
Karta do głosowania 

dla mieszkańców Gminy Niepołomice,  

którzy ukończyli 16 lat, na zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok  

 
Pouczenie:  
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od dnia 24 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. do godz. 18.00.  
2. Głosowanie ma charakter jawny.  
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 w Niepołomicach, 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 

1 Niepołomice - Boryczów 1342 48647 

2 Niepołomice - Jazy 2731 98999 

3 Niepołomice - Piaski 898 32552 

4 Niepołomice - Podgrabie 773 28021 

5 Niepołomice - Śródmieście 2477 89791 

6 Niepołomice - Zagrody 1874 67932 

7 Niepołomice - Zakościele 2208 80040 

8 Ochmanów 679 24614 

9 Podłęże 2185 79206 

10 Chobot 339 12289 

11 Słomiróg 526 19067 

12 Staniątki 2669 96751 

13 Suchoraba 318 11527 

14 Wola Batorska 3017 109366 

15 Wola Zabierzowska 1255 45494 

16 Zabierzów Bocheński 1706 61842 

17 Zagórze 781 28311 

18 Zakrzowiec 625 22656 

19 Zakrzów 1168 42340 

 

*stan na dzień 2 stycznia 2018 r. 
 

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. 
 

 

 



Lp. 
Numer 

zadania 
Nazwa zadania Skrócony opis zadania 

Wartość 

zadania [zł] 
Wybór 

NIEPOŁOMICE - BORYCZÓW. KWOTA NA OSIEDLE:  48 647 zł 

1 12 
Rycerska Reprezentacja 

Niepołomic 

Lokalni rycerze z Niepołomickiego Bractwa 

Rycerskiego reprezentują nasze miasto na arenach 

ogólnopolskich (np. Dni Grunwaldu) 

i światowych, takich jak rycerskie Mistrzostwa 

Świata - Bitwa Narodów. Realizacja zadania ma 

na celu wsparcie finansowe tych wyjazdów. 

6 500 

 

2 30 

Sportowo i zielono. 

Zagospodarowanie działki 

przy Zielonym Ogrodzie oraz 

festyn sportowo-ekologiczny 

Działając w podobny sposób, jak przed kilkoma laty 

przy powstawaniu Zielonego Ogrodu, chcemy 

zagospodarować przyległą do niego działkę. 

Przewodnią myślą jest stworzenie tam warunków do 

uprawiania sportu przy minimalnej ingerencji w 

środowisko naturalne. 

35 000 

 

3 77 Ułan od stóp do głów 

Doposażenie reprezentacyjnej części 

stowarzyszenia w niezbędne pasy, ładownice, 
szable. 

12 000 

 

 

4 
78 

Doposażenie kawalerii w 

armatę z okresu 

międzywojennego 

Projekt obejmuje doposażenie stowarzyszenia 

kawalerii ochotniczej im. Krakowskiej Brygady 

Kawalerii w Armatę z okresu wojennego w celach 

reprezentacyjnych. 

14 000 

 

5 111 
Doposażenie w środki 

audiowizualne stowarzyszenia 

Projekt obejmuje doposażenie stowarzyszenia 

kawalerii ochotniczej im. Krakowskiej Brygady 

Kawalerii w niezbędne dla dalszej działalności 

pomoce audiowizualne. 

9 000 

 

NIEPOŁOMICE - JAZY. KWOTA NA OSIEDLE:   98 999 zł 

1 11 
Turniej Polskiej Ligi Walk 

Rycerskich na Jazach 

W marcu 2018 roku dzielnicą Jazy zatrzęśli rycerze 

na finałowym turnieju Polskiej Ligi Walk 

Rycerskich. Chcemy to powtórzyć, organizując 

kolejny turniej w Szkole Podstawowej im. Lady Sue 

Ryder, w sezonie 2018/2019. Turniej odbędzie się  

w styczniu 2019 r. 

5 700 

 

2 20 Boisko sportowe przy Wiśle 

W związku ze stale rosnącą liczbą dzieci na naszym 

osiedlu niezbędne jest stworzenie infrastruktury 

zapewniającej im aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Chcemy zbudować wielofunkcyjne boisko sportowe. 

W roku 2019 planujemy etap pierwszy - prace 

przygotowawcze tj. projekt i przygotowanie terenu. 

33 000 

 

3 74 

Park edukacyjno-rekreacyjny 

przy Szkole Podstawowej na 

Jazach Etap II 

Jest to projekt na zagospodarowanie terenu 

wspierającego rozwój. W ramach zadania 

wzniesione zostaną pagórki, a w nich ulokowane 

tunele. Pojawią się zjeżdżalnie, huśtawki, 

piaskownica. W godzinach otwarcia szkoły teren 

będzie dostępny dla uczniów ale i pozostałych 

dzieci, młodzieży, rodziców. 

20 000 

 

4 88 Hot Latino Day 

Warsztaty HOT LATINO DAY to taneczny mix 

zaproponowany dla mieszkańców gminy. 

Profesjonalni instruktorzy wyróżniani na całym 

świecie poprowadzą kilkugodzinne otwarte 

spotkanie, na którym nauczymy się tańczyć: salsę 

kubańską, reggaeton. 

