WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Żegocina

Kod TERYT

1201092

Województwo

małopolskie

Powiat

bocheński

Gmina

Żegocina

Kwota wnioskowanych środków
w zł

Szacowany koszt
inwestycji w zł

8 000 000,00

10 000 000,00

1

Gmina Żegocina

1201092

małopolskie

bocheński

Żegocina

3 000 000,00

3 750 000,00

2

Gmina Gręboszów

1204032

małopolskie

dabrowski

Gręboszów

5 326 760,00

6 326 760,00

3

Gmina Bolesław

1204012

małopolskie

dąbrowski

Bolesław

1 470 000,00

2 100 000,00

4

gmina Dąbrowa
Tarnowska

1204023

małopolskie

dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska

3 162 268,15

3 162 268,15

5

Powiat Dąbrowski

1204

małopolskie

dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska

1 615 026,00

1 615 026,00

6

7

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300
Gorlice

1205042

Gmina Ropa

1205082

małopolskie

małopolskie

gorlicki

gorlicki

Gorlice

Ropa

3 500 000,00

700 000,00

3 500 000,00

1 700 000,00

8

Gmina IgołomiaWawrzeńczyce
9

1206022

małopolskie

krakowski

Igołomia-Wawrzeńczyce

1 500 000,00

1 500 000,00

Przedmiot i krótki opis inwestycji

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Łąkta Górna. Oczyszczalnia po zakończeniu projektu będzie pracowała z optymalną
wydajnością dla zwiększonej liczby RLM zapewniając zgodne z prawem parametry oczyszczania zanieczyszczeń. Będzie spełniać wymagania
Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Zakres prac: obiekty podczyszczania
ścieków dowożonych, zbiornik bioreaktorów osadu czynnego, nowa pompa główna, wiata i plac składowania.

REKOMENDACJA KOMISJI

600 000,00 zł

W ramach inwestycji zaplonowana została budowa nowej szkoły podstawowej w miejscowości Łąkta Górna. Obecnie szkoła rozmieszczona jest
w sześciu wolnostojących pawilonach. Siódmy budynek to sala gimnastyczna ze stołówką. Takie rozwiązanie jest mocno niepraktyczne
ponieważ dzieciaki udając się choćby na posiłek każdorazowo musiały wychodzić na zewnątrz. W ramach projektu zaplanowano budowę
łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem dydaktycznym nr 4 a budynkiem sali gimnastycznej ze stołówką.

1 650 000,00 zł

Budowa budynku kultury pn. „Centrum Kultury w Gręboszowie” z wewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, wodociągową, grzewczą,
gazową, wentylacji mechanicznej, fotowoltaiczną
i energii elektrycznej; zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej oraz układem komunikacyjnym

245 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. W części dobudowanej zaprojektowano zespół żywieniowy z kuchnią, jadalnią dla 60 osób.
Kuchnia posiada odrębne wejście z zewnątrz z zapleczem magazynowym i sanitarno-szatniowym dla personelu. Będzie też odrębna kotłownia i
WC dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze będzie znajdować się sala komputerowa, sala lekcyjna i pokój dla nauczycieli oraz WC dla
chłopców i dziewcząt. Gmina posiada kompletna dokumentacje techniczną.

Rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnie Górnej.
Zadanie polega na budowie budynku wolnostojącego, niepodpiwniczonego.
Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 - parter, poddasze użytkowe. Powierzchnia zabudowy: 578,42 m2, Powierzchnia użytkowa: 760,3m2,
Kubatura: 4597,01 m3. Obiekt przeznaczony do jednoczesnego przebywania ok. 200 osób. Obiekt został przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne.
Budowa wielofunkcyjnego budynku przy zastosowaniu nowoczesnych technologii stworzy miejsce integracji dla włączenia społecznego
mieszkańców oraz umożliwi rozwój aktywności społecznej
na terenie zdegradowanym. Ponadto, diametralnie wzrośnie funkcjonalność przestrzeni publicznej
w Nieczajnie Górnej. Poprzez powstanie obiektu kultury poprawi się jakości życia mieszkańców
i dostęp do oferty w tej materii. Nowy obiekt pozwoli zintensyfikować działalność kulturalną
i edukacyjną w zakresie lokalnej kultury i dziedzictwa, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób niepełnosprawnych.
Użytkownikami obiektu będą mieszkańcy obszaru zdegradowanego, którzy będą korzystać z usług kulturalnych za pośrednictwem
następującym instytucji: : filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespół Pieśni i Tańca „Nieczajnianie", Koło Gospodyń Wiejskich. Są to instytucje
mające siedzibę w obecnie istniejącym domu ludowym i przewiduje się, że nadal będą funkcjonowały w nowo powstałym obiekcie. Pozostałe
podmioty funkcjonujące w Nieczajnie Górnej (OSP, Szkoła, klub sportowy, parafia) będą incydentalnie prowadzić działania związane z szeroko
pojętą kulturą na terenie obiektu zgodnie ze swoimi statutami.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji energetycznej budynki I LO w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy komfortu cieplnego
oraz ograniczenia zużycia energii. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, obróbki blacharskie, malowanie ścian i sufitów,
modernizacja c.o. i c.w.u. wraz z montażem pomp ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Inwestycja obejmuje budowę 3,5 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz 1 miejsca odpoczynku rowerzystów na terenie Gminy
Gorlice. Realizacja inwestycji obejmie budowę ścieżki od Kasztelu w Szymbarku do granicy z Gminą Ropa, pozwoli połączyć istniejący odcinek
ścieżki z Ropicy Polskiej do Kasztelu w Szymbarku ze ścieżką budowaną na terenie Gminy Ropa do granicy z Szymbarkiem, tworząc
kilkunastokilometrowy ciąg dróg rowerowych od Gorlic do Ropy. Inwestycja pozwoli zintegrować układ komunikacyjny oraz podnieść
atrakcyjność turystyczną Gminy.
Inwestycja dotyczy budowy 700 metrowego odcinka ścieżki rowerowej, w tym dwóch kładek na ciekach wodnych. Na realizację I etapu
inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, nie mniej jedynie pełna realizacja zadania umożliwi połączenie z
planowaną, podobną ścieżką w miejscowości Szymbark w gminie Gorlice. Łączna długość całej ścieżki to 1,70 km, trasa umożliwi przejazd
rowerem z Ropy do miasta Gorlice. W kolejnych etapach planujemy wykonanie połączenia z miejscowością Klimkówka, co stworzy
nieprzerwany szlak rowerowy o długości kilkunastu kilometrów.
Budowa PSZOK na dz. 394/2 w Tropiszowie wł. Gminy l-W. W ramach inwestycji wybudowany będzie budynek magazynowy, wiata na
tymczasowe gromadzone i magazynowane odpadów wraz z zapleczem socjalno-biurowym dla obsługi obiektu. Planuje się montaż rampy
rozładunkowej oraz wagi najazdowej. Część odpadów gromadzona będzie w atestowanych i szczelnie zamykanych kontenerach, które
przewozić będzie na instalację zewnętrzna firma. Teren wymagał będzie ogrodzenia oświetlenia szlabanu zabezpieczającego przed dostępem
osób nieupoważnionych a także monitoringu z wykorzystaniem OZE.

1 100 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 300 000,00 zł

2 000 000,00 zł

700 000,00 zł

1 300 000,00 zł

Gmina Skała

1206103

małopolskie

krakowski

Skała

1 200 000,00

1 263 158,00

10

POWIAT KRAKOWSKI

1206

małopolskie

Krakowski

8 000 000,00

8 000 000,00

11

Gmina Kamienica

1207052

małopolskie

limanowski

Kamienica

1 300 000,00

1 682 000,00

12

Gmina Łukowica

1207082

małopolskie

limanowski

Łukowica

800 000,00

800 000,00

13

Gmina Wiśniowa

1209092

małopolskie

myslenicki

Wiśniowa

1 200 000,00

2 284 000,00

14

Gmina Łącko

1210092

małopolskie

nowosądecki

Łącko

3 000 000,00

3 500 000,00

15

powiat nowosądecki

12 10

małopolskie

nowosądecki

4 000 000,00

11 892 568,74

16

Gmina Gródek nad
Dunajcem

1210032

małopolskie

nowosądecki

Gródek nad Dunajcem

1 500 000,00

1 600 000,00

17

Gmina Korzenna

1210062

małopolskie

nowosądecki

Korzenna

6 382 701,00

7 151 306,00

18

GMINA ŁABOWA

19

1210082

małopolskie

NOWOSĄDECKI

ŁABOWA

1 300 000,00

1 300 000,00

Rewitalizacja Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale wraz z utworzeniem plenerowego kina letniego oraz modernizacja obiektu hali
sportowej zarządzanej przez CKSiR.
W przypadku rewitalizacji CKSiR wykonana zostanie termomodernizacja budynku, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja instalacji
oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie inwestycji. W drugim etapie wykonane zostanie zagospodarowanie
terenu: modernizacja ogrodzenia, montaż dwóch bram dwuskrzydłowych przy drodze przeciwpożarowej, niwelacja terenu pod kino
plenerowe, wymiana lamp na nowoczesne LEDowe, montaż monitoringu, utworzenie miejsca do darmowej biblioteczki (bookcrossing),
czytelni zewnętrznej, siedziska oraz szafki betonowe z półkami na książki. Gmina posiada dokumentację projektową na opisywane zadania.
W przypadku hali sportowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wykonane zostanie uszczelnienie pokrycia dachowego, montaż paneli
fotowoltaicznych oraz modernizacja pomieszczeń na nowe sale do ćwiczeń karate, ćwiczeń fitness, zumba i ćwiczeń dla dzieci.

Rozbudowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale o: 6 klas lekcyjnych o pow. 68m² do
prowadzenia zajęć w 34 osobowych grupach, łazienki dla osób niepełnosprawnych, 27 pokoi (łącznie w internacie i schronisku
młodzieżowym), łazienki do obsługi internatu i schroniska młodzieżowego, min. 2 pomieszczenia socj. do przygotowywania i podgrzewania
posiłków, 1 pomieszczenie na pralnie, min. 2 pomieszczenia do nauki własnej oraz 2 pomieszczenia do rekreacji.

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie obejmuje budowę mostu jednoprzęsłowego w miejscowości Szczawa w miejsce zniszczonego mostu w
czasie powodzi w 2018 roku. Zaprojektowano most o całkowitej długości 32,29 mb o konstrukcji żelbetowej, sprężonej z przyczółkami
żelbetowymi.
Całkowita szerokość mostu wynosi 6,78 m, przy czym jednia o szerokości 3,5 m. Nawierzchnię jezdni stanowić będą warstwy asfaltowe.
Zaprojektowano bezpieczniki (chodniki ) po obu stronach mostu o szerokości 1,50 m i 0,50 m i nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej
modyfikowanej polimerami.

Przedmiotem wniosku jest „Budowa zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody” w miejscowości Przyszowa. Przyrost liczby
mieszkańców, a co za tym idzie większe zapotrzebowanie na wodę sprawia, że dotychczas funkcjonujący mały zbiornik, bez stacji uzdatniania,
nie spełnia już odpowiednich parametrów i nie jest wstanie zgromadzić wystarczającego zasobu wody dla mieszkańców. Coraz częstsze okresy
suszy i niedoboru wody kwalifikują zadanie jako jedno z nadrzędnych i priorytetowych.

Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 964 w miejscowościach
Wiśniowa, Wierzbanowa i Poznachowice Dolne. Łączna dł. planowanego chodnika 1566 m. Ponadto
budowa 2 zatok autobusowych w m. Wierzbanowa. Na kilku odcinkach planowana jest budowa również
oświetlenia przydrożnego pozwalającego znacząco poprawić bezpieczeństwo na drodze. Planowane
oświetlenie zostanie wybudowane przy zastosowaniu nowoczesnych energooszczędnych technologii.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku usług publicznych, który łączyć ma w sobie kilka funkcji: pomieszczenia Ochotniczej Straży
Pożarnej, bibliotekę, wielofunkcyjne sale spotkań/świetlice, pom. techniczno-socjalne, WC. Ponadto, projekt przewiduje utworzenie dwóch
zbiorników na wody opadowe oraz zbiornik na nieczystości komunalne ciekłe. Budynek będzie w pełni dostosowany do osób z
niepełnosprawnością.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 639,49 m2.

Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach" obejmuje
budowę pełnowymiarowej hali sportowej wraz ze strzelnicą krytą, widownią, zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Marcinkowice, powiat nowosądecki. Wymiary hali sportowej umożliwią przeprowadzenie rozgrywek piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki
oraz halowego tenisa ziemnego. Będzie można również uprawiać inne dyscypliny sportowe, jak halowa piłka nożna czy badminton. W obiekcie
będzie również strefa strzelnicy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, tj. sterownią, magazynem broni, punktem czyszczenia i
rozładowywania broni, punktem wydawania broni, poczekalnią oraz pomieszczeniem pierwszej pomocy, a także zaplecze szatniowo-sanitarne.
Teren oświetlony i ogrodzony.

Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy. Projekt zakłada: - budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbudowę istniejącego boiska sportowego w m. Bartkowa-Posadowa (budynek o pow. użytk. 127,44m2, boisko trawiaste o
wym.54 x 95 m, piłkochwyty, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe) - rozbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Przydonica (boisko trawiaste o wym.40x62 m z piłkochwytami, wyposażenie typu: bramki, kosze na śmieci,
siłownia zewnętrzna, plac ćwiczeniowy dla OSP)
Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Korzennej”.
Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku wraz z wykonaniem dodatkowej kondygnacji II piętra,
budowy zjazdu, drogi wewnętrznej, chodników i miejsc postojowych, a także zakup wyposażenia. Planowana inwestycja wykonana zostanie na
potrzeby lokalnej społeczności celem poprawy istniejącej na terenie gminy infrastruktury administracji publicznej.

Budowa budynkuCentrum Aktywizacji Społecznej w Gminie Łabowa. Inwestycja pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej w Gminie Łabowa”
związana jest z budową budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną, którego zadaniem będzie podniesienie standardów,
poziomu i dostępności świadczonych usług kulturalno-społecznych. Planowane jest uruchomienie świetlicy , siedziby dla lokalnych grup
działania, biblioteki publicznej z nowoczesnym zapleczem Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia ograniczające
zanieczyszczenie środowiska min. panele fotowolt., co wykorzystamy w edukacji społecznej do programów rządowych.

1 200 000,00 zł

4 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

1 200 000,00 zł

1 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 500 000,00 zł

3 500 000,00 zł

1 300 000,00 zł

Miasto Grybów

1210011

małopolskie

nowosądecki

Grybów

1 500 000,00

1 600 000,00

20

Nawojowa

1210122

małopolskie

nowosądecki

Nawojowa

1 250 000,00

6 000 000,00

21

Gmina Czarny Dunajec

1211032

małopolskie

nowotarski

Czarny Dunajec

7 904 131,48

7 904 131,48

22

Gmina Szczawnica

1211023

małopolskie

nowotarski

Szczaqwnica

2 516 871,88

2 516 871,88

23

Miasto Nowy Targ

1211011

małopolskie

nowotarski

Nowy Targ

7 000 000,00

34 680 000,00

24

Gmina Bolesław

1212032

małopolskie

olkuski

Bolesław

1 250 000,00

1 250 000,00

25

Gmina Trzyciąż

1212062

małopolskie

olkuski

Trzyciąż

680 000,00

680 000,00

26

Gmina Zembrzyce

1215092

małopolskie

suski

Zembrzyce

2 798 500,00

2 900 000,00

27

Gmina Pleśna

1216042

małopolskie

tarnopwski

Pleśna

810 000,00

100 000,00

28

Gmina Gromnik

1216022

małopolskie

tarnowski

Gromnik

984 000,00

984 000,00

29

Gmina Lisia Góra

30

1216032

małopolskie

Tarnowski

Lisia Góra

3 624 294,00

3 624 294,00

Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji oraz remont instalacji C.O. w budynku Urzędu Miasta w Grybowie. W ramach
termomodernizacji wykonane zostanie docieplenie elewacji oraz stropów wraz z wymianą pokrycia dachu i elementów odwodnienia, remont
kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniona zostanie instalacja odgromowa. Ponadto w ramach remontu instalacji c.o.
planowana jest wymiana rur oraz grzejników w budynku Urzędu. Obiekt położony na działce nr ewid. 432 w obrębie 0001 m. Grybów.
Inwestycja obejmuje również wykonanie dokumentacji oraz niezbędnych prac termo modernizacyjnych na zabytkowej części budynku w celu
wykonania kompleksowej termomodernizacji całego obiektu.

Przedmiotem zadania jest budowa Centrum Kultury w Nawojowej. Zakres rzeczowy planowanych prac dotyczy robót budowlano –
instalacyjnych oraz zakup wyposażenia. Wnioskodawca posiada pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę i projektem
aranżacji Centrum Kultury. Projekt dotyczy kolejnego etapu inwestycji. Efektem realizacji projektu będzie powstanie Centrum Kultury wraz z
częścią biblioteczną o powierzchni 1925,55 m2.

Budowa żłobka wraz z przewiązką. Inwestycja zakłada wybudowanie pierwszego gminnego i jedynego w gminie Czarny Dunajec żłobka im.
Lecha i Marii Kaczyńskich dla dzieci do lat 4. Obiekt będzie spełniał najwyższe standardy świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 4 w tym
dzieci niepełnosprawnych. Placówka będzie w stanie przyjąć 80 dzieci. Żłobek będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy. Obiekt będzie
bezpośrednio zlokalizowany przy już istniejącym przedszkolu samorządowym. Zadanie jest gotowe do realizacji. Będzie to pierwszy tak
nowoczesny obiekt na terenie Podhala.a
Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II. Przedmiotem inwestycji jest
kolejny etap budowy sieci wodociągowej w sołectwie Szlachtowa o łącznej długości 2884 mb. ( ul: Berech, Łemkowska, Jana Pawła II, Sielska,
Wspólna, Kąty) Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury komunalnej poprzez umożliwienie dostępu do infrastruktury
wodociągowej a tym samym podniesienie standardu życia mieszkańców obecnie korzystających z własnych ujęć, które w obecnej sytuacji
hydrologicznej przy obniżonym poziomie wód gruntowych nie zapewniają dostępu do wody bieżącej. Inwestycja obejmuje budowę sieci
wodociągowej bez przyłączy, natomiast w możliwie dużym zakresie tak aby jak największa liczba mieszkańców miała możliwość podłączenia.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz
zagospodarowanie jego otoczenia. Zadanie otrzymało maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 6 min w ramach działania
ll.l.RPOWM. Obejmuje roboty murowe, izolacyjne, elewacyjne i konstrukcyjne. W ramach przedmiotowego wnioskujemy o dofinansowanie
prac związanych ze stolarką, wyposażeniem sali wielofunkcyjnej (meblowe oraz multimedialne i technologię teatralną, oświetlenie,
nagłośnienie).
Inwestycja będzie polegać na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.
Zakłada się wykonanie:
- robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących warunków przeciw-poż. wraz z przebudową
inst. elektrycznej i montażem oświetlenia awaryjnego, detekcji dymu, nadzoru wizyjnego,
- wymiany stolarki okiennej i montażu nowej kotłowni gazowej,
- nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej oraz drenażu zewnętrznego, docieplenia i zmiany sposobu ogrzewania w/w
sali.
„Przebudowa dróg gminnych : K120 487 Zadroże-Podkrzewie oraz drogi K120488 Zadroże – Kolonia Glanowska w miejscowości Zadroże,
gmina Trzyciąż”
Przedmiotem wniosku jest poprawa komunikacji drogowej na drogach gminnych K120 487 oraz K120488 w miejscowości Zadroże. Zakres prac
obejmuje wykonanie: częściowa wymiana podbudowy, nakładka asfaltowa, dodatkowe oznakowanie drogi oraz utwardzenie pobocza.

Modernizacja ujęcia wody i SUW w Zembrzycach wraz z budową studni głębinowej. Zakres prac obejmuje m.in : modernizację SUW,
przebudowę zbiornika wyrównawczego, wymianę instalacji wodnej (armaturę, filtry, system dezynfekcji itp) modernizację ujęcia wody na
Pałeczce, modernizację budynku i ogrodzenia, budowę studni głębinowej oraz dokumentację dla całości zadania. Obecna infrastruktura
wybudowana została w lat. 70 i nie przechodziła dotychczas modernizacji co ma wpływ na jakość wody.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie o długości ok. 1,66 km, wraz z pompownią ścieków, w tym:
rurociąg ciśnieniowy śr. 110 dla pompowni dł. 286,5 m, sieć kanalizacyjna śr. 250 dł. ok. 0, 32 km, sieć kanalizacyjna śr. 200 dł. ok. 1,06 km.
Miejscowość jest skanalizowana w ok. 20% (w części położonej na płaskim terenie). Planuje się wykonanie kanalizacji w części wsi położonej
po drugiej stronie rzeki Biała- teren pagórkowaty.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn; „Odwodnienie centrum Gromnika 2 – rejon PKP w Gromniku”.
Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2022, a jej całkowita wartość wynosi 984 000,00 zł. Wnioskowana kwota na rok 2022 w
wysokości 984 000,00zł.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- przebudowę i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 977,
- budowę (częściowo bezwykopowa) kolektora pod stacją kolejową Gromnik,
- budowę rowu otwartego i krytego z wylotem do rzeki Biała.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Lisia Góra. Prace inwestycyjne obejmują
budowę ciągów pieszych, trawnikowych oraz elementów infrastrukturalnych takich jak plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko
wielofunkcyjne, skatepark, altany i skwer z fontanną. Ponadto w centralnej części planuje się montaż wolnostojącego zegaru zintegrowanego z
fontanną posadzkową, a także plenerowe szachy i stoły do ping ponga.

1 100 000,00 zł

1 050 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 516 871,88 zł

2 350 000,00 zł

1 250 000,00 zł

680 000,00 zł

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

600 000,00 zł

1 400 000,00 zł

Gmina Żabno

1 216 153,00

małopolskie

tarnowski

Żabno

3 332 773,00

3 332 773,00

31

Gmina Gdów

1219022

małopolskie

wielicki

Gdów

5 000 000,00

7 000 000,00

32

Województwo
małopolskie

12

małopolskie

35 000 000,00

35 000 000,00

33

Gmina Bochnia

1201022

małopolskie

bocheński

Bochnia
(wiejska)

3 600 000,00

4 600 000,00

Projektem objęte są cztery Szkoły Podstawowe ( łącznie pięć budynków ) w Gminie Żabno- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich
(budynek główny i hala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa w Odporyszowie, Szkoła Podstawowa w Sieradzy, Szkoła Podstawowa w
Gorzycach.
Przedsięwzięcie obejmuje takie działania jak: ocieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem,
ocieplenie stropodachów, wymianę okien i drzwi, modernizację systemów ogrzewania,dodatkowo w każdej z szkół wymienione zostanie
oświetlenie na oświetlenie typu LED oraz zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i wdrożone systemy zarządzania energią. Cele projektu
to: zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów do atmosfery, zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków, zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej w XX wieku. Przegrody zewnętrzne,
okna i drzwi nie spełniają obecnie obowiązujących norm z zakresu ochrony cieplnej. Systemy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie dają
dostatecznej możliwości bieżącego kontrolowania zużycia energii. Oświetlenie wykonane na bazie świetlówek indukcyjnych i żarowych jest
energochłonne.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na Żłobek oraz Przedszkole wraz z wewnętrznymi
instalacjami (wodociągowo-kanalizacyjną, grzewczą z kotłownią gazową, gazową, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją oraz elektryczną),
wewnętrzną linią zalicznikową energii elektrycznej, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe i kanalizacją deszczową oraz utwardzeniami
dojścia i dojazdu na działkach nr: 1419/3, 1420/7 i 1420/13 zlokalizowanych w miejscowości Gdów.

5 000 000,00 zł

Przebudowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice
Projekt ma na celu przebudowę mostu na rzece Wiśle w m.Jankowice, w ciągu DW 781. Wariant preferowany zakłada demontaż istniejącego
ustroju nośnego oraz wykonanie nowego, budowę konstrukcji płytowo-belkową zespoloną beton-stal. Przebudowana zostanie ponadto droga
na moście i dojazdach. Droga wyposażona zostanie m.in. w balustrady i bariery ochronne, urządzenia do odprowadzania wód opadowych.

4 100 000,00 zł

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznych dla miejscowości Zatoka oraz częściowo w
miejscowościach Bogucice, Ostrów Szlachecki w Gminie Bochnia. W ramach inwestycji wykonanych zostanie 9 704,50 m sieci kanalizacyjnej z 5
pompowniami ścieków.

