachy warcaby, siatkówkę 
plażową oraz bieg dookoła Staniątek. 

32 800 

 

4 71 
Doposażenie stadionu 

sportowego im.Tadeusza 
Szybińskiego w Staniątkach 

Projekt zakłada doposażenie stadionu 
sportowego im.T.Szybińskiego w Staniątkach 
o nowe, profesjonalne z atestami boksy dla 
zawodników rezerwowych gospodarzy oraz 
drużyny przeciwnej oraz dodatkowo dla pomocy 
medycznej i speakera. 

19 000 

 

5 49 
Nowy plac zabaw przed OSP 

w Staniątkach 

Projekt przewiduje powstanie nowego placu 
zabaw przed OSP w Staniątkach nawiązującego 
do Straży Pożarnej. 

52 000 
 

6 116 
Monitoring w szkole 

podstawowej w Staniątkach 

Zainstalowanie monitoringu w szkole 
podstawowej w Staniątkach. 

22 208 
 

 
SUCHORABA. KWOTA NA SOŁECTWO: 11 623 zł 

 

1 14 Multimedialna szkoła 
Zakup sprzętu komputerowego i programów 
multimedialnych. 

8 000 
 

2 15 Sportowy duch Zakup sprzętu sportowego 3 623 
 

 
WOLA BATORSKA. KWOTA NA SOŁECTWO: 109 888 zł 

 

1 40 

Mieszkańcy dla strażaków 
na 120-lecie. Zakup 

umundurowania bojowego 
dla OSP Wola Batorska 

W ramach zadania zostanie zakupionych 10 
kompletów umundurowania bojowego 
pozwalającego na bezpieczne prowadzenie 
działań ratowniczych przez strażaków. 

35 000 

 

2 41 

Modernizacja boiska 
i budynku klubu 

sportowego "Batory" Wola 
Batorska 

KS Batory to klub finansowany głównie z dotacji 
UMiG Niepołomice i wsparcia mieszkańców Woli 
Batorskiej. Klub nie posiada strategicznego 
sponsora, a otrzymywane środki pokrywają 
jedynie koszty bieżącej działalności. 

25 000 

 

3 1 
Zdrowa kuchnia dla małych 

przedszkolaków 

Najważniejsze jest dla nas by dzieci miały zawsze 
świeże i zdrowe jedzenie dostosowane do ich 
wieku oraz potrzeb rozwojowych. Piece 
konwekcyjno-parowe zużywają do 95% tłuszczu 
mniej w porównaniu z metodami tradycyjnymi co 
jest niezwykle ważne dla naszych pociech. 

35 720 

 

4 42 
Zakup sprzętu sportowego 

dla Klubu Sportowego 
"Batory" Wola Batorska 

KS Batory to klub finansowany głównie z dotacji 
UMiG Niepołomice i wsparcia mieszkańców Woli 
Batorskiej. Klub nie posiada strategicznego 
sponsora, a otrzymywane środki pokrywają 
jedynie koszty bieżącej działalności. Potrzeba 
wzmocnienia bazy treningowej jest odczuwalna 
od dłuższego okresu. 

1 000 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1202
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1202
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1202
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1227
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1227
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1227
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1191
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1191
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1282
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1282
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1172
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1172
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1172
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1172
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1175
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1175
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1175
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1175
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/915
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/915
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5 68 Bajkosens 

Bajkosens czyli żywy sposób opowiadania bajek 
z sensem, wspólne dyskutowanie, zastanawianie 
się otwieranie głowy na nieograniczony świat 
wyobraźni i tworzenie. Program warsztatów 
Bajkosens został opracowany przez zespół 
psychologów i pedagogów. 

4 500 

 

6 81 
Zakup ram ekspozycyjnych 
dla Domu Kultury w Woli 

Batorskiej 

W Domu Kultury w Woli Batorskiej realizowane 
są zajęcia artystyczne - rysunek i malarstwo 
sztalugowe dla młodzieży, osób dorosłych 
i artystów amatorów. Ponadto odbywają się 
zajęcia plastyczne dla dzieci w rożnym wieku. Do 
prawidłowej realizacji wystaw i ekspozycji prac 
konieczny jest zakup 50 szt. 

3 000 

 

7 82 
Zakup sztalug malarskich 

studyjnych dla Domu 
Kultury w Woli Batorskiej 

W Domu Kultury w Woli Batorskiej realizowane 
są zajęcia artystyczne-rysunek i malarstwo 
sztalugowe dla młodzieży , osób dorosłych 
i artystów amatorów. Ponadto odbywają się 
zajęcia plastyczne dla dzieci w różnym wieku. Do 
prawidłowej realizacji w/w zadań placówka 
koniecznie potrzebuje wyposażenia 

2 600 

 

8 78 
Zajęcia na ścianie 

wspinaczkowej 

Zajęcia na sztucznej ściance wspinaczkowej dla 
dzieci i młodzieży. 