5 250 

 

5 95 

Kontynuacja prac przy 

tworzeniu parku przy osiedlu 

Park Eko na Jazach 

Kontynuacja prac rozpoczętych w ramach zadania 

budżetu obywatelskiego w roku 2016, na terenie 

rekreacyjno - sportowym, przy osiedlu PARKEKO. 

45 000 

 



W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 

planowany jest zakup oraz zamontowanie 

elementów wyposażenia tego terenu. 

6 97 

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 lub występ kabaretu 

lub innego wykonawcy. Będą zorganizowane 

atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanych zabawek, 

pokazów. 

9 500 

 

NIEPOŁOMICE - PIASKI. KWOTA NA OSIEDLE:  32 552 zł 

1 23 Bezpieczna droga do szkoły 

Zabudowa 2 progów zwalniających 

(platformowych) na ul. Okrężnej przy wyjazdach 

z Os. przy Puszczy w celu poprawy bezpieczeństwa 

dzieci, dla których jest to jedyna droga do SP Jazy. 

Progi zwiększą bezpieczeństwo na ul. Okrężnej, 

która dla mieszkańców jest traktem spacerowym 

(rowery, nordic walking). 

6 044 

 

2 67 

Krótkie chodniki łączące z ul. 

Okrężną oraz ul. Piaskową 

oraz utwardzenie przed 

placem zabaw 

Potrzebne jest wykonanie chodnika łączącego plac 

zabaw z ul. Piaskową oraz z drugiej strony 

wykonanie chodnika łączącego plac zabaw z ul. 

Okrężną. Często między ogrodzeniem placu zabaw, 

a ulicami jest woda i błoto. Dzieci brudzą buty, 

a później zabawki na placu zabaw. 

26 000 

 

3 68 

Mała architektura - ławki i 

konserwacja urządzeń na 

placu zabaw 

Na osiedlu Piaski przy skrzyżowaniu ul. 

Myśliwskiej z ul. Droga Królewska stoi ładna 

odremontowana oraz zabytkowa kapliczka, przy 

której odprawiane są nabożeństwa majowe oraz 

różańcowe, uczestniczy w nich około 30 osób - też 

starszych, którzy chcieliby wygodnie usiąść, dlatego 

ławki są jeszcze potrzebne. 

4 000 

 

NIEPOŁOMICE - PODGRABIE. KWOTA NA OSIEDLE: 28 021 zł 

1 100 

Częściowe wyposażenie 

pomieszczeń w domu strażaka 

w Niepołomicach - Podgrabiu 

ul. Sportowa 1B 

Zakup drzwi wejściowych do domu strażaka  

i zakup krzeseł. 
14 000 

 

2 103 

Wyposażenie terenu 

rekreacyjno-sportowego przy 

Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Włodzimierza Puchalskiego  

w Niepołomicach 

Doposażenie terenu rekreacyjnego Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego 

w Niepołomicach. Zakup dwóch rodzajów 

huśtawek, piaskownicy, drabinek oraz zestawów do 

gry w koszykówkę (2 sztuki, słup oraz tablica). 

Uatrakcyjnienie placu zabaw dla uczniów. 

13 004 

 

NIEPOŁOMICE - ŚRÓDMIEŚCIE. KWOTA NA OSIEDLE:  89 791 zł 

1 9 Pracownia Druku 3D 

Stworzenie innowacyjnych zajęć dodatkowych z 

modelowania, tworzenia obiektów. Zadanie wymaga 

zakupu drukarek 3d. Projekt jest kierowany do 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

MiG Niepołomice. Zastosowanie druku 3d jest 

ogromne: od medycyny po części urządzeń. 

34 460 

 

2 13 
Gala Profesjonalnych Walk 

Rycerskich 

Coś nowego w sportowo historycznej atmosferze: 

gala Profesjonalnych Walk Rycerskich. Na 

zamkowym dziedzińcu, z klimatyczną oprawą 

kilkunastu zmierzy się w wyczerpujących 

pojedynkach. 

8 900 

 



3 15 

Międzynarodowy Turniej 

Rycerski na Zamku w 

Niepołomicach 

Chcemy uczynić niepołomicki Zamek i pobliski 

hipodrom areną walk dla drużyn rycerskich z kraju i 

zagranicy. Zobaczyć będzie można także pojedynki 

rycerskie i popisy rycerzy konnych. 

32 100 

 

4 26 Dom Kultury Seniora 

Organizacja zajęć: malarskich, multimedialnych, 

haftu ręcznego, rękodzieła artystycznego dla 

mieszkańców gminy Niepołomice w wieku powyżej 

60 roku życia. 

30 800 

 

5 27 
Montaż 2 ławek oraz 2 koszy 

na śmieci przy ul.Pięknej 

Zadanie polega na zakupie i montażu 2 ławek oraz 

2 koszy na śmieci przy ulicy Pięknej, pomiędzy 

cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską 

i Aleją Dębową. 

2 400 

 

6 29 
Przenośne bramki dla małych 

piłkarzy 

Z pomocą budżetu obywatelskiego Niepołomic 

chcemy zakupić przenośne bramki, z których 

mogliby korzystać przez cały rok młodzi piłkarze 

na Orliku oraz miejskich halach sportowych. 

Dzięki czemu możemy pomóc w ich jeszcze 

lepszym rozwoju naszych młodych zawodników. 