34

250 000,00 zł

Gmina Drwinia

120103

małopolskie

Bocheński

Drwinia

5 100 000,00

6 000 000,00
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Gmina Drwinia

120103

małopolskie

Bocheński

Drwinia

860 000,00

860 000,00

36

Gmina Łapanów

1201052

małopolskie

bocheński

Łapanów

446 097,37

446 097,37

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w pasie
drogi DW 965 na terenie gminy Drwinia”. Zadanie obejmuje budowę dwukierunkowego ciągu sieci ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych
w pasie drogi wojewódzkiej 965 w miejscowości: Świniary, Zielona, Drwinia, Dziewin na odc. 010 km 0+110 do odc. 030 km 0+540 o łącznej
długości 5,154 km o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm

500 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych poprzez wzrost
potencjału ratowniczego jednostek OSP z terenu Gminy Drwinia poprzez:
1.Budowę nowego budynku remizy strażackiej w Ispini.
2.Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem oraz agregatem wysokociśnieniowym dla OSP Grobla

860 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej Nr 580612 K Boczów - Za Rzeką w km 0+280 do km 1+341. Inwestycja polega na
wykonaniu robót odwadniających, zmianie nawierzchni, wykonaniu poboczy, wykonaniu zjazdów, wykonaniu przepustu. Inwestycja pozwoli
na zwiększenie nośności drogi, poprawę bezpieczeństwa.
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360 000,00 zł

GMINA NOWY WIŚNICZ

120106

małopolskie

BOCHEŃSKI

GMINA NOWY WIŚNICZ

2 566 086,00

4 662 391,00

38

GMINA NOWY WIŚNICZ

120106

małopolskie

BOCHEŃSKI

GMINA NOWY WIŚNICZ

850 000,00

850 000,00

39

Gmina Rzezawa

40

300 000,00 zł

1201072

małopolskie

bocheński

Rzezawa

1 100 000,00

2 420 360,00

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa – etap I i II. Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb odbiorców na
wodę w okresie suszy itp. I etap inwestycji będzie wykonywany w latach 2021 i potrwa do I połowy 2022 roku. Natomiast etap II rozpocznie się
w I połowie 2022 roku. Inwestycja obejmie prace instalacyjne wodne i kanalizacyjne, mechaniczne instalacje inżynieryjne, prace elektryczne w
tym: instalacje odgromowe, uziemiające, sieć teletechniczną oraz systemy sterowania

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Starym
Wiśniczu.
Doposażenie jednostki w samochód ratowniczo-gaśniczy przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w stanach
zagrożenia. Jednostka będzie mogła szybko i efektywnie reagować oraz lepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków. Przez odpowiednie
wyposażenie oraz napęd nowy samochód umożliwi szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia, które często występują w trudnym terenie.

Przedmiotem wniosku jest „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie –
etap II”. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem
(stan surowy przykryty), mieścić będzie salę sportową (mogącą spełniać również funkcję sali widowiskowej) wraz z zapleczem socjalnosanitarnym. Budynek będzie posiadał 2 kondygnacje. Na parterze - sala do ćwiczeń z boiskiem wielof., zespół szatniowy, pokój trenera,
magazyn sprzętu i kotłownia. Na piętrze trybuny, sala do gimnastyki korekcyjnej, aerobiku i węzeł sanitarny. Do wykonania w II etapie
przewiduję się: ściany wewnęt. działowe, obróbki blacharskie, wykończenie ścian i sufitów, warstwy posadzkowe, stolarka okienna i drzwiowa,
dobudowa schodów stalowych, balustrady, elewacje, podesty i podjazdy do budynku, platforma przyschodowa, , instalacja ogrzewcza,
kanalizacyjna, , wodociągowa ( montaż armatury), wentylacji i klimatyzacji, gazowa, elektryczne, parking, dojścia, oświetlenie zewnęt.,
wyposażenie sportowe w tym: ruchome i nieruchome, trybuny, kurtyna. nasadzenie drzew. Inwestycja przygotowana do realizacji:
dokumentacja projektowa oraz prawomocne pozwolenie na budowę.

200 000,00 zł

800 000,00 zł

500 000,00 zł

Gmina Rzezawa

1201072

małopolskie

bocheński

Rzezawa

1 000 000,00

2 330 796,00

41

Gmina Trzciana

1201082

małopolskie

bocheński

Trzciana

1 500 000,00

1 500 000,00

42

Powiat Bocheński

1201

małopolskie

bocheński

Bochnia-miasto

862 230,00

862 230,00

43

Gmina Dębno

1202042

małopolskie

brzeski

Dębno

3 450 905,00

4 110 905,00

44

Gmina Szczurowa

1202072

małopolskie

brzeski

Szczurowa

500 000,00

500 000,00

45

Powiat Brzeski

1202

małopolskie

brzeski

2 050 000,00

4 100 000,00

46

Przedmiotem wniosku są roboty budowlane związane z inwestycją „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul.
Przemysłowej w miejscowości Rzezawa”. Zakres prac obejmuje: budowę sieci sanitarnej podziemnej składającej się z kanałów grawitacyjnych i
tłocznego wraz ze studzienkami sanitarnymi oraz przepompownią ścieków oraz zasilania elektrycznego do ww. przepompowni. Łączna
długość kanalizacji grawitacyjnej do wykonania: 1 600,00 m, natomiast kanału tłocznego 859,80 m. Inwestycja jest przygotowana do realizacji:
kompletna dokumentacja projektowa oraz prawomocne pozwolenie na budowę.

Zadanie polegalo bqdzie na utworzeniu wewnętrznego placu zabaw. W planowanych pracach uwzględniono wyremontowanie i
zagospodarowanie pomieszczenia o 3L7,36 m2, które bqdzie slużylo dzieciom z terenu Gminy Trzciana. Sala zabaw skladala siq bqdzie z
konstrukcji glównej, strefy trampolin i kqcika malucha z przeznaczenie dla dzieci do lat 12. Lokalizacja planowanej sali zabaw to budynek
Publicznej Szkoty Podstawowej w Leszczynie.

Przedmiotem inwestycji jest wyposażenie PCZK w Bochni w przewoźny agregat pompowy oparty o pompę wirową, napędzany silnikiem
wysokoprężnym. Agregat pompowy to urządzenie o bardzo szerokim spektrum zastosowań - pozwoli na podjęcie działań niezbędnych podczas
odwodniania powierzchniowego, pompowania wody, szlamu i ścieków, usuwania skutków powodzi i podtopień, prowadzenia akcji
ratowniczych. Zakup agregatu umożliwi wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie akcji ratowniczych.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie" ma za zadanie kompleksowe rozwiązanie zapotrzebowania
przez społeczność na miejsca w żłobkach i przedszkolach na terenie Gminy Dębno. Obecnie gmina nie posiada żłobka. Zintegrowany
nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą
towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, przyłączami, obiektami małej architektury, placem zabaw zapewni 70
miejsc dla podopiecznych. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem zadania jest modernizacja świetlicy na parterze budynku Domu Ludowego w m. Rudy-Rysie wraz
z zagospod. terenu przylegającego do obiektu. Zakres prac obejmuje remont istniejących pomieszczeń świetlicowych i sanitariatów, adaptację
pomieszczenia pełniącego funkcję garażu na potrzeby funkcjonującej świetlicy, jej wyposażenie oraz wykonanie zagospodarowania terenu
m.in.
w postaci remontu parkingu i wymiany ogrodzenia. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem projektu jest budowa 8 odcinków chodników o łącznej długości 4,710 km na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno,
Gnojnik i Szczurowa w ciągu dróg powiatowych:
1439K msc. Gnojnik, Lewniowa,
1421K msc. Borzęcin,
1340K msc. Mokrzyska,
1430K msc. Sterkowiec,
1404K msc. Niedźwiedza,
1407K msc. Biadoliny Szlacheckie,
1441K msc. Złota,
1426K msc. Strzelce Wielkie.

500 000,00 zł

250 000,00 zł

700 000,00 zł

1 250 000,00 zł

250 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Zakres prac obejmuje:
- budowę 8 odcinków chodnika o łącznej długości 4,710 km,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

Powiat Brzeski

1202

małopolskie

brzeski

2 400 000,00

2 400 000,00

47

Gmina Libiąż

1203043

małopolskie

chrzanowski

Libiąż

2 000 000,00

32 875 000,00

48

Gmina Trzebinia

120353

małopolskie

chrzanowski

Trzebinia

3 500 000,00

3 500 000,00

49

Gmina Trzebinia

50

120353

małopolskie

chrzanowski

Trzebinia

1 200 000,00

1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa wybranych budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, której
celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. Cel zostanie osiągnięty przez wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie dachu, dociepleniu stropów, wykonaniu kotłowni z wykorzystaniem BMS oraz wymianie instalacji CO.

Wnioskowana kwota pozwoli na zakończenie budowy obiektu krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. „Flagówka” w Libiążu,
o powierzchni użytk. 3.733,62m² i 2 kondygnacjach. Obiekt obejmuje 3 baseny: pływacki z podnoszonym dnem 25x12,5m, rekreacyjny
10x9,3m, brodzik 5,3x3,7m.
Ponadto: zjeżdżalnię, jacuzzi, saunę, gejzery i reflektory, salę fitness, strzelnicę sportową (25m); na elewacji ściankę wspinaczkową oraz 2
tężnie solankowe 7,5x0,8m. Zaprojektowano recepcję, zaplecze sanitarno-szatniowe, zespół dozowania chemii basenowej; budowę ciągów
komunikacyjnych i zatoki autobusowej oraz zagospodarowanie zieleni.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego z 16 lokalami komunalnymi
na Os. Gaj w Trzebini” jest projektem mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Trzebinia i zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych osób posiadających niższe dochody.
W budynku zaprojektowano 16 mieszkań (7 trzypokojowych i 9 dwupokojowych). Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jest pierwszym z kompleksu sześciu planowanych do budowy w tej lokalizacji budynków.

Celem projektu „Budowa parkingu na 98 miejsc postojowych przy ul. Dworcowej w Trzebini” jest integracja transportu kolejowego z
transportem zbiorowym w Trzebini. Ogólnodostępny parking zlokalizowany będzie przy głównym węźle przesiadkowym w Trzebini: Dworcu
Kolejowym (pełniącym funkcję dworca regionalnego) oraz zajezdni autobusowej w Trzebini. W zamyśle kierowcy mają pozostawiać tam swe
auta i kontynuować drogę komunikacja zbiorową do centrum miasta lub koleją
w stronę Krakowa lub Katowic.

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

2 500 000,00 zł

500 000,00 zł

Gmina Olesno

1204052

małopolskie

dąbrowski

Olesno

942 400,00

1 178 000,00

51

Gmina Bobowa

1205033

małopolskie

Gorlicki

Bobowa

1 250 000,00

1 250 000,00

52

Gmina Lipinki

1205052

małopolskie

gorlicki

Lipinki

2 323 577,00

2 858 000,00

53

Gmina Uście Gorlickie

1205102

małopolskie

gorlicki

Uście Gorlickie

1 667 489,31

3 334 978,61

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu hali namiotowej łukowej wraz z zapleczem
socjalnym przy Szkole Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej”, w tym:
- Opracowanie niezbędnej dokumentacji
I. - Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę.
II. - Opracowanie dokumentacji powykonawczej
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 122 w m. Pilcza Żelichowska, na której znajdują się:
- budynek Szkoły Podstawowej,
- boisko do piłki nożnej,
- plac zabaw dla dzieci młodszych,
- fundamenty rozpoczętej i niezrealizowanej rozbudowy Szkoły, przewidziane dla posadowienia projektowanego zaplecza,
- poliuretanowe wielofunkcyjne boisko sportowe zlokalizowane w istniejących fundamentach przewidzianych pod zabudowę Sali
gimnastycznej,
- czynny osadnik ścieków,
- osłona śmietnikowa,
- wjazd i wejście od strony zachodniej,
- parking (przed budynkiem szkoły).

Przedmiotem zadania jest rozbudowa infrastruktury przy Stadionie w Bobowej. Inwestycja
dot. modernizacji stadionu w zakresie budowy budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami
(w tym fotowoltaika), parkingu, oświetlenia i monitoringu obiektu. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi także modernizacja drogi
prowadzącej bezpośrednio do Stadionu oraz obszaru przylegającego obejmująca budowę oświetlenia ulicznego, wykonania ogrodów
deszczowych, tzw. zielonego parkingu- alejek, nasadzeń zieleni oraz małej architektury.

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipinki – część prawobrzeżna, etap III. Sieć kanalizacyjna obsługiwać będzie
zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Inwestycja obejmuję sieć kanalizacji sanitarnej o długości łącznej około 3160,0 mb, kolektory główne
grawitacyjne oraz tłoczne i dwie pompownie ścieków. Zadanie obejmuje również modernizacje/przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków
w miejscowości Wójtowa w zakresie umożliwiającym przyjęcie ścieków od nowo podłączonych budynków.

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Projekt „Budowa sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej w Gładyszowie” obejmuje dobudowę sali
gimnastycznej wraz z zapleczem oraz świetlicy integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Gładyszowie. Budynek będzie się składał z kilku
segmentów funkcjonalnych, dach dwuspadowy, bryła rozbudowy o kształcie 2-ch prostopadłościanów na rzucie prostokąta.

54

1 000 000,00 zł

Miasto Gorlice

1205011

małopolskie

gorlicki

Miasto Gorlice

2 410 020,00

2 410 020,00

55

Gmina Krzeszowice

1206063

małopolskie

krakowski

Krzeszowice

1 425 000,00

1 500 000,00

56

Gmina Krzeszowice

1206063

małopolskie

krakowski

Krzeszowice

1 660 228,77

1 747 609,23

57

Gmina Krzeszowice

1206063

małopolskie

krakowski

Krzeszowice

1 900 000,00

2 000 000,00

58

Gmina Skała

59

600 000,00 zł

1206103

małopolskie

krakowski

Skała

800 000,00

922 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja krytej pływalni w Gorlicach ul. Sportowa, po ponad 20 latach eksploatacji. Budynek, dzięki
modernizacji fasady zyska nowoczesny wygląd, a wnętrze strefę rekreacji – saunarium, jacuzzi, tężnię i grotę solną. Powstanie także
zabudowany taras, na którym pływacy będą mogli odpocząć na leżakach. W holu głównym staną wieszaki, a dalej stanowiska z suszarkami.
Zmieni się lokalizacja kas biletowych. Przy punkcie gastronomicznym powstanie także kącik dla dzieci.