14 400 
 

9 94 
Kultura mówiona, czyli 

audiobooki w bibliotece 
w Woli Batorskiej 

Zadanie polega na zakupie audiobooków do Filii 
Biblioteki w Woli Batorskiej. Tytuły książek 
zostaną w drodze głosowania wybrane przez 
mieszkańców. 

2 000 

 

10 98 Biblioteka dla najmłodszych 

Zadanie polega na wyposażeniu Filii Biblioteki 
w Woli Batorskiej w książki, gry edukacyjne, teatr 
papierowy Kamishibai, gry planszowe 
dedykowane najmłodszym czytelnikom w wieku 
przedszkolnym wraz z organizacją miejsca dla 
dzieci (stoliki, pufki). 

3 600 

 

11 119 
Ogród zabaw i aktywności 

Zamogilice 

Ogród zabaw i aktywności będzie wyposażony 
w podstawowy plac zabaw dla dzieci(zjeżdżalnie, 
ściankę do wspinaczki, pomost i inne) oraz 
huśtawki i bujaki. Dodatkowo na terenie 
rozmieszczone zostaną ławki oraz mała 
architektura, aby w ogrodzie mogły odpocząć nie 
tylko dzieci, ale również dorośli. 

20 000 

 

12 120 
,,Zobaczmy to lepiej''-

wyświetlacz multimedialny 

Zadanie polega na zakupie dla miejscowości Wola 
Batorska zestawu multimedialnego do 
wyświetlania pieśni (religijnych, patriotycznych 
itp.) prezentacji czy filmów. Wyraźny, dobrze 
widoczny wyświetlacz (telewizor LCD) ułatwi 
wszystkim mieszkańcom udział w wydarzeniach 
religijnych i kulturalnych 

11 000 

 

 
 

   

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1240
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1240
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1240
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1235
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1235
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1254
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1254
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1254
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1258
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1285
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1285


14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WOLA ZABIERZOWSKA. KWOTA NA SOŁECTWO: 46 752 zł 

 

1 30 

Zakup sprzętu sportowego 
dla Klubu Sportowego 

"Dąb" zajęcia sportowe na 
boisku w Woli 
Zabierzowskiej 

Realizacja projektu ma na celu wyposażenie 
zawodniczek i zawodników Klubu Sportowego 
"Dąb" Zabierzów Bocheński w stroje sportowe 
i sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć 
sportowych i uczestnictwo w zawodach 
sportowych. 

6 752 

 

2 31 
Zakup sprzętu 

i umundurowania dla OSP 
Wola Zabierzowska 

Zakupiony sprzęt pozwoli szybciej i skuteczniej 
nieść pomoc potrzebującym. Pozyskane 
umundurowanie dla członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej podniesie atrakcyjność 
prowadzonych przez jednostkę zajęć dla dzieci. 

13 000 

 

3 54 
Zakup umundurowania 
bojowego dla OSP Wola 

Zabierzowska 

Projekt przewiduje zakup umundurowania 
bojowego dla OSP Wola Zabierzowska. Ubrania 
te są podstawowym elementem ubioru strażaka 
i są konieczne do prowadzenia działań wszelkiego 
rodzaju. 

3 990 

 

4 79 

Zakup Instrumentów 
muzycznych na zajęcia 
umuzykalniające dzieci 

i młodzieży w Domu Kultury 
w Woli Zabierzowskiej 

Zakup instrumentów muzycznych na zajęcia do 
Domu Kultury ma na celu rozbudowę wrażliwości 
muzycznej podczas zajęć umuzykalniających 
a przy tym, zamiłowania do muzyki, wspólne 
muzykowanie w grupie, kształcenie słuchu 
muzycznego oraz poczucie rytmu. 

2 090 

 

5 80 
Stroje dla Kapeli Ludowej ,, 
Wolanie'' z Domu Kultury 

w Woli Zabierzowskiej 

Zakup strojów ludowych dla Kapeli Ludowej 
„Wolanie''. Kompletny strój odpowiedni dla 
danego regionu folklorystycznego to poprawa 
wizerunku samej Kapeli a także miejscowości 
którą reprezentuje. 

5 895 

 

6 101 
Smacznie zdrowo 

i wygodnie 

Doposażenie stołówki szkolnej w ławki i stoliki, 
a także zaplecza kuchennego w niezbędny sprzęt 
(zlewozmywaki, szafki, lodówka itp.) 

15 000 
 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1148
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1148
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1148
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1148
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1148
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1149
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1149
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1149
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1199
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1199
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1199
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1236
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1236
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1236
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1236
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1236
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1265
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1265
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ZABIERZÓW BOCHEŃSKI. KWOTA NA SOŁECTWO: 62 730 zł 

 

1 43 

Zakup przyczepy towarowej 
do przewozu pomp 

z zakupem 10 odcinków 
węży W110 

Zakup przyczepy towarowej do przewozu pomp 
z zakupem 10 odcinków węży W110 

16 000 

 

2 76 
Zakup wyposażenia dla 

Domu Kultury 
w Zabierzowie Bocheńskim 

Zakup instrumentów muzycznych, ekranu 
projekcyjnego oraz doposażenie pracowni modeli 
latających. 