7 000 

 

7 55 
Bezpieczne i twórcze zabawy 

dla przedszkolaków 

Projekt "Bezpieczne i twórcze zabawy 

przedszkolaków", zwiększy bezpieczeństwo w 

Samorządowym Przedszkolu nr 1 w 

Niepołomicach i udoskonali warunki sprzyjające 

twórczym zabawom poprzez: montaż sprzętu do 

monitorowania budynku, modernizację 

piaskownicy (ciąg dalszy w formularzu). 

49 400 

 

8 58 

Zakup specjalistycznego 

sprzętu, niezbędnego 

umundurowania oraz 

modernizacji pojazdów 

Zakup specjalistycznego sprzętu oraz częściowego 

umundurowania osobistego strażaka służyć będzie 

dla poprawy bezpiecznej pracy strażaka podczas 

działań ratowniczo - gaśniczych. Modernizacja 

samochodów wiąże się ze stale idącymi 

potrzebami technicznymi. 

33 500 

 

9 62 
Praca technika dla twojego 

smyka 

Doposażenie w mini warsztat stolarski oraz 

nowoczesny kącik kulinarny pracowni prac 

technicznych rozwijającej młode talenty wśród 

uczniów szkoły podstawowej im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. 

20 000 

 

10 69 

Świetlica szkolna - NIE - 

przechowalnia dzieci! 

Świetlica szkolna - TAK - 

kuźnia talentów 

zakup materiałów kreatywnych, przyborów 

plastycznych, kreślanek, rękodzielniczych do 

świetlic szkolnych w obu lokalizacjach (na ul. 

szkolnej oraz na ul. 3 maja) aby dzieci mogły 

spędzać kreatywnie i konstruktywnie czas w 

świetlicy. 

20 000 

 

11 83 Lodowisko dla mieszkańców 

Projekt przewiduje zakupieni band i wykonanie 

lodowiska w okresie zimowym pod kopcem 

Grunwaldzkim w Niepołomicach. 
40 000 

 

12 85 Latająca Puszcza 

Celem zadania jest zakup drona na potrzeby 

szkolenia w Miejskim Klubie Sportowym Puszcza 

Niepołomice. 
8 000 

 

13 86 Cyfrowa Puszcza 

Celem zadanie jest doposażenie Miejskiego Klubu 

Sportowego Puszcza Niepołomice w 

multimedialny sprzęt podnoszący przygotowanie   

i przeprowadzenie treningów piłkarskich. 

6 000 

 



14 89 Hot Latino Day 

Warsztaty HOT LATINO DAY to taneczny mix 

zaproponowany dla mieszkańców gminy. 

Profesjonalni instruktorzy wyróżniani na całym 

świecie poprowadzą kilkugodzinne otwarte 

spotkanie na którym nauczymy się tańczyć: salsę 

kubańską, regaeton 

5 250 

 

15 93 
Rozbudowa monitoringu 

miejskiego 

Monitoring miejski wymaga rozbudowy. Zwiększy 

to w znaczący sposób bezpieczeństwo w gminie 

Niepołomice. 
20 000 

 

16 98 

Zakup strojów sportowych dla 

kadry dzieci, juniorów i 

seniorów Akademii Karate 

Tradycyjnego w 

Niepołomicach 

Zakup nowych strojów sportowych dla 

zawodników Akademii Karate Tradycyjnego 

wzmocni wizerunek klubu i przyczyni się do 

lepszej promocji miasta w Polsce i na świecie. 

Jednolity ubiór wzmocni też poczucie 

przynależności do drużyny i lokalnej społeczności.  

10 000 

 

17 99 

Otwarty Rodzinny Piknik dla 

mieszkańców Gminy 

Niepołomice z Akademią 

Karate Tradycyjnego 

Otwarty Rodzinny Piknik dla mieszkańców Gminy 

Niepołomice z AKT Niepołomice to świetny 

sposób na aktywny dzień dla całych rodzin. W 

programie zaplanowano: konkursy sportowe dla 

rodzin, animacje, dmuchane zamki, malowanie 

twarzy, pokazy baniek, pokazy rycerskie, pokazy 

karate. 

12 000 

 

NIEPOŁOMICE - ZAGRODY. KWOTA NA OSIEDLE:   67 932 zł 

1 17 

Ogrodzenie terenu 

rekreacyjnego przy 

ul.Wałowej 

Zadanie polega na ogrodzeniu terenu przy ul. 

Wałowej. Postawienie ogrodzenia pozwoli 

zabezpieczyć powstałe tam boisko oraz planowane 

inwestycje. Obecnie teren narażony jest na 

zniszczenia spowodowane przez dzikie zwierzęta 

oraz możliwe akty wandalizmu. 

50 000 

 

2 54 

Wycieczki integracyjne dla 

dzieci z osiedla zagrody wraz 

z opiekunami 

Wycieczki integracyjne dla dzieci z osiedla zagrody 

wraz z opiekunami 
17 932 

 

NIEPOŁOMICE - ZAKOŚCIELE. KWOTA NA OSIEDLE:   80 040 zł 

3 2 

Parking i poprawa 

infrastruktury w harcówce w 

Niepołomicach 

Utworzenie parkingu, wykonanie zadaszenia nad 

koszami na śmieci, dokończenie remontu łazienki - 

instalacja prysznica, zabezpieczenie magazynu - 

zakup nowych drzwi, zakup regału do biblioteki 

harcerskiej oraz postawienie pieca kuchni polowej. 