1 200 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest drugi etap prac w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalas (objętej dofinasowaniem także w
ramach poprzedniego naboru RFIL), obejmujący wykończenie oraz wyposażenie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
oraz budowę obiektów sportu i rekreacji: boisko do koszykówki, bieżnia, skok w dal, pchnięcie kulą, sceny plenerowej, schodów terenowych,
stacji naprawy rowerów, powierzchni utwardzonych, instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej.

1 000 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej,
należącego do zabyt. zespołu XIX-wiecznej zabudowy Krzeszowic, w której obecnie funkcjonuje Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia
Krzeszowickie Centrum Zdrowia. Zakres inwestycji obejmuje, oprócz przywrócenia dobrego stanu technicznego elewacji, ekspozycję wypraw
tynkowych i dekoracji sztukatorskiej, zbliżonych do pierwotnych oraz rekonstrukcję brakujących gzymsów.

1 500 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest drugi etap prac w ramach rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Filipowice (objętej
dofinasowaniem także w ramach poprzedniego naboru RFIL), obejmujący wykończenie oraz wyposażenie budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół obiektu oraz przebudowę boiska polegającą na wymianie nawierzchni z urazogennej na bezpieczną, montażu koszy do
koszykówki, siatki do siatkówki i piłkochwytów oraz na budowie odwodnienia liniowego.

1 500 000,00 zł

Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego na boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem w
miejscowości Minoga.
Obecnie boisko trawiaste nie spełnia wymogów sportowych. Ze względu na konieczność dostosowania boiska do obowiązujących standardów,
obiekt wymaga przebudowy. Po przebudowie boisko będzie miało charakter boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego o nawierzchni
poliuretanowej mieszczące w swym obrębie boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, bieżnię,
stanowisko do skoku w dal.
Inwestycja ta jest szalenie potrzebna i bardzo wyczekiwana społecznie - dokumentacja projektowa tej inwestycji została opłacona z
dobrowolnych składek mieszkańców Minogi i okolic oraz w formie darowizny za darmo przekazana gminie.

800 000,00 zł

Gmina Świątniki Górne

1206143

małopolskie

krakowski

Świątniki Górne

2 794 088,55

3 725 451,41

60

Gmina Limanowa

1207072

małopolskie

limanowski

Limanowa

6 500 000,00

6 500 000,00

61

Gmina Gołcza

1208022

małopolskie

miechowski

Gołcza

640 000,00

800 000,00

62

Gmina Gołcza

1208022

małopolskie

miechowski

Gołcza

600 000,00

820 000,00

63

Gmina Kozłów

1208032

małopolskie

miechowski

Kozłów

709 947,00

709 947,00

64

Gmina Lubień

1209022

małopolskie

myślenicki

Lubień

1 100 465,00

1 100 465,00

65

Gmina Raciechowice

1209052

małopolskie

myślenicki

Raciechowice

2 830 380,00

2 836 380,00

66

Gmina Siepraw

1209062

małopolskie

myślenicki

Siepraw

2 462 327,85

6 860 911,00

67

Gmina Kamionka Wielka

1210052

małopolskie

Nowosądecki

Kamionka Wielka

405 000,00

450 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie o powierzchni areny
sportowej ok 800m2. Hala wyposażona będzie w boisko umożliwiające grę w piłkę halową, siatkówkę , koszykówkę oraz inne dyscypliny
sportowe. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne zaplecze socjalne tj. szatnie, sanitariaty, magazyny sprzętu sportowego oraz pomieszczenie
dla nauczycieli. Planuje się również wyposażenie obiektu w trybuny mieszczące ponad 100 widzów. Projektowaną halę będzie można
dodatkowo wykorzystać do organizacji imprez środowiskowych o charakterze rekreacyjnym oraz kulturalnym. Obiekt będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gołczy. W ramach zadania planuje się: 1.
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, 2. Budowa zaplecza
socjalnego dla obsługi PSZOK-u 3. Utwardzenie i odwodnienie terenu 4. Montaż wagi samochodowej 5. Budowę wiaty na kontenery,
ogrodzenia, oświetlenia 6. Wyposażenie stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Czaple Małe, w ramach zadania planuje
się: 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 2. Wykonanie
remontu generalnego budynku oraz wykończenia wnętrza, wraz z nowym podziałem powierzchni wewnętrznej, 3. Wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 4. Utworzenie pełnowymiarowego i w pełni funkcjonalnego pomieszczenia dla orkiestry
dętej „Czapelanka” 5. Utworzenie w pomieszczeniach świetlicy izby pamięci: „Kasztanka – legendarna klacz Józefa Piłsudskiego” w związku z
tym że koń marszałka urodził się w Czaplach Małych. 6. Przystosowanie pomieszczeń i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych 7.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy w tym wykonanie miejsc parkingowych oraz dojść do budynku

Wniosek nr 2 Gminy Kozłów dotyczący wykonania robót bud. dla uzyskania zmiany sposobu użytkow. bud. z punktu przedszk. na przedszkole
w Kamionce, gm. Kozłów, na dz. nr 10. Projekt zakłada:1.Przebudowę pomieszczeń wewn. bud., modernizację instalacji ośw. wewn.,
wykonanie robót spełniających wymag. p.poż. sanit. i bezp. pracy. 2.Wykonanie termomod. bud. 3.Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy
ciepła. 4.Wymiana stolarki okiennej. 5.Bud. parkingu oraz bud. drogi dojazdowej, placu manewrowego.

Budowa Szkolnej Infrastruktury Sportowej obejmującej budowę: bieżni okrężnej, skoczni w dal, urządzeń sprawnościowych ,siłowni
zewnętrznej, schodów terenowych, drenażu, wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Skomielna biała – Dz. Nr 4264/2, 4264/1, 4263,
4261/2, 4261/1, 4243/8, 4257/1, 4258

Zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w wybranych budynkach użyteczności publicznej (szkoły, remizy OSP) Gminy
Raciechowice poprzez wymianę istniejących systemów grzewczych na gazowe lub pompy ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”. W
wyniku realizacji inwestycji nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza na terenie gminy i terenów sąsiednich, poprzez zmniejszenie emisji
siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla i tlenku azotu do atmosfery.

Projekt pn. „Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską” obejmuje budowę:
-ścieżek rowerowych o łącznej dł. 9410m, zgodnych z Roz. MTiGM 2.03.99 w spr. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie
-3 kładek pieszo-rowerowych
-4 punktów turystycznych wyposażonych w 1 podest widokowy,3 wiaty przystankowe, plac zabaw, siłownię zewnętrzną i plac grillowoogniskowy
-parkingu z 45 miejscami postojowymi w tym 3 dla osób niepełnospr. i oświetleniem.

Gmina Podegrodzie

1210142

małopolskie

nowosądecki

Podegrodzie

2 384 452,03

3 406 360,04

2 100 000,00 zł

4 000 000,00 zł

600 000,00 zł

600 000,00 zł

700 000,00 zł

1 100 000,00 zł

1 000 000,00 zł

950 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej.
Celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi,
czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” oraz lepsze zarządzanie energią cieplną w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej. Zakres projektu
obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania na nowoczesne spełniające najwyższe normy.

68

69

Projekt polega na budowie sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej we Wrząsowicach wraz z infrastrukturą i wyposażeniem
oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W ramach inwestycji planuje się również montaż instalacji fotowoltaicznej dla poprawy
energetycznej budynku szkolnego. Inwestycja ma służyć celom szkolnym, jak i mieszkańcom w ramach zajęc sportowych, społecznych i
kulturalnych

350 000,00 zł

Modernizacja przyszłego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w tym termomodernizacja , oraz utworzenie placówki dziennej opieki i
aktywizacji osób starszych w Gminie Podegrodzie
2 380 000,00 zł

Gmina Rytro

1210152

małopolskie

nowosądecki

Rytro

3 000 000,00

6 000 000,00

70

Gmina Czorsztyn

1211042

małopolskie

nowotarski

Czorsztyn

4 900 000,00

4 900 000,00

71

Gmina Lipnica Wielka

1211072

małopolskie

nowotarski

Lipnica Wielka

1 200 000,00

1 200 000,00

72

Gmina Ochotnica Dolna

121110_2

małopolskie

nowotarski

Ochotnica Dolna

1 600 000,00

1 600 000,00

73

Gmina Niedźwiedź

1207102

małopolskie

limanowski

Niedźwiedź

3 902 439,00

4 800 000,00

74

Gmina Raba Wyżna

1211112

małopolskie

nowotarski

Raba Wyżna

4 000 000,00

4 000 000,00

75

Gmina Rabka-Zdrój

1211123

małopolskie

nowotarski

Rabka-Zdrój

4 500 000,00

4 500 000,00

Budowa Gminnego Przedszkola, zapewni miejsca ok.37,5% dzieci, które dotychczas nie miały możliwości uczęszczania do w/w instytucji. Na
chwilę obecną, spośród 192 dzieci będących w wieku przedszkolnym, zaledwie 120 korzysta z tej szansy. Jak opisuje Program Rewitalizacji
Gminy Rytro występuje tendencja wzrostowa liczby urodzeń w ostatnich latach. Oznacza to, iż w nieodległej przyszłości zapotrzebowanie na
wolne miejsca w przedszkolach będzie jeszcze większe. Na domiar tego faktu, nowa reforma szkolnictwa, wprowadzająca 8-klasowy system
oznacza, a co za tym idzie tworzenie klas do 25 osób. Wymusza to na organach prowadzących stworzenie takowych miejsc.

2 820 000,00 zł

Projekt obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Sromowcach Wyżnych z koniecznymi przyłączami i instalacjami (wod-kan.,
c.o, c.t, wentylacja mechan., zewnętrzna instalacja wodna, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna). Powierzchnia użytkowa: 661,52 m2 w tym powierzchnia sali gimn. wynosi 416,93 m2. W budynku sali będzie znajdować się: pełnowymiarowe boisko sportowe o wymiarach 12x
24m, 2 szatnie, gabinet nauczyciela, magazyn, 5 sanitariatów oraz pomieszczenie dla sprzątaczek.

1 600 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy z placem manewrowym dostosowanej do wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w miejscowości Lipnica Wielka w Gminie Lipnica Wielka. Obecnie na terenie gminy mamy cztery jednostki OSP, od listopada 2020 jednostka
OSP Lipnica Wielka Centrum znalazła się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Wymaga to jednak zakupu specjalistycznego sprzętu,
na który niezbędna jest budowa remizy. Inwestycja zapewni zdecydowany wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Przedmiotem projektu jest modernizacja kompleksu sportowego w Tylmanowej, czego wynikiem będzie poprawa warunków uprawiania
sportu oraz aktywności fizycznej. W projekcie zaplanowano m.in. prace polegające na wymianie murawy boiska na przyjazną dla środowiska
naturalnego i zgodną z planowanymi przepisami UE w zakresie sztucznych traw, montażu tablicy wyników i instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja energetyczna, montaż fotowoltaiki, montaż kotła kondensacyjnego dostosowanie budynku
dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej.
Obecnie istniejący Ośrodek Zdrowia w Gminie Niedźwiedź nie ma wystarczających warunków lokalowych i swoje świadczenia wykonuje w
trybie zmianowym (lekarze oczekują na wolne gabinety). Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu, w
przeciwnym razie grozi niedopuszczeniem do użytkowania przez nadzór budowlany. Koniecznym jest dokończenie nowego obiektu i
przeniesienie do niego świadczenia usług medycznych, aby nie pozbawić mieszkańców dostępu do usług medycznych na terenie gminy
liczącej 7566 mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę turystów i wczasowiczów.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych i specjalistycznych usług medycznych służących wzrostowi
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy Niedźwiedź oraz odwiedzających turystów i wczasowiczów. Zwiększenie liczby gabinetów,
zwiększenie oferty w zakresie specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców Gminy Niedźwiedź oraz mieszkańców gmin ościennych,
którzy również korzystają ze usług medycznych proponowanych obecnie przez istniejący NZOZ, rozdzielenie wejść i poczekalni dla dzieci
chorych i zdrowych oraz dorosłych – obecnie dzieci chore i zdrowe oraz dorośli korzystają z jednego wspólnego wejścia i jednej poczekalni)

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wielofunkcyjnego (m.in. przedszkola, przychodni, biblioteki) w miejscowości Sieniawa, a
dokładniej prace wykończeniowe wewnętrzne. Prace obejmują: przewody wentylacyjne, spalinowe, ścianki działowe, tynki i malowanie ścian,
sufitów, wykładziny ścienne, wykończenie schodów wewnętrznych, elewację – ocieplenie ścian, windę, instalacje, klimatyzację, wentylację,
system sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

600 000,00 zł

1 500 000,00 zł

4 000 000,00 zł

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Rabki-Zdroju wraz z odbudową nawierzchni dróg” będzie
obejmowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 4 km oraz 0,7 km sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni
tych ulic.
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1 000 000,00 zł

Gmina Spytkowice

1211132

małopolskie

nowotarski

Spytkowice

650 000,00

650 000,00

77

Miasto Nowy Sącz

1262011

małopolskie

Nowy Sącz

Nowy Sącz

1 000 000,00

2 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicach. Zakres prac będzie obejmował wykonanie
niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia oraz przebudowę części szkoły mającą na celu budowę świetlicy nad szatniami
przyległymi do budynku. Przebudowa będzie polegać na wykonaniu płyty nad szatnią, dobudowaniu pomieszczenia, wykonaniu pokrycia
dachowego, montaż instalacji c.o., elektrycznej oraz prace wykończeniowe w pomieszczeniach.

