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UCHWAŁA NR 1 

Gminnego Zespołu ds. konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego 

z dnia 12 września 2016 r. 

w sprawie poddania pod głosowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2016r., poz. 446) oraz §2 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §4 pkt 5, §5 pkt 2, 3, 5 i 

6 Uchwały Nr XVIII/18812012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa 

Małopolskiego z 16 maja 2012r., poz. 2388) oraz §1, §2  Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 

122/2016/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2016r. zwanego dalej Regulaminem pracy 

Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Gminny Zespół ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego wskazuje zadania, które zostaną poddane 

pod głosowanie mieszkańców Gminy Kęty w terminie od 5 do 19 października 2016r.: 

Lp. Jednostka pomocnicza Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania Szacunkowy 

koszt 

1. Dzielnica Nowe Miasto „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta” (KU.060.1.1.2016.EJB)  150.000 zł 

2. Dzielnica Nowe Miasto 
„Stworzenie Strefy Rozrywki dla Dzielnicy Nowe Miasto z placem zabaw dla dzieci – okolice 

OSiR” (KU.060.1.2.2016.EJB) 
106.400 zł 

3. Dzielnica Nowe Miasto 
„Zasadzenie ekranu zielonego z tui olbrzymiej na osiedlu T. Kościuszki wzdłuż ulicy 

T. Kościuszki” (KU.060.1.8.2016.EJB) 
7.865,40 zł 

4. Dzielnica Nowe Miasto „Nowe miejsca parkingowe w dzielnicy Nowe Miasto” (KU.060.1.18.2016.EJB)  35.000 zł 

5. Dzielnica Nowe Miasto 
„Rehabilitacja dzieci i niemowląt, terapia wad postawy – Nowe Miasto” 

(KU.060.1.27.2016.EJB) 
97.800 zł 

6. Dzielnica Nowe Miasto „Montaż windy w budynku krytej pływalni” (KU.060.1.30.2016.EJB) 120.000 zł 

7. Dzielnica Nowe Miasto 
„Zakup specjalistycznej kamery ratowniczej dla OSP Kęty do działań przeciwpowodziowych i w 

budynkach wysokich dzielnicy Nowe Miasto” (KU.060.1.41.2016.EJB) 
95.000 zł 

8. Dzielnica Podlesie „Doposażenie placów zabaw w dzielnicy Kęty Podlesie” (KU.060.1.11.2016.EJB) 40.130 zł 

9. Dzielnica Podlesie „Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Kęty Podlesie” (KU.060.1.13.2016.EJB) 40.000 zł 

10. Dzielnica Stare Miasto „Monitoring – Dzielnica stare Miasto” (KU.060.1.21.2016.EJB) 170.000 zł 

11. Dzielnica Stare Miasto „Doposażenie istniejącego placu zabaw „Skrzat” na os. Królickiego” (KU.060.1.22.2016.EJB) 50.000 zł 

12. Dzielnica Stare Miasto 
„Modernizacja i remont chodnika przy ulicy Mickiewicza. Wykonanie ciągu pieszo – 

rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza” (KU.060.1.23.2016.EJB) 
220.000 zł 

13. Dzielnica Stare Miasto 

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób 

niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia z orzeczona niepełnosprawnością, których 

niepełnosprawność powstała w dzieciństwie – Stare Miasto” (KU.060.1.26.2016.EJB) 

79.200 zł 

14. Dzielnica Stare Miasto 
„Dzielnica Stare Miasto wspiera strażaków OSP Kęty – zakup sprzętu łączności i lokalizacji 

online ratowników” (KU.060.1.40.2016.EJB) 
99.789,90 zł 

15. Sołectwo Bielany 
„Otwarta siłownia zewnętrzna przy placu zabaw na terenie ZSG dla mieszkańców Bielan” 

(KU.060.1.3.2016.EJB) 
32.000 zł 

16. Sołectwo Bielany 

„Zestaw nagłaśniający do wykorzystania dla organizacji użyteczności publicznej działającej na 

terenie Bielan oraz budowa stanowiska pchnięcia kulą na terenie ZSG w Bielanach” 

(KU.060.1.4.2016.EJB) 

25.000 zł 

17. Sołectwo Bielany „Oświetlenie ulicy Ogrodowej – Bielany” (KU.060.1.6.2016.EJB) 20.000 zł 

18. Sołectwo Bielany 
„Budowa linii oświetleniowej – Bielany – ul. Mostowa od mostu na Sole do ul.. Sosinki ” 

(KU.060.1.10.2016.EJB) 
57.360 zł 

19. Sołectwo Bielany 
„Wykonanie ścieżek asfaltowych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Bielanach” 

(KU.060.1.28.2016.EJB) 
40.000 zł 

20. Sołectwo Bulowice 
„Wymiana pieca centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji grzewczej w części 

bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach” (KU.060.1.7.2016.EJB) 
50.000 zł 

21. Sołectwo Bulowice „Wymiana drzwi w budynku przedszkola w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.14.2016.EJB) 10.840 zł 

22. Sołectwo Bulowice „Kamery w rejonie cmentarza i kościoła w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.15.2016.EJB) 60.000 zł 
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23. Sołectwo Bulowice „Montaż klimatyzatora w kaplicy cmentarnej w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.16.2016.EJB) 10.000 zł 

24. Sołectwo Bulowice 
„Adaptacja terenu przy świetlicy młodzieżowej oraz zakup projektora dla świetlicy 

młodzieżowej w sołectwie Bulowice” (KU.060.1.37.2016.EJB) 
20.000 zł 

25. Sołectwo Łęki „Wymiana płytek chodnikowych przed budynkiem SP Łęki” (KU.060.1.5.2016.EJB) 40.080 zł 

26. Sołectwo Łęki „Ogrodzenie wokół kapliczki św. Floriana – Łęki” (KU.060.1.31.2016.EJB) 39.526,86 zł 

27. Sołectwo Malec „Remont alejek w parku maleckim” (KU.060.1.12.2016.EJB) 30.800 zł 

28. Sołectwo Malec 
„Wymiana drzwi wejściowych i ewakuacyjnych na Sali gimnastycznej w Malcu” 

(KU.060.1.25.2016.EJB) 
10.000.zł 

29. Sołectwo Malec „Budowa placu zabaw w parku w Malcu” (KU.060.1.32.2016.EJB) 33.000 zł 

30. Sołectwo Malec „Oświetlenie drogi przy ul. Wesołej w Malcu” (KU.060.1.36.2016.EJB) 4.000 zł 

31. Sołectwo Nowa Wieś „Odnowienie głównej trybuny na obiekcie LKS NIWA” (KU.060.1.24.2016.EJB) 12.400 zł 

32. Sołectwo Nowa Wieś „Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyspiańskiego w Nowej Wsi” (KU.060.1.34.2016.EJB) 88.000 zł 

33. Sołectwo Witkowice 
Budowa linii oświetlenia ulicznego w części ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w Witkowicach” 

(KU.060.1.9.2016.EJB) 
53.000 zł 

§ 2.  

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Burmistrzowi Gminy Kęty.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Gminy i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty oraz na stronie 

internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl oraz na 

stronie http://budzetobywatelski.kety.pl. 

 

 

   SEKRETARZ GMINY 

    mgr Ewelina Jura-Bączek 
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