51 500 

 

4 25 
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 2019 r. będzie wynosił 50 zł. 

Wydanych zostanie 200 kart. 

10 300 

 

5 48 

Bezpieczna nawierzchnia i 

zadaszona wiata na Placu 

zabaw przy ul. Korczaka 

Zakup mat - nowoczesnej i bezpiecznej nawierzchni 

na obecny plac zabaw oraz częściowe zadaszenie 

osłaniające od czynników zewnętrznych. 

30 000 

 

6 65 

"Świat książki mówionej" - 

zakup audiobooków dla 

czytelników Biblioteki 

Publicznej w Niepołomicach 

Celem zadania będzie zakupienie nowych 

audiobooków z różnych gatunków literackich - w 

tym nowości oraz lektury dla młodzieży licealnej. 

Zakup ten pozwoli rozszerzyć ofertę mediateki dla 

czytelników Biblioteki w Niepołomicach. 

2 000 

 

7 72 

Montaż dodatkowej kamery 

na wschodniej ścianie 

budynku pływalni  

Montaż dodatkowej kamery na filarze przy tylnym, 

wschodnim wejściu do budynku pływalni w 

Niepołomicach w celu monitorowania skwerku. 

3 000 

 



w Niepołomicach do 

monitoringu skwerku z 

zapisem obrazu 

Zapis obrazu poprawi bezpieczeństwo osób 

przechodzących i parkujących samochody w pobliżu 

skwerku. 

8 80 

Projekt dofinansowanie Koła 

Emerytów i Rencistów nr 1 

Niepołomice ul. Bocheńska 

26 

O dofinansowanie pomocy w organizowaniu 

spotkań Emerytów i Rencistów z całego koła nr 1 w 

Niepołomicach przy ul. Bocheńskiej 26 członków 

ok. 80 osób na spotkanie tylko okazyjne: Dzień 

Babci Dziadka 

4 000 

 

 

 

 

 

9 87 Hot Latino Day 

Warsztaty HOT LATINO DAY to taneczny mix 

zaproponowany dla mieszkańców gminy. 

Profesjonalni instruktorzy wyróżniani na całym 

świecie poprowadzą kilkugodzinne otwarte 

spotkanie na którym nauczymy się tańczyć: Salsę 

Kubańską, Regaeton 

5 250 

 

10 90 
Doposażenie boiska na 

marudach 

W zeszłym roku w budżecie obywatelskim wygrał 

projekt "Boiska na marudach". Prace obejmowały 

powstanie boiska, utwardzenie terenu, zasianie 

trawy. Obecnie chcemy kontynuować prace 

doposażające boisko w niezbędny sprzęt. 

20 000 

 

11 108 
Parada dworu króla 

Kazimierza Wielkiego 

Parada dworu króla Kazimierza Wielkiego - 

przemarsz dworu królewskiego z Placu Zabaw na 

Marudach na dziedziniec zamkowy na święto Miasta 

w dni rozpoczęcia Dni Niepołomic, Całość zakończy 

się piknikiem rodzinnym na Marudach - Plac Zabaw. 

10 000 

 

CHOBOT. KWOTA NA SOŁECTWO:  12 289 zł 

1 19 

Doposażenie i wymiana 

urządzeń do zabawy 

znajdujących się przy Domu 

Kultury w Chobocie 

Doposażenie i wymiana na nowe urządzenia do 

zabawy dla dzieci i młodzieży, znajdujących się na 

placu zabaw koło Domu Kultury w Chobocie 

7 787 

 

2 75 
Rajd konno - rowerowy o 

szablę kpt. Klimy 

Rajd konno - rowerowy o szablę kapitana Klimy z 

Chobotu przez Ispinii. Rozpoczęcie pod domem 

kultury, zakończenie również w Chobocie. 

8 500 

 

3 102 

Nagranie i wydanie 500 szt. 

płyty CD zespołu wokalno-

instrumentalnego Chobot 

Blues Band 

Nagranie i wydanie 500 szt. płyty CD zespołu 

wokalno-instrumentalnego Chobot Blues Band 
4 502 

 

OCHMANÓW. KWOTA NA SOŁECTWO:  24 614 zł 

1 35 
Wycieczka do miasteczka 

miniatur w Inwałdzie 

Wycieczka do Miasteczka Miniatur w Inwałdzie 

przeznaczona jest dla dzieci z opiekunami w czasie 

wakacji 

5 050 

 

2 36 

Zakup męskich strojów 

krakowskich dla KGW 

Ochmanów i Grupy 

Kaczeńce 

Wyposażenie KGW Ochmanów i Grupy Kaczeńce w 

męskie stroje krakowskie. 
8 630 

 

3 38 
Zakup trybun sportowych dla 

Kibiców 

Zakup i montaż trybun sportowych (krzesełka 

plastikowe w kolorze zielonym, szt.90) dla Kibiców 

LKS Naprzód Ochmanów 

10 800 

 

4 94 
Już pływam - zdrowia            

i sprawności nabywam 

Zajęcia pozalekcyjne na basenie dla dzieci w wieku 

6-14 lat, dzieci z Ochmanowa. Zajęcia odbywałyby 

się w 15 osobowych grupach pod nadzorem 

instruktora. Zadanie to propozycja spędzania 

wolnego czasu dla dzieci, które nie mają dostępu do 

15 786 

 



Orlika lub innych obiektów sportowych. 