650 000,00 zł

W ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym” – ETAP I
zostanie wykonana przebudowa drogi, wybudowane zostaną chodniki po obu stronach jezdni i oświetlenie drogowe, a także kanalizacja
deszczowa oraz 34 miejsca postojowe. Przebudowane zostaną również kolidujące sieci.

78

1 000 000,00 zł

Gmina Bolesław

79

900 000,00 zł

1212032

małopolskie

olkuski

Bolesław

3 500 000,00

3 500 000,00

Zadanie będzie polegać przekazaniu dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego z przeznaczeniem na doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z
o.o. w sprzęt diagnostyczny – tomograf do rezonansu magnetycznego oraz aparat RTG typu ramię C. Przykładowy Tomograf MAGNETOM
pozwala na szybkie wykonywanie badań i diagnostyki pacjentów. Natomiast urządzenie RTG typu Cios Fusion umożliwia wykonywanie
przeswietleń w sposób bezpieczny, sterowany poprzez zdalny interfejs, zapewnia dokładność oraz oszczędności czasu.

3 500 000,00 zł

Gmina Bukowno

1212011

małopolskie

olkuski

Bukowno

2 017 372,00

2 555 747,83

80

Gmina Bukowno

1212011

małopolskie

olkuski

Bukowno

3 491 866,23

3 491 866,23

81

Gmina Klucze

1212042

małopolskie

olkuski

Klucze

735 398,85

2 051 894,02

82

Gmina Klucze

83

1212042

małopolskie

olkuski

Klucze

1 100 000,00

1 350 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku dawnej szkoły z przeznaczeniem na: działalność filii instytucji
kultury tj. MOK, MBP, strefę coworkingową oraz lokale tymczasowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Prace obejmą m.in.: przebudowę
pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, ocieplenie ścian zewnętrznych,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji i pokrycia dachowego, montaż paneli PV.

1 000 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynku po banku spółdzielczym z przeznaczeniem na
działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie - przeniesienie części referatów oraz organizacji pozarządowych (wynajem). Prace obejmą m.in.:
przebudowę pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, ocieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji i pokrycia dachowego, montaż paneli PV.

1 000 000,00 zł

Wnioskowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wkładu własnego w kwocie 735 398,85 zł, do zadania inwestycyjnego pn.:
„Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego", dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne-spr.Celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Klucze w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego
poprzez utworzenie oraz zagospodarowanie istniejących tras rowerowych na terenie Gminy Klucze. W ramach inwestycji zaplanowano wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych
oraz turystycznych (w tym również istniejących), ich rozbudowę, włączenie się w tworzony powiatowy szlak długodystansowy przy udziale społeczności lokalnej w procesie
konsultacji przebiegu nowego szlaku, praktycznej nauki znakowania szlaków, stworzeniu przystanków turystycznych oraz promocji produktu turystycznego poprzez wydanie
przewodnika w formie aplikacji mobilnej. W ramach operacji m.in. przewiduje się stworzenie trasy pętli ścieżki rowerowej prowadzącej do tzw. "Róży Wiatrów" przez teren
Pustyni Błędowskiej oraz wytworzenie infrastruktury towarzyszącej dla potrzeb rowerzystów.
Przedmiotowy odcinek trasy będzie się łączył zgodnie z założeniami inwestycji z trasami wytyczanymi w ramach tego samego projektu partnerskiego przez gminy Wolbrom i
Olkusz.
Na terenie Gminy Klucze trasa rowerowa będzie biegła na odcinku ok. 19,083 km. Przy czym w ramach niniejszego działania robotami budowlanymi zostaną objęte odcinki tras o
dł. ok. 3662m (odcinki K2-K3, K8-K9, K11-K12) ODCINEK K2-K3 o dł. ok. 760m i szer. 2,Om. Odcinek zaczyna się na drodze leśnej łączącej drogę powiatową nr 1095K, a atrakcją
turystyczną tzw. Różą Wiatrów na Pustyni Błędowskiej. Odcinek biegnie (w kierunku wschodnim) w ramach pasa drogi leśnej zlokalizowanej na działkach nr 1701 i 1707.
Droga zostanie przebudowana tak aby w jej pasie umieścić ciąg rowerowy o szer. 2,Om i dł. 760m Przewidywana nawierzchnia: • warstwa górna o gr. 7cm z tłucznia wałowanego
31.5 mm zaklinowanego klińcem 4/20 i kruszywem drobnym 2/4mm, h=7cm • podbudowa stabilizowana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa naturalnego lub
łamanego, h=20cm • podłoże gruntowe o grupie nośności G1 ODCINEK K8-K9 o dł. 1720m i szer. 2,5m Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowę drogi gruntowo-leśnej i
umiejscowienie w jej pasie trasyrowerowej z tłucznia wałowanego. Początek opracowania stanowi skrzyżowanie dróg gminnych wewnętrznych (działka nr 541 obr. Golczowice).
Odcinek biegnie w pasie drogi gruntowej na dł. 730m, następnie droga gruntowa przechodzi w drogę leśną o nawierzchni naturalnej (290 m), aby następnie ponownie przejść w
drogę gruntową o dł. 700m. Cały przebieg tego odcinka trasy będzie posiadał szer. 2,5m.
Konstrukcja utwardzenia: • warstwa górna o gr. min. 7cm z tłucznia wałowanego 31.5mm zaklinowanego klińcem 4/20 i kruszywem drobnym 2/4mm, h=7cm • podbudowa
stabilizowana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego lub łamanego, h=20 cm • podłoże gruntowe o grupie nośności G1 Odcinek K11-K12 o dł. 1182m i
szer. 2,5m Odcinek biegnie od skrzyżowania drogi gminnej nr 120137K z drogą powiatową nr 1116K. Kończył się będzie natomiast na granicy administracyjnej gmin Klucze,
Wolbrom i Olkusz. Zamierzenie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1116K, polegającą na przeprowadzeniu w ramach jej pasa drogowego trasy rowerowej o nawierzchni z
tłucznia wałowanego. Inwestycja zlokalizowana będzie na odcinku o długości l,182km i szer. 2,5m. Na odcinku drogi powiatowej nr 1116K na odcinku o długości 202m konstrukcja
nawierzchni będzie przewidywać następujące warstwy: • warstwa górna o gr. co najmniej 7cm z tłucznia wałowanego 31.5mm zaklinowanego klińcem 4/20 i kruszywem drobnym
2/4 mm, h=7cm • podbudowa stabilizowana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 20cm z kruszywa naturalnego lub łamanego, h=20cm • podłoże gruntowe o grupie nośności G1 •
zabezpieczenie obrzeżami betonowymi Na odcinku drogi powiatowej nr 1116K odcinek o długości 980 m zastosowana technologia utwardzenia to: • warstwa górna o gr. co
najmniej 7cm z tłucznia wałowanego 31.5mm zaklinowanego klińcem 4/20 i kruszywem drobnym 2/4 mm, h=7cm • podbudowa stabilizowana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu
20cm z kruszywa naturalnego lub łamanego, h=20cm • podłoże gruntowe o grupie nośności G1 Na opisanych powyżej odcinkach (tj. K2-K3, K8-K9 oraz K11-K12) roboty będą
realizowane na podstawie Zgłoszenia robót.
Ponadto trasa zostanie ulepszona na dł. 6059,5m na odcinku RW-3a, K6-K7 po przez rozścieleni tłucznia na szer. 2,5m, co spowoduje poprawę nawierzchni. ODCINEK RW-3a o dł.
1731,5m i szer. 2,5m przebiegać będzie od tzw. „Róży Wiatrów" zlokalizowanej na Pustyni Błędowskiej w kierunku wschodnim i północno-wschodnim a dalej drogą leśną do
skrzyżowania z ul. Sosnową (w pobliżu tzw.
Stawu Zielonego w Kluczach).
ODCINEK K6-K7 o dł. 4328m i szer. 2,5m przebiegać będzie od drogi wojewódzkiej nr 791 wzdłuż nieczynnej bocznicy kolejowej (po jej południowej stronie) aż do skrzyżowania z
ulicą Dolną w m. Zalesie Golczowskie.
Technologia robót dla ww. odcinków będzie sprowadzać się jedynie do rozścielenia tłucznia.
Podsumowanie: - ozn. dróg. - 613,50 m - ozn. turyst. - 8748,00 m - utwardzenie z ozn. turyst. - 9721,50 m

Wnioskowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu
inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” dofinansowanego ze środków PROW na lata 20142020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Projekt zakłada wzmocnienie potencjałów kulturowych i turystycznych przestrzeni parku i otoczenia Dworku Dietla w Kluczach poprzez
zagospodarowanie terenu i poprawę walorów funkcjonalno-estetycznych. Projektowana inwestycja ma charakter ogólnodostępnej przestrzeni
rekreacyjnej i parku publicznego. Ma na celu poprawienie walorów estetycznych, funkcjonalnych oraz nadanie przestrzeni parku i otoczenia
Pałacu rangi reprezentacyjnej. Zakres projektu obejmuje utwardzenie terenu z płyt granitowych, budowę fontanny na placu wraz z
instalacjami, budowę muru z kamienienia naturalnego porfir na granicy parku od strony południowej wraz z wiatą przystankową, wykonanie
bramy stalowej oraz furtki. Nawierzchnię placu projektuje się z płyt granitowych płomieniowanych lub groszkowych w kolorze jasnoszarym ze
wzorem ułożonym z płyt granitowych w kolorze ciemno szarym - jako układ geometryczny w formie kwadratów różnej wielkości. W centralnej
części placu na osi głównego wejścia do Pałacu znajdować się będzie fontanna z zielonym skwerem. Fontanna zastała zaprojektowana w
miejscu, gdzie na początku XX w. czasach świetności założenia pałacowego również była fontanna. Był to plac przed wejściem do rezydencji
rodziny Dietlów, właścicieli m.in. fabryki papieru w Kluczach. Projektowana fontanna swoim kształtem nawiązuje do formy amonitu,
najbardziej charakterystycznej i powszechnie występującej skamieliny dla tutejszego regionu Jury. Fontanna będzie posiadała przyłącza do
sieci: energetycznej, wodociągowej, oraz kanalizacyjnej. Pow. placu z fontanną - 1424,9 m2
Pow. fontanny- 30,5m2
Pow. komory technologicznej- 8,8 m2
Plac wokół Pałacu Dietla od południa styka się z działką drogową i zatoką przystankową. Obecnie nie ma wyraźnej granicy w tym miejscu, przez
co przestrzeń placu staje nieczytelna i chaotyczna. Dlatego zdecydowano o oddzieleniu tych różnych funkcji fragmentem ogrodzenia w formie
muru kamiennego. Jest to zarazem miejsce dawnego ogrodzenia posiadłości.
Projektuje się mur z kamienia – porfiru, o wysokości 1,2 m. W istniejącym zjeździe prowadzącym bezpośrednio na plac projektuje się bramę i
furtkę. Brama o szerokości 5,5 m i furtka 1,2m o konstrukcji stalowej wykonana z profili o przekroju kwadratowym, w kolorze antracyt.
Projektowana wiata przystankowa znajdować się będzie w linii projektowanego muru.
W miejscach, gdzie znajdują się przejścia, mur jest przerwany, jego przebieg jest kontynuowany na posadzce pasem o szerokości muru i
wykonany z tego samego materiału – porfiru. Wiata o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze antracyt
wkomponowana w mur, zadaszenie ze szkła bezpiecznego,
- ściany: mur kamienny, ściana tylna z wypełnieniem ze szkła hartowanego.

