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GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2023 

 
2-15 WRZEŚNIA 2022 R. 

ZESPÓŁ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

GMINY MIASTA BOCHNIA 

Gmina MIASTO BOCHNIA Powiat BOCHEŃSKI Województwo MAŁOPOLSKIE 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ  

USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA 
 
 
 

Wyniki głosowania ustalono 16 września 2022 r. 

Głosowanie przeprowadzono: 

• online, z wykorzystaniem elektronicznej platformy www.bochniadecyduje.pl,  na  którą 

kierowała strona  internetowa  Urzędu  Miasta  Bochnia  –  www.bochnia.eu, od  

2 września 2022 r. od godz. 0:00 do 15 września 2022 r. do godz. 23:59.59, 

• bezpośrednio, poprzez wypełnienie karty do głosowania, w lokalu wyborczym 

zorganizowanym  na  Dzienniku  Podawczym  Urzędu  Miasta  Bochnia,  2 września,  

5-9 września oraz 12-15 września 2022 r. w godz. 7:30-15:30. 

 

Na podstawie wyników głosowania internetowego (online) oraz złożonych do urny kart 

papierowych, zespół ds. ustalenia wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim Gminy 

Miasta Bochnia na rok 2023 ustalił co następuje: 

 

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do głosowania: 23 762 

 

Łączna liczba osób głosujących: 2 375, w tym: 

• głosujących online: 2 324, w tym 2 324 głosów ważnych, 0 głosów nieważnych, 

• głosujących w lokalu wyborczym: 51, w tym 51 głosów ważnych, 0 głosów nieważnych. 

 

 
 
 

http://www.bochniadecyduje.pl/
http://www.bochnia.eu/
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CZĘŚĆ I 

 

LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH  
NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY 

 

 

 
LICZBA UZYSKANYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: 

 
Nazwa projektu Koszt    projektu Ilość głosów 

Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Wygoda i 
Poniatowskiego 

125 000,00 zł 846 

Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Jachowicza w Bochni 

189 723,34 zł 420 

Park – strefa aktywności, pięknej zieleni i 
czystego powietrza 

189 723,34 zł 387 

Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez 
modernizację infrastruktury na stadionie MOSiR 
w Bochni 

73 500,00 zł 160 

Organizacja obchodów 100-lecia OSP Chodenice 
– Bochnia 1923-2023 

80 000,00 zł 101 

Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar 
Holocaustu przy ulicy Niecałej 

59 000,00 zł 81 

Zwolnij! Wyświetlacze prędkości z analizą ruchu 
pojazdów na wjazdowych ulicach miasta 

90 000,00 zł 81 

Rewitalizacja oczka wodnego w Parku 
Rodzinnym Uzbornia 

30 000,00 zł 79 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz 
stworzenie zielonej siłowni na osiedlu 
Krzęczków-Łychów 

188 989,50 zł 60 

„Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego 
– edycja II 

54 600,00 zł 41 

 
 

LICZBA UZYSKANYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OSIEDLOWE: 

Osiedle nr 1 – Śródmieście-Campi 
 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 93 

Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi 50 000,00 zł 45 

Odwodnienie ścieżki asfaltowej łączącej ulicę Polną 
z kładką nad KN2 

49 188,00 zł 41 

Doposażenie Placu Zabaw na Osiedlu Solna Góra 10 000,00 zł 24 
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Osiedle nr 2 – Słoneczne 
 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 92 

Remont i wymiana małej architektury na Osiedlu 
Słoneczne 

50 000,00 zł 60 

 

Osiedle nr 3 – Krzęczków-Łychów 
 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEdowe 

50 000,00 zł 76 

Dębcza – teren rekreacji i sportu 50 000,00 zł 65 

Zakup dodatkowych urządzeń dla placu zabaw na 
osiedlu Krzęczków -Łychów 

49 999,50 zł 56 

Osiedle nr 4 – Uzbornia 
 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wykonanie remontu boiska do koszykówki wraz z 
zakupem 13 ławek na placu rekreacyjnym przy ul. 
Widok na dz. 6802/2, 6801, 6800 

50 000,00 zł 143 

Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi 50 000,00 zł 40 

 
Osiedle nr 5 – Niepodległości 

 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 118 

Utwardzenie placu przy Legionów Polskich 35 000,00 zł 44 

Skrzaty na Niepodległości 5 000,00 zł 28 

Estetyczna informacja publiczna 10 000,00 zł 18 

 

Osiedle nr 6 – Windakiewicza 
 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 27 