PODŁĘŻE. KWOTA NA SOŁECTWO: 79 206 zł 

1 6 

Wyposażenie w stroje 

meczowe lokalnej drużyny 

amatorskiej KS Piłkarz 

Podłęże 

Podczas realizacji zadania zostaną zakupione stroje 

meczowe, które będą wykorzystywane podczas 

rozgrywania meczów w ramach uczestnictwa w 

rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg 

Wielicki Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

10 050 

 

2 7 

Wyposażenie w stroje 

treningowe lokalnej drużyny 

amatorskiej KS Piłkarz 

Podłęże 

Podczas realizacji zadania zostaną zakupione stroje 

treningowe, które będą wykorzystywane podczas 

przygotowań do rozgrywania meczów w ramach 

uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez 

Podokręg Wielicki Małopolskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

13 460 

 

3 8 

Wyposażenie w sprzęt 

treningowy lokalnej drużyny 

amatorskiej KS Piłkarz 

Podłęże 

Podczas realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt 

treningowy, który będzie wykorzystywany podczas 

przygotowań do rozgrywania meczów w ramach 

uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez 

Podokręg Wielicki Małopolskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

9 500 

 

4 39 Bezpieczny strażak 
Zakup umundurowania specjalnego strażaków-

ratowników 
40 000 

 

5 41 

Założenie piłkochwytów oraz 

bramek na istniejącym boisku 

przyszkolnym 

Wykonanie piłkochwytów przy Szkole Podstawowej 

i Gimnazjum w Podłężu 
39 200 

 

6 43 
Do czytania i słuchania oraz 

wiedzy zdobywania 

Mimo uzupełniania księgozbioru biblioteki o 

nowości wydawnicze oraz materiały dydaktyczne, 

systematyczny wzrost liczby użytkowników filii w 

Podłężu powoduje, że środki te zakupione z 

funduszy bibliotecznych są niewystarczające. ( 

Dalszy ciąg w formularzu) 

5 192 

 

7 44 
"Zdrowo i nowocześnie w 

kuchni przedszkolnej" 

Projekt "Zdrowo i nowocześnie w kuchni 

przedszkolnej" ma na celu doposażenie kuchni w 

Samorządowym Przedszkolu im. św. Kingi w 

Podłężu w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki 

któremu stworzenie zdrowych, pełnowartościowych 

posiłków dla przedszkolaków będzie odbywać się 

szybciej i wydajniej. 

28 747 

 

8 45 

Bezpieczny przedszkolak, 

bezpieczny plac zabaw, 

bezpieczna nawierzchnia 

Projekt "Bezpieczny przedszkolak, bezpieczny plac 

zabaw, bezpieczna nawierzchnia" ma na celu 

dokończenie na terenie przedszkola Samorządowego 

im. Św. Kingi bezpiecznej, gumowej nawierzchni 

położonej na placu zabaw.  

30 090 

 

9 91 Biblioteka RPG w Inspiro 

Zakup podręczników do gier fabularnych RPG. RPG 

to gry towarzyskie, siadamy razem i wspólnie 

przeżywamy przygody w świecie wyobraźni, 

kierując się zasadami zawartymi w podręcznikach. 

Spotkania odbywają się regularnie w DK Inspiro, 

może przyjść i spróbować. 

 

3 000 

 

SŁOMIRÓG. KWOTA NA SOŁECTWO: 19 067 zł 



1 4 

Zakup i montaż bramy 

wjazdowej, przesuwnej wraz 

z furtką na boisku sportowym 

LKS Tęczy Słomiróg. 

Klub Sportowy Tęcza Słomiróg jest finansowany 

głównie z dotacji z UMiG Niepołomice i wsparcia 

mieszkańców Słomirogu. Niestety klub nie posiada 

sponsora. Chcielibyśmy wykorzystać środki z 

budżetu obywatelskiego na zakup i montaż nowej 

bramy wjazdowej, przesuwnej wraz z furtką 

3 813 

 

2 5 

Modernizacja oświetlenia 

boiska Klubu Sportowego 

Tęcza Słomiróg 

Od około 10 lat boisko sportowe LKS Tęcza 

Słomiróg oświetlone jest tyko pod jedną bramką, 

stąd potrzeba oświetlenia jednej połowy boiska, 

która byłaby niezbędna do przeprowadzania 

treningów w godzinach wieczornych, szczególnie w 

okresie jesienno-zimowym. 

15 250 

 

STANIĄTKI. KWOTA NA SOŁECTWO: 96 751 zł 

1 18 

Rocznica sportu 

Staniąteckiego (70-cio lecie 

LKS Czarni Staniątki, 10 

Memoriał im. Tadeusza 

Szybińskiego, 10-cio lecie 

Szkoły Futbolu Staniątki ) 

W wakacje 2019 roku odbędzie się 10 Memoriał im. 

Tadeusza Szybińskiego, podczas którego 

obchodzona będzie również rocznica 70- lecia LKS 

Czarni Staniątki oraz 10-lecia Szkoły Futbolu 

Staniątki. Będzie to największe wydarzenie 

sportowo-kulturalne organizowane na terenie gminy 

Niepołomice. 