500 000,00 zł

800 000,00 zł

Gmina Olkusz

1212053

małopolskie

olkuski

Olkusz

1 987 520,00

3 687 520,00

84

Gmina Trzyciąż

1212062

małopolskie

olkuski

Trzyciąż

3 407 100,00

3 407 100,00

85

Gmina Wolbrom

1212073

małopolskie

olkuski

Wolbrom

8 000 000,00

10 094 851,34

Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o część przedszkolną w sołectwie Zederman w gm. Olkusz, woj. małopolskie. Dobudowany
budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z osobnym gł. wejściem, pow. zabudowy 261,62 m2, pow. użytkowa 448,28m2. Przedszkole
dla 75 dzieci w 3 salach. Ponadto: 3 pom. z toaletami , pom. z toaletami dla pracowników, socjalne, szatnia, droga pożarowa, plac
manewrowy, chodnik, miejsca postojowe, schody zew. oraz podjazd dla niepełn. oraz przebudowa zew. instal. kan. sanitarnej. Opracowany
projekt bud. i pozwolenie na budowę. Wnioskowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów
wkładu własnego do ww. zadania dof. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - I nabór 2020.

„Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzyciąż”
Przedmiotem wniosku jest podniesienie efektywności energetycznej w 6 bud. użyteczności publicznej: 1. Budynek gminny w Tarnawie, 2.
Budynek gminny w Michałówce, 3. Remiza OSP Michałówka, 4. Remiza OSP Porąbka, 5. Remiza OSP Sucha, 6. Budynek wielofunkcyjny w
Zagórowej. Zakres prac obejmuje m. inn. prace termomodernizacyjne, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej, źródła ciepła z węglowego na
gazowe, instalacji c.o. wraz z grzejnikami.

1 000 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”. W ramach zadania planowana jest
budowa kanalizacji sanitarnej w Wolbromiu ul. Wyzwolenia, ul. Zacisze oraz w Zabagniu kol. Stara Wieś, kol. Nowa Łąka i kol. Radocha. Łączna
długość planowanej do budowy kanalizacji wynosi 7,883 km.

86

2 000 000,00 zł

Gmina Brzeszcze

1213023

małopolskie

oświęcimski

Brzeszcze

1 400 000,00

1 400 000,00

Zadanie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane związane z remontem dachu budynku Basenu „Pod Platanem”, wymianą klimatyzacji oraz
wymianą złóż filtracyjnych dla filtra stacji uzdatniania wody.

87

1 000 000,00 zł

Powiat Oświęcimski

1213000

małopolskie

oświęcimski

11 500 000,00

11 500 000,00

88

GMINA ŁABOWA

1210082

małopolskie

NOWOSĄDECKI

ŁABOWA

500 000,00

500 000,00

89

Gmina Nowe Brzesko

1214032

małopolskie

proszowicki

Nowe Brzesko

1 300 000,00

1 300 000,00

90

Gmina Nowe Brzesko

1214032

małopolskie

proszowicki

Nowe Brzesko

400 000,00

400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska lekkoatletycznego oraz boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. Inwestycja obejmie prace budowlane i nadzór inwestorski. W ramach inwestycji
powstaną m.in. boisko piłkarskie, piłkochwyty, bieżnia, bieżnia do skoku w dal, stanowisko do pchnięcia kulą, boiska do siatkówki plażowej,
trybuna z zapleczem socjalnym, ogrodzenie, chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe.

Modernizacja wiat przystankowych w Gminie Łabowa Inwestycja pn. „Modernizacja wiat przystankowych w Gminie Łabowa” ma za zadanie
zakup i montaż 26 wiat przestankowych na terenie Gminy Łabowa w ciągu komunikacyjnym drogi DK 75. Wiaty zostaną wykonane z
materiałów łatwych do przeprowadzenia dezynfekcji w celu przeciwdziałania COVID 19. Potrzeba budowy wiat przystankowych wynika w
większości z ich braku lub zniszczenia na skutek długotrwałego ich eksploatowania oraz starzenia się materiałów z których były wykonane.

Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski.
W ramach inwestycji planuje się:
- zakup trzech działek
- uporządkowanie i utwardzenie działek kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł

1 300 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko.
W ramach inwestycji planuje się:
- budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach gminy Nowe Brzesko

91

400 000,00 zł

Gmina Nowe Brzesko

1214032

małopolskie

proszowicki

Nowe Brzesko

400 000,00

400 000,00

Zakup koparki niezbędnej do usuwania skutków klęsk żywiołowych w postaci powodzi, zamuleń a także odnawiania rowów odprowadzających
wody opadowe.

92

400 000,00 zł

powiat proszowicki

1214000

małopolskie

proszowicki

793 000,00

793 000,00

93

Gmina Jabłonka

94

1 300 000,00 zł

121105

małopolskie

nowotarski

Jabłonka

1 722 114,27

1 722 114,27

Przedmiotem inwestycji jest zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19. Aparat RTG
wykorzystywany będzie w czasie epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu celem zachowania ciągłości diagnostyki chorego. COVID-19
stanowi chorobę układu oddechowego, dlatego badanie polegające na rtg klatki piersiowej jest niezbędne z uwagi na koniczność oceny zmian
radiologicznych w płucach od czego zależy dalsze postępowanie oraz leczenie chorego. Zaletą jest wysoka jakość obrazów, cyfrowa postać
danych z możliwością ich dalszej obróbki, archiwizacja i łatwe przesyłanie. Skraca to znacznie proces diagnostyczny, mający wpływ na szybkość
zastosowania odpowiednich metod leczenia, co ma ogromne znaczenie również przy obecnej epidemii COVID-19.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa mostu ,, Do Facułów” na cieku Syhlec w ciągu drogi gminnej K361758 w miejscowości Lipnica Mała.
Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejsce nowego obiektu o parametrach technicznych i
użytkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Światło projektowanego obiektu mostowego zapewni swobodny przepływ
miarodajny wody potoku. Dojazdy do mostu zostaną zaprojektowane o nawierzchni bitumicznej.

793 000,00 zł

500 000,00 zł

powiat proszowicki

1214000

małopolskie

proszowicki

2 960 000,00

2 960 000,00

95

powiat proszowicki

1214000

małopolskie

proszowicki

517 000,00

517 000,00

96

Gmina Budzów

1215032

małopolskie

suski

Budzów

1 638 662,00

3 277 324,00

97

Gmina Jordanów

1215052

małopolskie

suski

Jordanów

1 195 133,41

1 195 133,41

98

Gmina Stryszawa

1215072

małopolskie

suski

Stryszawa

2 160 000,00

2 700 000,00

99

Gmina Zawoja

121508 2.

małopolskie

suski

Zawoja

990 000,00

1 100 000,00

100

Miasto Jordanów

1215011

małopolskie

suski

Miasto Jordanów

2 500 000,00

2 500 000,00

101

Gmina Pleśna

1216042

małopolskie

tarnowski

Pleśna

810 000,00

1 000 000,00

102

Gmina Ryglice

1216063

małopolskie

tarnowski

Ryglice

993 691,27

993 691,27

Przedmiotem inwestycji jest zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19.
Badanie tomografem pozwala uzyskać przekroje badanych narządów i ich wizualizacje 3D. Usprawnia to proces diagnostyczny, mający wpływ
na szybkość zastosowania odpowiednich metod leczenia, co ma ogromne znaczenie również przy obecnej epidemii COVID-19.
Wykorzystywany będzie zarówno w czasie epidemii, jak i po jej zakończeniu. Ponadto badanie tomografii klatki piersiowej pozwala
zdiagnozować chorobę COVID-19 na bardzo wczesnym etapie, znacznie szybciej niż test diagnostyczny.

Przedmiotem inwestycji jest zakup wieży laparoskopowej z wyposażeniem oraz osprzętem endoskopowym do leczenia chirurgicznego
chorych.
Obecnie SPZOZ w Proszowicach, mający 3 Oddziały Chirurgiczno- zabiegowe w nowo wybudowanym Bloku Operacyjnym posiada jedną
przestarzałą wieżę laparoskopową na trzy sale operacyjne, co uniemożliwia jednoczesne leczenie chirurgiczne nowoczesnymi metodami
operacyjnymi chorych z zakażeniem COVID-19 i chorych niezakażonych. Obecność COVID-19 wymaga całkowitej izolacji, dlatego zasadnym jest
utworzenie odrębnej sali wraz ze sprzętem oraz aparaturą medyczną dedykowaną chorym zakażonym oraz pacjentom podczas diagnostyki.
Wiąże się to z koniecznością zwiększenia zasobów sprzętu medycznego, który sprzyja zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Przedmiotem inwestycji jest: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3”. Planuje
się budowę sieci kanalizacji z rur PVC-U fi 250÷ fi 160 mm , o łącznej długości 7 002 mb.
W ramach inwestycji do sieci zostanie podłączonych 72 szt. budynków. Ścieki będą odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej do nowo
wybudowanej oczyszczalni ścieków w technologii "Ogrody odnowy" w m. Budzów.
Inwestycja posiada niezbędną dokumentację oraz wszystkie prawomocne decyzje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyszkolnego wielofunkcyjnego boiska sportowego (pozwalające na grę w piłkę ręczną, koszykówkę,
siatkówkę, tenisa ziemnego), bieżni rekreacyjno-sportowej (dwutorowa o szer. 220cm), wraz z sił. Zewn. (7 urządzeń sportowych) oraz
przebudową istniejącego trawiastego boiska piłkarskiego(wyrównanie istniejącej płyty z jednoczesną korektą geometrii). W ramach inwestycji
zostanie wykonane ogrodzenie obydwu boisk piłkochwytami. Dodatkowo planuje się montaż małej architektury w postaci 6 ławek, stojaków
rower. oraz koszy na śmieci.

Przedmiotem wniosku jest inwestycja budowy przedszkola w miejscowości Lachowice w Gminie Stryszawa wraz z
instalacjami(elektryczna,wod.-kan.,c.o,wentylacja)i utwardzeniem terenu. Powierzchnia użytkowa 434,05 m2. W budynku zaprojektowano
trzy sale dydaktyczne i pomieszczenia niezbędne do funkcjonowanie przedszkola (kuchnia z zapleczem, jadalnia, toalety, szatnie,
pomieszczenia porządkowe, kotłownia, pokój logopedy, pokój dyrektora). Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi (łączną ilość
kondygnacji 3) z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.

Budowa hali pneumatycznej (ciśnieniowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. sieci
i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania hali, magazynu powłok i pomieszczenia technicznego dla
systemu grzewczo-nadmuchowego. Planuje się wykonanie w/w, tj. zadaszenia boiska piłkarskiego Orlik w Zawoi Wilcznej. Całkowita
powierzchnia boiska do zadaszenia wynosi 1 860 m2 .

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Jordanowie o stołówkę szkolną z zapleczem kuchennym oraz salami dydaktycznymi wraz z
kompleksowym dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecna stołówka nie spełnia wymogów techn. dlatego
koniecznym jest rozbudowa obiektu o nową stołówkę dostosowaną do potrzeb szkolnych. Zaplanowano wyposażenie stołówki i zaplecza
kuchennego. Budynek posiada wiele barier dla niepełnosprawnych. W tym zakresie planowana jest budowa windy, dostosowanie sanitariatów
oraz likwidacja wewnętrznych barier architektonicznych.

W ramach zadania planuje się przeniesienie istniejącego przedszkola w Rzuchowej do nowej lokalizacji:
•zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych na sale dla przedszkola 7 - oddziałowego. Oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat.
•łazienki zostaną dostosowane dla dzieci przedszkolnych. Wydzielona zostanie dodatkowa łazienka na parterze.
•Przeznaczenie małej sali gimnastycznej na salę do przedstawień i gimnastyki korekcyjnej.
•w ramach zadania zostaną też przygotowane gabinety dla nauczycieli.

517 000,00 zł

800 000,00 zł

200 000,00 zł

1 500 000,00 zł

990 000,00 zł

200 000,00 zł

300 000,00 zł

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1381lk Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w m. Zalasowa etap I ode. dł. Ok.
600 mb. Zadanie będzie polegać na budowie ścieżki rowerowej.

103

200 000,00 zł

Gmina Rzepiennik Strzyżewski

1216072

małopolskie

Tarnowski

Rzepiennik Strzyżewski

3 471 000,00

3 900 000,00

104

Gmina Olkusz

105

2 960 000,00 zł

1212053

małopolskie

olkuski

Olkusz

4 059 679,00

7 036 057,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa co najmniej 8 km oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu led przy drodze
Wojewódzkiej 980 (w tym również wykonanie dokumentacji projektowej, oraz prac geodezyjnych), a także wykonanie instalacji
fotowoltaicznych na co najmniej 12 budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy o sumarycznej mocy co najmniej 200 kW
(w tym również wykonanie dokumentacji projektowej).

Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na "Czarnej Górze" w Olkuszu wraz z zapleczem sędziowskim (3,13x2,57 bez schodów) i
drogą wewn. dojazdową, parkingami wraz z oświetleniem. Budynek (64,15x12,65), dwukondygnacyjny, zadaszony. Górną kondygnację w
części stanowią trybuny stadionu sport. (595 siedzisk). Budynek wyposażony w instalacje: wody zimnej, wody ciepłej, PV, gazu (dla kotła
kond.). Opracowany projekt bud. i pozwolenie na budowę. Wnioskowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną przezn. na
pokrycie kosztów wkładu własnego do ww. zadania dof. ze środków FRKF w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 oraz RFIL z 27.07.2020 r.