Dalsze zagospodarowanie terenu os. 
Windakiewicza 

15 000,00 zł 23 
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Osiedle nr 7 – Kolanów 
 

Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy   50 000,00 zł 61 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 38 

Oświetlenie drogi przy ul. Kolanowskiej wzdłuż lasu 50 000,00 zł 22 

 
Osiedle nr 8 – Dołuszyce 

 
Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszyce ul. 
Rydla 

50 000,00 zł 36 

Częściowe ogrodzenie placu zabaw   20 000,00 zł 24 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 15 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dołuszyckiej 49 784,00 zł 10 

Oświetlenie napowietrzne ul. Dołuszyckiej (jeden 
punkt oświetleniowy) 

25 000,00 zł 6 

 
Osiedle nr 9 – Chodenice 

 
Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Ratownictwo wodne oraz usuwanie skutków 
porywistych wiatrów – zakup sprzętu dla potrzeb 
bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice   

50 000,00 zł 77 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 46 

 
Osiedle nr 10 – Kurów 

 
Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy 
ul. Kurów na dz. 4523/1, 4591   

50 000,00 zł 114 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 66 

 

Osiedle nr 11 – św. Jana - Murowianka 

 
Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Chodnik strona zachodnio-północna przy bloku 
Murowianka 27A   

15 000,00 zł 62 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 56 
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Rozbudowa (modernizacja) istniejącego placu 
zabaw na ul. Murowianka – ul. Brzeźnicka 

49 962,60 zł 43 

 
Osiedle nr 12 – Smyków 

 

Nazwa projektu Koszt projektu 
Ilość głosów 

TAK NIE 

Plac zabaw 50 000,00 zł 209 1 

 
Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska 

 
Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Remont parkingu przy bloku ul. Karolina 50 000,00 zł 62 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 29 

Wiata śmietnikowa 50 000,00 zł 24 

 

 
Osiedle nr 14 – Proszowskie 

 
Nazwa projektu Koszt projektu Ilość głosów 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na 
nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 000,00 zł 74 

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie dworca PKP w 
Bochni poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego i 
monitoring przy ul. Garncarskiej 

45 000,00 zł 65 

Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i czystości na 
osiedlu „Proszowskie”   

50 000,00 zł 45 

„Wiem więcej lokalnie” – wymiana i uzupełnienie 
gablot informacyjnych na terenie Osiedla 
Proszowskie 

5 000,00 zł 3 

 

 
CZĘŚĆ II  

 

I TURA PODZIAŁU ŚRODKÓW 

 

Środki finansowe na realizację projektów przyznaje się zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Bochnia. 

 

projekty ogólnomiejskie: 
 
Na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczono kwotę 189 723,34 zł. 
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Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji 
projektu 

Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic 
Wygoda i Poniatowskiego 189 723,34 zł 125 000,00 zł 

projekt będzie 

realizowany 

Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Jachowicza w Bochni 

64 723,34 zł 189 723,34 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Park – strefa aktywności, pięknej zieleni 
i czystego powietrza 

64 723,34 zł 189 723,34 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Poprawa warunków uprawiania sportu 
poprzez modernizację infrastruktury na 
stadionie MOSiR w Bochni 

64 723,34 zł 73 500,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Organizacja obchodów 100-lecia OSP 
Chodenice – Bochnia 1923-2023 

64 723,34 zł 80 000,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar 
Holocaustu przy ulicy Niecałej 

64 723,34 zł 59 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

Zwolnij! Wyświetlacze prędkości z analizą 
ruchu pojazdów na wjazdowych ulicach 
miasta 

5 723,34 zł 90 000,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Rewitalizacja oczka wodnego w Parku 
Rodzinnym Uzbornia 

5 723,34 zł 30 000,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz 
stworzenie zielonej siłowni na osiedlu 
Krzęczków-Łychów 

5 723,34 zł 188 989,50 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

„Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla 
każdego – edycja II 

5 723,34 zł 54 600,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

 
 
Pozostała kwota wynosząca 5 723,34 zł zwiększa budżety dla projektów osiedlowych. 
 