43 000 

 

2 21 
Integracyjna Kawiarenka 

"Retro" 

Projekt zakłada zakup wyposażenia do 

„Integracyjnej Kawiarenki Retro” działającej przy 

Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach, która 

będzie miejscem spotkań dla mieszkańców Domu, 

ich gości, społeczności lokalnej i turystów. 

6 000 

 

3 42 

Budowa podjazdu dla 

wózków inwalidzkich oraz 

wózków dziecięcych przy 

Bibliotece Publicznej w 

Staniątkach 

Projekt ma na celu budowę podjazdu-platformy 

umożliwiającej wjazd do pomieszczeń Biblioteki 

przy pomocy wózka inwalidz. czy też wózka dziec. 

Podjazd ma na celu likwidację bariery architekt. z 

jaką dotychczas mierzą się osoby mające problemy 

w swobodnym poruszaniu się i mające problemy z 

narz. ruchu. 

2 000 

 

4 63 
Dzień dziecka "Wszystkie 

dzieci są nasze" 

Organizacja trzeciego dnia dziecka przez OSP w 

Staniątkach. Na pierwszym dniu dziecka 

zorganizowanego przez OSP w 2017r. bawiło się 

około 200 dzieci, w 2018r OSP organizuje drugi 

dzień dziecka ze środków własnych oraz sponsorów. 

6 000 

 

5 64 

Zakup sprzętu oraz pompy 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Staniątkach 

Zakupiony sprzęt oraz pompa pomoże strażakom z 

O.S.P. Staniątki do jeszcze większej pomocy 

mieszkańcom gminy 

16 400 

 

6 79 
Strefa dzieci i doposażenie 

Domu Pełnego Kultury 

Dom Pełen Kultury jest miejscem otwierającym się 

na mieszkańców. Wszystkie prowadzone w DPK 

działania prowadzą do zintegrowania dzieci, 

młodzieży i dorosłych we wspólnych działaniach w 

domu kultury 

11 000 

 

7 81 
Mini pracownia 

Komputerowa 

Mini pracownia komputerowa to zakup laptopów dla 

szkoły podstawowej w Staniątkach 
10 000 

 

8 96 

Skarb wiedzy dla Skarbów - 

Darmowe zajęcia językowe, 

przyrodnicze, matematyczne 

dla uczniów i warsztaty 

kompetencji miękkich dla 

każdego 

W planie mamy przygotowanie 200h szkoleniowych 

zajęć z 11 języków obcych i przedmiotów ścisłych 

dla uczniów. Dodatkowo zajęcia z trenerami 

rozwoju osobistego w zakresie planowania kariery, 

zarządzania sobą w czasie, przygotowania do 

rozmowy rekrutacyjnej i pisania CV. 

2 300 

 

SUCHORABA. KWOTA NA SOŁECTWO: 11 527 zł 



1 57 Doposażenie placu zabaw 

W Suchorabie powstaje nowy zespół rekreacyjny 

boisko sportowe, oczko wodne i plac zabaw, 

będziemy chcieli żeby plac zabaw był uzupełniany 

w urządzenia. 

9 200 

 

2 60 Doposażenie placu zabaw 

W Suchorabie powstaje plac zabaw. Będziemy 

chcieli żeby plac zabaw był uzupełniony w 

urządzenia. 

2 277 

 

WOLA BATORSKA. KWOTA NA SOŁECTWO: 109 366 zł 

1 10 Książka dla każdego 

Zadanie polega na zakupie książek oraz 

audiobooków do Filii Biblioteki w Woli Batorskiej. 

Tytuły książek i audiobooków zostaną w drodze 

głosowania wybrane przez mieszkańców. 

3 000 

 

2 24 
Piękniejszy "Mikoniowiec" - 

etap I 

Zadanie polega docelowo na zagospodarowaniu 

działki po dawnym "dzikim wysypisku" w pobliżu 

drogi w przysiółku Mikoniowiec. W pierwszym 

etapie działka zostanie uporządkowana z 

pozostałości śmieci, wykarczowana z 

niepotrzebnych krzewów i wyrównana. Zostanie 

również założony nowy trawnik. 

11 000 

 

3 28 
"Pracownia małego 

robotyka" 

Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w 

nowoczesne narzędzia dedykowane dla dzieci 

przedszkolnych, które bezpłatnie raz w tygodniu 

będą uczyły się podstaw kodowania i 

programowania poprzez zabawę. Planujemy zakup 

magicznego dywanu oraz 4 zestawów Lego WEDO. 

 

 

23 000 

 

4 34 

Strażacy dla Mieszkańców, 

Mieszkańcy dla Strażaków. 

Zakup specjalistycznego 

sprzętu ratowniczo - 

gaśniczego dla OSP w Woli 

Batorskiej 

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - 

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 

Batorskiej. Zakupione zostaną: - zestaw 

hydrauliczny do wyważania drzwi i obcinania 

pedałów samochodowych - przenośny, szybko 

rozstawialny zbiornik na wodę o dużej pojemności, - 

pilarka spalinowa 

34 000 

 

5 61 
Modernizacja boiska klubu 

sportowego KS Batory 

Zakup dwóch bramek piłkarskich z odciągami, 

zakup i montaż piłkochwytów, huśtawka dla 

najmłodszych kibiców. 