11 650 

 

3 29 

Zakup i montaż wiat dla 
zawodników rezerwowych 

na boisku Klubu 
Sportowego "Dąb" 

Zabierzów Bocheński 

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie 
obiektu KS Dąb Zabierzów Bocheński, poprzez 
zakup i montaż profesjonalnych wiat dla 
zawodników rezerwowych. 

14 000 

 

4 106 
Przyjazna edukacja na 

przyszłość 

Wyposażenie Zespołu Szkół i Niepublicznego 
Gimnazjum w Zabierzowie Bocheńskim 
w nowoczesny sprzęt audiowizualny, poprawi 
jakość prowadzonych lekcji oraz zajęć poza 
lekcyjnych, unowocześnienie sal lekcyjnych 
poprawi szanse edukacyjne naszych dzieci oraz 
urozmaici prowadzenie lekcji. 

21 070 

 

 
ZAGÓRZE. KWOTA NA SOŁECTWO: 28 007 zł 

 

1 24 

Zakup sprzętu 
antykryzysowego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagórzu 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zagórza 
poprzez doposażenie jednostki OSP w Zagórzu. 

4 000 

 

2 48 
Zakup kotar scenicznych dla 

Domu Kultury w Zagórzu 

Zakup kotar scenicznych dla Domu Kultury 
w Zagórzu. 

6 300 

 

3 51 

Zakup elementów strojów 
dla Zespołu Pieśni i Tańca 

Zagórzanie i Zespołu Pieśni 
i Tańca Mali Zagórzanie oraz 

wyposażenia 

Zakup elementów krakowskich strojów ludowych 
dla Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie i Zespołu 
Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie działających 
w Domu Kultury w Zagórzu. 

13 700 

 

4 67 
Zakup 6 szt. ławek 
wolnostojących na 
podwórko szkolne 

Ławki wolnostojące na podwórku szkolnym i przy 
placu zabaw Punktu Przedszkolnego jako ważny 
element wyposażenia przestrzeni publicznej przy 
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Zagórzu. 

4 000 

 

 
ZAKRZOWIEC. KWOTA NA SOŁECTWO: 22 066 zł 

 

 

1 37 
Umundurowanie i osprzęt 

(pompa pływająca) dla OSP 
Zakrzowiec 

Sprzęt będzie służył strażakom i ochronie 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

9 000 
 

2 16 
Zakup sprzętu sportowego i 

siatek na bramki 
Zakup sprzętu sportowego i siatek na bramki 5 960 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1177
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1177
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1177
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1177
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1147
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1147
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1147
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1147
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1147
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1270
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1270
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1141
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1141
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1141
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1141
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1190
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1190
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1193
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1193
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1193
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1193
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1193
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1223
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1223
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1223
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1166
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1166
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1166
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1166
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1166
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Dane głosującego (wypełnić czytelnie) 
 

Numer PESEL Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

             

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia 

budżetu obywatelskiego na 2018 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r.   poz. 922). 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie 

dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest 

Gmina Niepołomice. 

 

 

                                                                                                      ……………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                               (data i podpis głosującego) 

3 34 
Budowa ścieżki spacerowej 

wokół stawu 
benedyktyńskiego 

Ścieżka spacerowa dla mieszkańców sołectwa 
a także dla innych użytkowników korzystających 
z odpoczynku i rekreacji nad stawem. 

17 650 
 

 
ZAKRZÓW. KWOTA NA SOŁECTWO: 42 841 zł 

 

 

1 70 

Doposażenie placów zabaw 
w Zakrzowie : 1)Piaski 2) 
Przy Szkole Podstawowej 

w maty przerostowe 
i huśtawki 

Doposażenie obu placów zabaw poprzez: 
zamontowanie mat przerostowych na placu 
zabaw obok szkoły i na Piaskach (b. boisko 
sportowe), które mają na celu poprawę komfortu 
korzystania z placów. 

14 400 

 

2 83 

Postaw na rozwój Iskry czyli 
zakup piłkochwytów dla 
Klubu Sportowego Iskra 

Zakrzów 

Projekt zakłada zakup piłkochwytów dla Klubu 
Sportowego Iskra Zakrzów. Będą one miały za 
zadanie ochronę boiska sportowego i ludzi za 
bramką. Pozwolą również na szybkie zwrócenie 
piłki na boisko. 

21 750 

 

3 3 

Zakup mundurów 
wyjściowych dla Kobiecej 
Drużyny Pożarniczej OSP 

Zakrzów. 

Zakup mundurów wyjściowych dla Kobiecej 
Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zakrzowie ma na celu wyposażenie 
kobiet będących członkami OSP w ubrania 
wyjściowe. Dzięki zakupowi Druhny z naszej OSP 
będą mogły uczestniczyć w uroczystościach 
kościelnych i państwowych. 

6 000 

 

https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/944
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1226
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1226
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1226
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1226
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1226
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1242
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1242
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1242
https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/projekt/1242