Na realizację projektów osiedlowych przeznaczono kwotę 700 000 zł, po 50 000 zł dla każdego 
z 14 osiedli.  
Kwotę 5 723,34 zł zwiększającą budżety dla projektów osiedlowych podzielono na 14 osiedli, po 
408,81 zł. Tym samym na każde z 14 osiedli przypada po 50 408,81 zł. 
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projekty osiedlowe: 

Osiedle nr 1 – ŚRÓDMIEŚCIE-CAMPI 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi 408,81 zł 50 000,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Odwodnienie ścieżki asfaltowej łączącej ulicę 
Polną z kładką nad KN2 

408,81 zł 49 188,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Doposażenie Placu Zabaw na Osiedlu Solna 
Góra 

408,81 zł 10 000,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 

Osiedle nr 2 – SŁONECZNE 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 

do wykorzystania 

Koszt 

projektu 

Informacja 

o realizacji projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

Remont i wymiana małej architektury na 
Osiedlu Słoneczne 

408,81 zł 50 000,00 zł 

brak wystarczających 

środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 

Osiedle nr 3 – KRZĘCZKÓW-ŁYCHÓW 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 

do wykorzystania 
Koszt 

projektu 
Informacja 

o realizacji projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEdowe 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Dębcza – teren rekreacji i sportu 408,81 zł 50 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Zakup dodatkowych urządzeń dla placu 
zabaw na osiedlu Krzęczków -Łychów 

408,81 zł 49 999,50 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Kwota pozostała: 408,81 zł 
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Osiedle nr 4 – UZBORNIA 

 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 

do wykorzystania 
Koszt  

projektu 
Informacja 

o realizacji projektu 

Wykonanie remontu boiska do koszykówki 
wraz z zakupem 13 ławek na placu 
rekreacyjnym przy ul. Widok na dz. 6802/2, 
6801, 6800 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi 408,81 zł 50 000,00 zł 
brak wystarczających 

środków na realizację 
projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 
 

Osiedle nr 5 – NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt  
projektu 

Informacja 
o realizacji 
projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Utwardzenie placu przy Legionów Polskich 408,81 zł 35 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Skrzaty na Niepodległości 408,81 zł 5 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Estetyczna informacja publiczna 408,81 zł 10 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 
 
 

Osiedle nr 6 – WINDAKIEWICZA 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Dalsze zagospodarowanie terenu os. 
Windakiewicza 

408,81 zł 15 000,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 
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Osiedle nr 7 – KOLANÓW 

 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt  
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy   50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia 
ulicznego na nowoczesne oświetlenie 
LEDowe 

408,81 zł 50 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Oświetlenie drogi przy ul. Kolanowskiej 
wzdłuż lasu 

408,81 zł 50 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 

Osiedle nr 8 – DOŁUSZYCE 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszyce 
ul. Rydla 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Częściowe ogrodzenie placu zabaw   408,81 zł 20 000,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

408,81 zł 50 000,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 
Dołuszyckiej 

408,81 zł 49 784,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Oświetlenie napowietrzne ul. Dołuszyckiej 
(jeden punkt oświetleniowy) 

408,81 zł 25 000,00 zł 

brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 

Osiedle nr 9 – CHODENICE 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 

do wykorzystania 
Koszt 

projektu 
Informacja 

o realizacji projektu 

Ratownictwo wodne oraz usuwanie skutków 
porywistych wiatrów – zakup sprzętu dla 
potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 
Chodenice   

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 408,81 zł 50 000,00 zł 

Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Kwota pozostała: 408,81 zł 
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Osiedle nr 10 – KURÓW 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt projektu 
Informacja 

o realizacji projektu 

Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego 
przy ul. Kurów na dz. 4523/1, 4591   50 408,81 zł 50 000,00 zł 

projekt będzie 
realizowany 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 408,81 zł 50 000,00 zł 

Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 

Osiedle nr 11 – ŚW. JANA - MUROWIANKA 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 

do wykorzystania 
Koszt 

projektu 
Informacja 

o realizacji projektu 

Chodnik strona zachodnio-północna przy 
bloku Murowianka 27A   

50 408,81 zł 15 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

35 408,81 zł 50 000,00 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Rozbudowa (modernizacja) istniejącego placu 
zabaw na ul. Murowianka – ul. Brzeźnicka 

35 408,81 zł 49 962,60 zł 
brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

 
Kwota pozostała: 35 408,81 zł 

Osiedle nr 12 – SMYKÓW 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Plac zabaw 50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

 
Kwota pozostała: 408,81 zł 

Osiedle nr 13 – KAROLINA - KRZECZOWSKA 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Remont parkingu przy bloku ul. Karolina 50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

408,81 zł 50 000,00 zł 
Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Wiata śmietnikowa 408,81 zł 50 000,00 zł 
Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Kwota pozostała: 408,81 zł 
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Osiedle nr 14 – PROSZOWSKIE 