33 685 

 

6 70 Plac zabaw na Ruskim 

Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw na 

przysiółku Ruskie. To odpowiedź na potrzeby rodzin 

tej części miejscowości, które chcą aktywnie spędzić 

czas ze swoimi dziećmi. Zabawa na placu zabaw 

wspiera rozwój dziecka. Projekt umożliwi spotkanie 

z sąsiadami oraz nawiązywanie nowych znajomości. 

12 650 

 

7 84 

Doposażenie koła 

wędkarskiego przy 

Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Lady Sue 

Ryder w Woli Batorskiej 

zadanie polega na zakupieniu dla koła wędkarskiego 

El Dorado działającego przy Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej 

profesjonalnego pontonu wędkarskiego wraz z 

silnikiem elektrycznym. 

4 400 

 

8 104 

Wyposażenie boiska Orlik w 

sprzęt sportowy, a także 

wymiana zużytych sprzętów 

znajdujących się na Orliku 

Doposażenie obiektu Sportowego Orlik w sprzęt 

sportowy oraz wymiana zużytych sprzętów 
5 840 

 



9 105 
Utworzenie pracowni 

językowej 

Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnej 

pracowni językowej połączonej z remontem sali. W 

pracowni będą 24 stanowiska dla uczniów, 

stanowisko nauczycielskie. Konieczny jest zakup 

indywidualnych stolików, krzeseł, regału oraz 

pomocy dydaktycznych poprawiających skuteczność 

nauczania (cd. w formularzu) 

19 000 

 

WOLA ZABIERZOWSKA. KWOTA NA SOŁECTWO: 45 494 zł 

1 33 

Zakup sprzętu i 

umundurowania dla OSP 

Wola Zabierzowska 

Projekt przewiduje zakup sprzętu oraz 

umundurowania dla OSP Wola Zabierzowska. 

Dzięki jego realizacji zwiększą się możliwości 

działania OSP Wola Zabierzowska. Zakupione 

umundurowanie koszarowe umożliwi druhom godne 

reprezentowanie jednostki na szkoleniach i różnego 

rodzaju imprezach. 

15 000 

 

2 49 

Zakup sprzętu sportowego 

potrzebnego do realizacji 

zajęć sportowych na boisku 

w Woli Zabierzowskiej 

Realizacja projektu ma na celu wyposażenie 

zawodniczek i zawodników Klubu Sportowego 

"Dąb" Zabierzów Bocheński w sprzęt umożliwiający 

prowadzenie zajęć sportowych na boisku w Woli 

Zabierzowskiej 

2 752 

 

3 52 Z robotami "za pan brat" 
Wyposażenie szkoły w zestawy robotów 

edukacyjnych zakup monitora interakcyjnego itp. 

 

15 000 

 

 

4 71 

Zakup ludowych bluz i 

spódnic do stroju 

krakowskiego dla Koła 

Gospodyń Wiejskich w Woli 

Zabierzowskiej 

Zakup bluz i spódnic do stroju krakowskiego dla 

Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej 

dla poprawy wizerunku Koła oraz miejscowości. 

5 600 

 

5 73 
Doposażenie Domu Kultury 

w Woli Zabierzowskiej 

Zakup nowych garnków do kuchni w Domu Kultury 

oraz brakujących rolet do sali komputerowej, 

plastycznej oraz firan do sali widowiskowej. Zakup 

sprzętu audio radiomagnetofon-bombox oraz 

projektor multimedialny. 

8 280 

 

ZABIERZÓW BOCHEŃSKI. KWOTA NA SOŁECTWO: 61 842 zł 

1 32 Edukacja od kuchni 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej wraz Gimnazjum 

i  Przedszkolem w Zabierzowie Bocheńskim w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

audiowizualny, poprawi jakość lekcji oraz zajęć 

przedszkolnych. Unowocześnienie sal szkolnych 

oraz kuchni przedszkolnej poprawi szanse 

edukacyjne naszych dzieci. 

17 730 

 

2 50 

Zakup wyposażenia Klubu 

sportowego DĄB Zabierzów 

Bocheński 

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie 

obiektu KS DĄB Zabierzów Bocheński, poprzez 

zakup wyposażenia, które posłuży do organizacji 

zajęć sportowych i rekreacyjnych 

25 000 

 

3 51 
Zakup sprzętu dla OSP 

Zabierzów Bocheński 

Zakup sprężarki do pompowania butli dla potrzeb 

jednostki OSP Zabierzów Bocheński 
10 000 

 

4 101 
Doposażenie Domu Kultury 

w Zabierzowie Bocheńskim 

 

Realizacja zadania polegać będzie na zamontowaniu 

profesjonalnego, dwupoziomowego drążka 

baletowego przy ścianie z lustrami oraz nabyciu 

wielofunkcyjnych narzędzi i materiałów dla 

pracowni modeli latających i kosmicznych. 

 

 

10 000 

 



ZAGÓRZE. KWOTA NA SOŁECTWO: 28 311 zł 

1 53 

Modernizacja pracowni 

komputerowej w Szkole 

Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w 

Zagórzu 

Zakup nowych komputerów do pracowni 

informatycznej pozwoli na stworzenie warunków do 

rzetelnego realizowania podstawy programowej 

zwłaszcza podstaw programowania od kl. I do 

kl.VIII oraz organizację szkoleń i warsztatów dla 

środowiska lokalnego w zakresie nowoczesnych 

technik informacyjnych. 