500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Gmina Szerzyny

1216162

małopolskie

tarnowski

Szerzyny

1 300 000,00

1 300 000,00

106

Gmina Tarnów

1216092

małopolskie

tarnowski

Tarnów

1 574 002,00

1 574 002,00

107

Gmina Tuchów

1216103

małopolskie

tarnowski

Tuchów

500 000,00

1 050 000,00

108

Gmina Wietrzychowice

121612_2

małopolskie

tarnowski

Wietrzychowice

3 500 000,00

3 500 000,00

109

Gmina Wietrzychowice

121612_2

małopolskie

tarnowski

Wietrzychowice

977 473,18

1 096 773,18

110

Gmina Wietrzychowice

121612_2

małopolskie

tarnowski

Wietrzychowice

1 000 000,00

1 100 000,00

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych w technologii LED i hybrydowej oraz
infrastruktury towarzyszącej w gm. Szerzyny – min. 125 opraw świetlnych, w tym min. 25 szt. lamp hybrydowych. Trasy oświetlenia
zlokalizowane będą w 5 miejscowościach tworzących gminę, w przysiółkach
o dużej gęstości zaludnienia i natężeniu ruchu pieszego, przy drogach powiatowych/gminnych, w miejscach zdarzeń niebezpiecznych czy też
prowadzących do głównych obiektów użyteczności publicznej. Inwestycja kompleksowo uzupełni dotychczasową sieć oświetleniową gminy.
Wnioskodawca posiada gotowość do realizacji zadania.

Zadanie dotyczy zagospodarowania centrum wsi Wola Rzędzińska na dz. nr 3445/14 z tężnią solankową, fontanną i innymi elementami małej
architektury, oraz nawierzchnie utwardzone, zieleń, wewnętrzne instalacje, oświetlenie, ogrodzenie. Opracowano projekt i uzyskano
pozwolenie na budowę nr 1134/2020 z dnia 19-08-2020 r. które jest prawomocne z dniem 05-09-2020 r. Zadanie obejmuje także budowę
chodnika z odwodnieniem i zjazdami przy drodze powiatowej 1371K w km 5+503 do km 5+956.

Inwestycja pn. „Budowa remizy OSP Jodłówka Tuchowska” obejmuje budowę remizy OSP z garażem jednostanowiskowym oraz zapleczem
socjalnym. Z obiektu będą korzystać strażacy ochotnicy z OSP w Jodłówce Tuchowskiej. Obiekt o powierzchni ok. 100 m2 będzie się znajdował
przy drodze powiatowej Lubaszowa-Siepietnica i jest uzupełnieniem tego typu jednostek na terenie gminy Tuchów. Jodłówka Tuchowska to
miejscowość znajdująca się najdalej od Tuchowa i nie posiada własnej siedziby OSP, co potwierdza potrzebę budowy takiego obiektu, w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów, często odwiedzających tę turystyczną miejscowość.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości 1000m3/d w Wietrzychowicach - etap I.
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody wraz z technologią uzdatniania wody w budynku-etap II.
Inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w dostęp do wody pitnej.
Wybudowana zostanie energooszczędna i ekologiczna stacja.

Wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury
turystyczno rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice.
W ramach realizacji operacji zaplanowano: budowę ścieżki rowerowej, w msc. Miechowice Małe, oraz w msc. Nowopole. Oznakowanie i
wyznaczenie szlaków rowerowych, montaż nowych obiektu infrastruktury turystycznej.

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł

1 100 000,00 zł

200 000,00 zł

Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku urzędu gminy Wietrzychowice celem utworzenia centrum kongresowego wraz z
infrastrukturą techniczną oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja umożliwi integrację społeczną oraz aktywizację
mieszkańców gminy.

111

500 000,00 zł

Gmina Wojnicz

1216133

małopolskie

tarnowski

Wojnicz

1 909 935,60

1 909 935,60

112

Gmina Wojnicz

1216133

małopolskie

tarnowski

Wojnicz

2 500 000,00

2 500 000,00

113

Gmina Zakliczyn

1216143

małopolskie

tarnowski

Zakliczyn

850 000,00

850 000,00

114

Gmina Zakliczyn

1216143

małopolskie

tarnowski

Zakliczyn

450 000,00

1 750 000,00

115

Gmina Żabno

116

400 000,00 zł

1 216 153,00

małopolskie

tarnowski

Żabno

1 007 000,00

1 007 000,00

Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacji Wojnickiego Rynku”, obejmująca: przebudowę nawierzchni
wraz ze zmianą układu funkcjonalnego płyty rynku i plant, budowę parkingu dla samochodów osobowych, przebudowę ulic w obrębie rynku i
plant, budowę zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę obiektów małej architektury, nasadzenie drzew i urządzenie
zieleni śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana została na obszarze wpisanym dn. 04.07.1977 r. do rejestru zabytków pod nr A-128 jako układ
urbanistyczny Wojnicza.

Planowana inwestycja polega na wykonaniu niezbędnych i najważniejszych prac budowlanych, celem zabezpieczenia przed zniszczeniem
budynku Pałacu Dąmbskich, położonego na działce ew. nr 1665/24 w Wojniczu, i dalszych prac restauratorsko-konserwatorskich. Budynek
Pałacu wraz z najbliższym otoczeniem został wpisany w 1971 r. do Rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod
numerem A-308 i stanowi główny obiekt Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojniczu. Budynek został wybudowany w 1874 r. w stylu
neogotyku angielskiego i jest murowany, piętrowy, podpiwniczony, z nieużytkowanym poddaszem z dachem dwuspadowym, pokrytym
dachówką, o układzie trzytraktowym, przekształconym na skutek późniejszych przebudów. Podstawowa bryła wybudowana została na rzucie
wydłużonego prostokąta. Elewacja budynku jest bogato zdobiona elementami architektonicznymi. Stan techniczny Pałacu Dąmbskich, w
szczególności fundamentów, piwnic, stropów, a zwłaszcza zadaszenia, wymaga skomplikowanych i kompleksowych prac restauratorskokonserwatorskich. W związku z nieszczelnym pokryciem dachu, powodującym niszczenie więźby dachowej oraz ścian, które ulegają degradacji
na skutek działania warunków atmosferycznych, niezbędnym staje się pilne wykonanie prac restauratorskich dachu. Z roku na rok postępuje
dewastacja budynku, co przyczynia się do zatracania jego walorów architektoniczno – estetycznych. Nieużytkowany budynek niszczeje, a jego
ciekawa i historyczna architektura niewątpliwie zasługują na zachowanie.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego będzie budowa budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m.
Melsztyn wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną, zewnętrznym odcinkiem
instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznym odcinkiem instalacji wodociągowej z istniejącej studni, zjazdem indywidualnym z drogi gminnej
oraz zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska
- Dąbrowa w m. Zakliczyn - etap I, od ode. 210 km 0+576,25 do ode. 220 km 0+639,50.

Odbudowa drogi gminnej Fiuk – Odporyszów – Fiuk nr K203531 w miejscowości Sieradza w km 0+685 – 1+305 na długości 620m.
Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym (jednojezdniowym, dwukierunkowym), w którym jezdnia posiada szerokość podstawową 5,00
m. Wzdłuż jezdni drogi gminnej należy wykonać pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m. Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów
indywidualnych i publicznych oraz konserwację istn. rowów przydrożnych.

1 400 000,00 zł

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

450 000,00 zł

800 000,00 zł

Gmina Andrychów

1218013

małopolskie

wadowicki

Andrychów

9 000 000,00

9 000 000,00

117

Gmina Lanckorona

1218042

małopolskie

wadowicki

Lanckorona

600 000,00

600 000,00

W ramach inwestycji zakłada się rewitalizację obszaru rekreacyjnego gminy - osiedla Olszyny . W zakres inwestycji wchodzą: budowa i
przebudowa dróg gminnych, budowa 147 miejsc postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, opaski, pobocza, sieci kanalizacji deszczowej,
sieci elektroenergetycznej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowej; remontu sieci kanalizacyjnej; - budowy placów
zabaw, siłowni terenowych i przebudowy boiska wielofunkcyjnego, urządzenie zieleni.

Inwestycja polega na budowie parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Izdebnik i polegać będzie na utwardzeniu terenu
betonową kostką brukową wraz z wykonaniem odwodnienia.
Szacuje się, że powstanie około 50 miejsc postojowych.

118

600 000,00 zł

Gmina Stryszów

1218072

małopolskie

wadowicki

Stryszów

560 000,00

800 000,00

119

Gmina Tomice

1218082

małopolskie

wadowicki

Tomice

4 153 345,40

5 537 793,87

120

Gmina Wadowice

1218093

małopolskie

wadowicki

Wadowice

4 000 000,00

4 210 526,00

121

Gmina Wieprz

1218102

małopolskie

Wadowicki

Wieprz

3 295 332,00

3 661 480,00

122

Powiat Wadowicki

1218

małopolskie

wadowicki

Wadowice

2 000 000,00

4 500 000,00

Przedmiot – Modernizacja zbiornika wody pitnej w miejscowości Stronie wraz z wymianą infrastruktury technicznej do uzdatniania wody.
Zakres obejmuje wymianę istniejącego przestarzałego zbiornika o poj. 300 m3 zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi Stronie oraz
zmodernizowanie infrastruktury do uzdatniania wody (Rura PE RC 110 600 m, Kabel 5 żyłowy 600 m, Przewiert 600 m, Sonda poziomu wody
wraz z czujnikiem, pompa głębinowa). Aktualnie w gm. Stryszów występuje duży problem z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, istniejący
jedyny w m. Stronie zbiornik jest awaryjny i wymaga pilnej modernizacji. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby zabezpieczenia zaopatrzenia
w wodę mieszkańców gminy. Na dzień dzisiejszy z istniejącego zbiornika korzysta 368 gospodarstw domowych, co daje około 1400-1500
mieszkańców.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radoczy do przepustowości 600 m3/d i obciążenia 5500 RLM ze zmianą procesu technologicznego, w tym
m. in. budowa:
- stacji zlewnej ścieków dowożonych,
- ciągu oczyszczania mechanicznego,
- przepływowego reaktora biologicznego z usuwaniem biogenów,
- osadników wtórnych z komorą rozdzielczą,
- pompowni recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego,
- zadaszonego boksu na osad,
- komory pomiarowej,
- instalacji fotowoltaicznej
oraz modernizacja istniejących obiektów

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie na obszarze Gminy Wadowice gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (uporządkowanie i przygotowanie terenu, ogrodzenie, oświetlenie wyposażenie PSZOK, zieleń izolacyjną, biuro socjalne).
Inwestycja ta umożliwi mieszkańcom przekazywanie frakcji odpadów komunalnych w sposób ograniczający kontakt z osobami obsługującymi
system odbioru odpadów, co w konsekwencji przełoży się na ograniczenie możliwości zakażenia koronowawirusem SARS-CoV-2. Ponadto
gmina zakupi 8 specjalistycznych samochodów do odbioru odpadów komunalnych (2 szt. - śmieciarka duża do 11000 kg; 3 szt. - śmieciarka
mała do 3500 kg; 3 szt. - pojazd skrzyniowy do odbioru segregacji do 3500 kg).

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz /ulice: Beskidzka, Rzymska, Górska, Kalinowa,
Wrzosowa, Kościelna/. Budowa kolektora o dł. 1450 mb pozwoli na podłączenie do kanalizacji 28 budynków /ok. 112 osób/.
W ramach inwestycji zakupiony zostanie pojazd ciśnieniowo–kanalizacyjny do udrażniania kanałów oraz zaadaptowany budynek na potrzeby
siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej (termomodernizacja, remont instalacji wewn, prace wykończeniowe).

200 000,00 zł

300 000,00 zł

3 000 000,00 zł

600 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest dostawa systemu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjno – budowlanymi dla Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Przedmiotowa inwestycja planowana jest w Pawilonie D Szpitala na poziomie parteru.

123

2 000 000,00 zł

Powiat Wadowicki

1218

małopolskie

wadowicki

Wadowice

8 000 000,00

11 024 276,98

Przedmiotem projektu jest budowa szkolnej hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach.

124

2 900 000,00 zł

Powiat Wadowicki

1218

małopolskie

wadowicki

Andrychów

6 000 000,00

12 004 401,26

Przedmiotem projektu jest budowa szkolnej hali sportowej wraz z przewiązką przy I Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie.

125

1 000 000,00 zł

Gmina Biskupice

126

1 500 000,00 zł

1219012

małopolskie

wielicki

Biskupice

2 000 000,00

2 000 000,00

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły oraz rozbudową
instalacji elektrycznej, teletechnicznej, C.O. wentylacji
300 000,00 zł

Gmina Wieliczka

1219053

małopolskie

wielicki

Wieliczka

3 978 400,00

4 973 000,00

Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem sportowym przy Szkole Podstawowej w Mietniowie. Zostanie wykonana sala gimnastyczna wraz z
zapleczem i sanitariatami. Cala sala zostanie kompleksowo wyposażona w sprzęt sportowy i gimnastyczny. Powstanie boisko sportowe o
nawierzchni trawiastej.