 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji projektu 

Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

50 408,81 zł 50 000,00 zł 
projekt będzie 
realizowany 

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie dworca 
PKP w Bochni poprzez rozbudowę oświetlenia 
ulicznego i monitoring przy ul. Garncarskiej 

408,81 zł 45 000,00 zł 
Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i czystości 
na osiedlu „Proszowskie”   

408,81 zł 50 000,00 zł 
Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

„Wiem więcej lokalnie” – wymiana i 
uzupełnienie gablot informacyjnych na 
terenie Osiedla Proszowskie 

408,81 zł 5 000,00 zł 
Brak wystarczających 
środków na realizację 

projektu 

Kwota pozostała: 408,81 zł 
 
Pozostała kwota wynosząca 40 723,34 zł zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Bochnia zwiększa budżety dla projektów ogólnomiejskich. 

 

II TURA PODZIAŁU ŚRODKÓW 

 

projekty ogólnomiejskie: 
 

Nazwa projektu 
Kwota pozostała 
do wykorzystania 

Koszt 
projektu 

Informacja 
o realizacji 
projektu 

Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Jachowicza w Bochni 

40 723,34 zł 189 723,34 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Park – strefa aktywności, pięknej zieleni 
i czystego powietrza 

40 723,34 zł 189 723,34 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Poprawa warunków uprawiania sportu 
poprzez modernizację infrastruktury na 
stadionie MOSiR w Bochni 

40 723,34 zł 73 500,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Organizacja obchodów 100-lecia OSP 
Chodenice – Bochnia 1923-2023 

40 723,34 zł 80 000,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

Zwolnij! Wyświetlacze prędkości z analizą 
ruchu pojazdów na wjazdowych ulicach 
miasta 

40 723,34 zł 90 000,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 
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Rewitalizacja oczka wodnego w Parku 
Rodzinnym Uzbornia 

40 723,34 zł 30 000,00 zł 
projekt będzie 

realizowany 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz 
stworzenie zielonej siłowni na osiedlu 
Krzęczków-Łychów 

10 723,34 zł 188 989,50 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

„Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla 
każdego – edycja II 

10 723,34 zł 54 600,00 zł 

brak 
wystarczających 

środków na 
realizację projektu 

 
Pozostała kwota wynosząca 10 723,34 zł zwiększa budżety dla projektów osiedlowych. 
 
projekty osiedlowe: 
 
Kwotę 10 723,34 zł stanowiącą budżet dla projektów osiedlowych w II turze podziału środków, 
podzielono na 14 osiedli, po 765,95 zł. Jednakże koszt każdego z pozostałych zgłoszonych projektów 
osiedlowych jest większy od powyższej kwoty. 
 

Z tego względu zespół stwierdził brak konieczności przeprowadzania kolejnej tury podziału środków. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich i osiedlowych przeznacza się 

kwotę: 879 000 zł. Pozostała kwota zostaje nierozdysponowana. 

 

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023: 

 

projekty ogólnomiejskie: 
 

• Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Wygoda i Poniatowskiego 

• Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar Holocaustu przy ulicy Niecałej 

• Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Rodzinnym Uzbornia 

 

projekty osiedlowe: 
 

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi 

• Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

Osiedle nr 2 – Słoneczne 

• Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe 
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Osiedle nr 3 – Krzęczków - Łychów 

• Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

Osiedle nr 4 – Uzbornia 

• Wykonanie remontu boiska do koszykówki wraz z zakupem 13 ławek na placu rekreacyjnym 

przy ul. Widok na dz. 6802/2, 6801, 6800 

Osiedle nr 5 – Niepodległości 

• Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

Osiedle nr 6 – Windakiewicza 

• Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

Osiedle nr 7 – Kolanów 

• Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy   

Osiedle nr 8 – Dołuszyce 

• Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszyce ul. Rydla  

Osiedle nr 9 – Chodenice 

• Ratownictwo wodne oraz usuwanie skutków porywistych wiatrów – zakup sprzętu dla potrzeb 

bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice   

Osiedle nr 10 – Kurów 

• Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul. Kurów na dz. 4523/1, 4591   

Osiedle nr 11 – Św. Jana – Murowianka 

• Chodnik strona zachodnio-północna przy bloku Murowianka 27A   

Osiedle nr 12 – Smyków 

• Plac zabaw 

Osiedle nr 13 – Karolina - Krzeczowska 

• Remont parkingu przy bloku ul. Karolina  

Osiedle nr 14 – Proszowskie 

• Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe 

 

 

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie zespołu: 

 

 

Tomasz Ryncarz – Przewodniczący zespołu 
 

 
 
Łukasz Chojecki – Członek zespołu 