21 300 

 

2 56 
Latarnia solarna w zatoce 

autobusowej 

Latarnia solarna w zatoce autobusowej jest 

niezbędna ze względów bezpieczeństwa 

użytkowników dróg. 

7 000 

 

ZAKRZOWIEC. KWOTA NA SOŁECTWO: 22 656 zł 

1 16 

 

Instalacja nowych urządzeń 

na placu zabaw koło stawu w 

Zakrzowcu 

 

Projekt zakłada wymianę starych instalacji na placu 

zabaw koło stawu w Zakrzowcu na nowe, 

bezpieczne urządzenia. Przewidziane są: domek ze 

zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, labiryntem 

manipulacyjnym, wejściem linowym, spiralnym 

oraz łukowym, huśtawka typu "bocianie gniazdo" 

oraz huśtawka ważka. 

17 648 

 

2 31 

Zakup traktorka i garażu na 

boisko LKS Promień 

Zakrzowiec 

Zakup traktorka i garażu na boisko LKS Promień 

Zakrzowiec 
13 000 

 

3 40 

Budowa ścieżki spacerowej 

wokół stawu 

benedyktyńskiego 

Wykonanie ścieżki spacerowej szerokości 150cm. 

Położenie płyt betonowych na podbudowie 

utwardzonej z niskim krawężnikiem, dalszy ciąg 

budowy. 

15 600 

 

4 46 

Zakup Koszul męskich dla 

grupy śpiewaczej MELODIA 

w Zakrzowcu 

Grupa śpiewacza MELODIA została założona przy 

Domu Kultury w Zakrzowcu pragnie podczas 

swoich występów prezentować stroje odświętne 

kobiet i mężczyzn używane w początkach XX w. 

noszone na terenach ziemi niepołomickiej 

1 850 

 

5 47 
Zakup obrusów dla Koła w 

Zakrzowcu 

Obrusy potrzebne do wyposażenia Koła Kobiet w 

ich działalność. 
1 600 

 

6 92 
Zakup aparatów ochrony 

górnych dróg oddechowych 

Projekt będzie służył miejscowym strażakom w 

ratowaniu życia i mienia mieszkańców 
18 000 

 

ZAKRZÓW. KWOTA NA SOŁECTWO: 42 340 zł 

1 1 
Budowa chodnika w 

Zakrzowie 

Wykonanie w Zakrzowie chodnika wraz 

z oświetleniem tworzącego bezpieczne przejście od 

drogi 964 do drogi prowadzącej do Węgrzc 

Wielkich. 

33 800 

 

2 3 
Projekt budowy remizy OSP 

Zakrzów 

Projekt nowej remizy ma na celu przygotowanie 

dokumentacji pod budowę nowej siedziby OSP 

Zakrzów. Jest to pierwszy krok do wykonania tej 

inwestycji w nowym miejscu. 

20 000 

 

3 82 Lekcja w-fu na basenie 

Zajęcia pozalekcyjne na basenie dla dzieci z Punktu 

Przedszkolnego oraz uczniów szkoły Podstawowej 

im. św. Jana Bosko w Zakrzowie. Zajęcia 

odbywałyby się w 15 osobowych grupach pod 

nadzorem nauczyciela. Zadanie to propozycja 

spędzania wolnego czasu dla dzieci. 

19 492 

 

4 109 
Zakup wyposażenia dla 

KGW w Zakrzowie 

Zakup wyposażenia dla KGW w Zakrzowie w 

zastawę stołową. 
1 199 

 



5 110 

Zajęcia muzyczno - ruchowe: 

RYTMIKA DLA DZIECI 

OD 4-6 LAT 

Zajęcia z rytmiki dla dzieci 4-6 lat. Zajęcia te mają 

na celu pobudzenie rozwoju lub polepszenie 

umiejętności dziecka związanych z koordynacją 

ruchową oraz prawidłową postawą ciała. Z kolei 

bodźce pochodzące z melodii przyczyniają się do 

rozwoju słuchu i pamięci muzycznej. 

3 600 

 

 

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 2019 

rok. 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

(data i podpis głosującego) 
 

 

INFORMACJA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Stosownie do  przepisu art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) – dalej: „RODO” - informuje się, że: 

 

1) ADMINISTRATOR DANYCH - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice 

będący kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 

Niepołomice)  tel. +48 12 250 94 04, faks +48 12 250 94 00, e-mail: magistrat@niepolomice.eu; 

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: (a)  pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@niepolomice.eu, (b) pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z 

realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych 

osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;  

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH – dane mogą zostać przekazane podmiotowi liczącemu głosy w oparciu o umowę o 

powierzeniu przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; 

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej; 

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH - na zasadach określonych przepisami 

RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: (a) dostępu do treści swoich danych osobowych, (b) 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, (c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych 

przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, (d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy prawidłowość 

ich przetwarzania jest kwestionowana, (e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 

podstawie zgody 

                - ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody. Ma Pani/Pan prawo nie 

wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie Pani/Pana danych do chwili jej wycofania; 

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) ŹRÓDŁA DANYCH - Pani/Pana dane pochodzą z następujących źródeł: zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana; 

10) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA - 

pozyskanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem  realizacji zadania; 

11) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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