127

1 500 000,00 zł

powiat wielicki

12 19

małopolskie

wielicki

2 000 000,00

2 800 000,00

128

powiat wielicki

12 19

małopolskie

wielicki

2 000 000,00

2 500 000,00

129

powiat wielicki

12 19

małopolskie

wielicki

2 000 000,00

2 456 924,00

130

Gmina Ciężkowice

1216013

małopolskie

tarnowski

Ciężkowice

860 000,00

860 000,00

131

Gmina Ciężkowice

1216013

małopolskie

tarnowski

Ciężkowice

1 292 000,00

1 850 000,00

132

Gmina Ryglice

1216063

małopolskie

tarnowski

Ryglice

650 003,48

650 003,48

Przedmiotem inwestycji jest zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego
Kosiby w Wieliczce – obejmującego Szkołę Podstawowa nr 5 Specjalną oraz Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy, w których uczy się
łącznie ponad 120 dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zaplanowana do zakupu działka położona jest w Wieliczce (dz.
nr 1558) i posiada powierzchnię 0,7227 ha.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja boiska o naturalnej powierzchni trawiastej na boisko całoroczne z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego Powiatu Wielickiego. Boisko położone jest na działkach nr 39/26 i 39/44 (obręb 1 Wieliczka) – przy ul. Daniłowicza 6 w
Wieliczce. Właścicielem terenu jest Kopalnia Soli S.A., która zadeklarowała zgodę na użytkowanie – Powiat będzie dysponował nieruchomością
na cele budowalne.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowieobejmuje: zapewnienie dostępu osób niepełnosprawnych do
budynku (winda), wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, przebudowę dachu nad salą gimnastyczną, przeniesienie kotłowni
gazowej, uporządkowanie zaplecza sali gimnastycznej, zapewnienie dodatkowej sali lekcyjnej i przestrzeni rekreacji dla uczniów oraz
wykonanie zadaszenia (parking dla rowerów). Łączna pow. użytkowa zwiększy się o 209 m2, a pow. wewnętrzna o 250 m2.

Projekt zakłada modernizację budynku amfiteatru z terenem przylegającym. w m. Ciężkowice z rozszerzeniem o funkcje parkingu i placu
targowego w zakresie:
- roboty rozbiórkowe,
- modernizacja amfiteatru z zapleczem sanitarnym,
- utwardzenie terenu parkingu/placu kostką brukową (ok.2800m2)- parking P&R oraz dla Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
(MCEE),
- zagospodarowania terenu (parking dla rowerów-20szt., zieleń 30 szt.)

Projekt zakłada modernizację bud. Szkoly Podst. i Przedszkola. w m. Jastrzębia oraz zagospodarowanie terenu przez modernizację boiska
(wymiana nawierzchni asfalt.), bud. placu zabaw w zakresie:
- przebudowy boiska asfaltowego (611,52 m2) i boiska do piłki nożnej (1734,00 m2),
- zagospodarowania . terenu (ogrodzenie, parking dla rowerów-20szt., zieleń 30 szt. dojścia dla niepełnospraw., plac zabaw, sił. terenowa i
urządzenia sprawnościowe dla seniorów),
- instalacji fotowolt. zasil. szkołę i oświetlenie boisk.

300 000,00 zł

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów - Lubcza - Dęborzyn w miejscowości Lubcza. Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka
jednokierunkowej ścieżki rowerowej (o łącznej długości 802 m)

133

500 000,00 zł

Gmina Trzciana

1201082

małopolskie

bocheński

Trzciana

2 500 000,00

2 500 000,00

Zadanie polegalo bqdzie na budowie Publicznego Przedszkola i Zlobka w Gminie Trzciana dla okolo 150 dzieci (tj. 5 oddzial6w przedszkolnych i
1 oddzial 2fobka). W budynku tym planowane sE przestronne sale dydaktyczne, korytarze, kuchnia, zaplecze sanitarne, szatnie oraz fazienki a
tak2e infrastruktura towarzyszEca tj. parking. Obiekt bqdzie dostqpny dla os6b niepetnosprawnych.

134

1 800 000,00 zł

Gmina Gnojnik

120205

małopolskie

brzeski

Gnojnik

3 500 000,00

3 500 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gnojnik. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłoczonym w miejscowościach: Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik.

135

250 000,00 zł

Gmina Alwernia

1203013

małopolskie

chrzanowski

Alwernia

600 000,00

850 000,00

136

Powiat Chrzanowski

137

1 800 000,00 zł

1203000

małopolskie

chrzanowski

Chrzanów

1 550 000,00

1 550 000,00

Przedmiotem inwestycji jest zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu, wyposażony w sprzęt
ratownictwa technicznego służący do działań ratowniczych m.in. na autostradzie A4. Ze względu na duży zbiornik na wodę samochód będzie
wykorzystywany w przypadku wystąpienia pożaru w kompleksach leśnych m.in. Puszczy Dulowskiej. Dodatkowo samochód ze względu na
wyposażenie w zbiornik pianotwórczy będzie wykorzystywany w ramach do działań w ramach ratownictwa chemicznego.

500 000,00 zł

Rozwój ciągów pieszo-rowerowych poprzez: „Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1029K” -Wykonanie dokumentacji proj. i budowa
ciągu pieszo–rowerowego szer. 3 m, dł. 1,0 km przy DP 1029K–odcinek od wiaduktu do przej. kolejowego przy skrzyżowaniu z drogą na ośr.
Chechło oraz „Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K” -Budowa ciągu pieszo – rowerowego szer. 3 m, dł.2,10 km przy DP
1055K–odcinek od skrzyżowania z DW 780 do skrzyżowania z DP 1026K – ul. Chrzanowską w Regulicach.

800 000,00 zł

Powiat Dąbrowski

1204

małopolskie

dąbrowski

Dąbrowa Tarnowska

8 000 000,00

8 000 000,00

138

Gmina Biecz

1205023

małopolskie

gorlicki

Biecz

2 173 513,00

6 102 032,00

139

Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2, 38-300
Gorlice

1205042

małopolskie

gorlicki

Gorlice

2 000 000,00

2 000 000,00

140

Gmina Łużna

1205062

małopolskie

gorlicki

Łużna

2 197 740,00

2 197 740,00

Zadanie obejmuje rozbudowę budynków szpitalnych, izby przyjęć i pogotowia rat., pomieszczeń administracji, modernizację prosektorium,
wymianę wind, instalacji wew. i zew., klimatyzacji, wentylacji, fotowoltaiki, wykonanie przewiązki. Inwestycja pozwoli na rozszerzenie zakresu
działalności placówki poprzez utworzenie nowych pracowni diagnostycznych. Realizacja konieczna jest dla zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania szpitala w okresie epidemii COVID-19, zarówno dla personelu jak i pacjentów.

1 000 000,00 zł

Projekt pn. Biecki Jarmark Kultury (BJK) dofinansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Dz. 11.4 Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych Przedmiot projektu: budowa BJK na terenach pokolejowych obok realizowanego ze środków UE cen- trum przesiadkowego.
Powstaną obiekty - budynek gł. BCK ze sceną oraz 3 bud. wystawienniczo-han- dlowe, wszystkie dost. do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zostanie utwardzony plac przed budyn- kiem głównym i sceną oraz wykonane będzie oświetlenie zewnętrzne oraz parkingi.

1 000 000,00 zł

Inwestycja obejmuje budowę 2 km ścieżek pieszo-rowerowych na terenie dwóch miejscowości Gminy Gorlice- Kwiatonowice i Kobylanka.
Ścieżki prowadzone będą w miejscach widokowych, atrakcyjnych turystycznie a jednocześnie na co dzień uczęszczanych przez mieszkańców,
co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach. Inwestycja wpłynie na rozwój istniejącej infrastruktury dla turystyki
rowerowej, podniesie atrakcyjność turystyczną Gminy.

1 000 000,00 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola i szkoły muzycznej w sołectwie Szalowa.

141

1 000 000,00 zł
Gmina Moszczenica

1205072

małopolskie

gorlicki

Moszczenica

1 750 000,00

2 500 000,00

142

Gmina Ropa

1205082

małopolskie

gorlicki

Ropa

2 263 200,00

2 263 200,00

143

Gmina Sękowa

1205092

małopolskie

gorlicki

Sękowa

3 420 000,00

3 600 000,00

144

Gmina Uście Gorlickie

1205102

małopolskie

gorlicki

Uście Gorlickie

5 230 000,00

16 438 397,67

145

Gmina Czernichów

1206012

małopolskie

krakowski

Czernichów

8 000 000,00

8 000 000,00

146

Gmina IgołomiaWawrzeńczyce
147

1206022

małopolskie

krakowski

Igołomia-Wawrzeńczyce

2 000 000,00

2 000 000,00

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO I URZĘDU STANU CYWILNEGO W MOSZCZENICY Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Celem projektu jest poprawa bazy przedszkola samorządowego w Moszczenicy poprzez sale na zajęcia, szatnie i komunikację o łącznej
powierzchni ok. 150 m2. Daje to możliwość organizacji kolejnych 2 grup przedszkolnych na poziomie parteru, gdzie obecnie funkcjonują 3
grupy. Istnieje także możliwość organizacji w nowych salach żłobka zgodnie z wymogami programu rządowego Maluch+ oraz profesjonalnej
szatni dla wszystkich wychowanków.
Na piętrze planowanego budynku zostanie zorganizowany Urząd Stanu Cywilnego z salą ślubów i archiwum ponieważ obecny USC jest
pozbawiony takich możliwości. Do dyspozycji administracji pozostanie ok. 150m m2. Całość będzie połączona funkcjonalnie z obecnym
budynkiem przedszkola, Urzędem Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy Moszczenica uzupełnieniem o dostęp osób niepełnosprawnych na parter i
piętro, czego nie posiada obecny budynek.

Inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,5 km oraz doposażeniu oczyszczalni ścieków w Ropie w
urządzenia. W ramach planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej zostanie do niej podłączonych około 40 budynków mieszkalnych oraz jeden
usługowy. Przy rozbudowie oczyszczalni zostaną wykonane niezbędne roboty projektowe i przygotowawcze, roboty w zakresie instalacji
technologicznych, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz rozruchy
i szkolenia. W wyniku tych prac zwiększy się wydajność oczyszczalni z 250 m3/d do 500 m3/d.

Przeciwdziałanie skutkom suszy przez zapewnienie wody pitnej dla mieszkańców na terenach z deficytem wody. Inwestycja obejmuje budowę
sieci wodociągowej w miejscowościach Sękowa i Męcina Wielka o dł. ok. 8 km. Wodociąg będzie stanowił przedłużenie istniejącej sieci
wodociągowej z ujęciem wody na rzece Ropie. Do sieci zostanie przyłączonych ok. 90 budynków. Sieć wodociągowa stanowić będzie główne
źródło wody dla przyłączanych nieruchomości, a także będzie zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

Projekt „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”. Przedsięwzięcie
obejmuje: 1. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej o łącznej długości 8268,08m. ścieki odprowadzane będą do
istniejącej oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim. Do sieci przyłączone zostanie 74 gospodarstwa domowe. 2. Budowę wodociągu wraz z
ujęciem wody i stacją uzdatnienia wody.
Długość sieci wodociągowej 11692m.
Budowa ujęcia wody na rzece Ropa - ujęcia, droga dojazdowa.
Budowa stacji uzdatniania wody - budynek, droga dojazdowa, instalacje technologiczne.
Połączenie istniejącego wodociągu z nowymi urządzeniami.

Przedmiotem Wniosku jest projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Wołowice”. W ramach inwestycji zostanie wykonane: 16914
mb grawitacyjnych rurociągów kanalizacyjnych, 22 pompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi o łącznej długości 10 353 mb, oraz 348
przykanalików o łącznej długości 5 230 mb.
Wszystkie rurociągi kanalizacyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego o śroednicach: 200mm - rurociąg grawitacyjny, 150 mm przykanaliki, 75 - 225 mm rurociągi tłoczne.
Ścieki bytowo-gospodarcze zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Wołowicach

Inwestycja polegać będzie na budowie miasteczka rowerowego, skateparku oraz toru rowerowego w miejscowości Igołomia. W ramach
inwestycji wybudowane zostanie miasteczko ruchu drogowego z oznakowanymi trasami przejazdu i urządzeniami przeznaczonymi do nauki
przepisów ruchu drogowego, ponadto inwestycja zakłada stworzenie profesjonalnej strefy aktywności ruchowej z modułowym torem
rowerowym oraz wykonanie skateparku z nawierzchni kompozytowej lub betonowej z umieszczeniem zestawu przeszkód.

1 200 000,00 zł

1 500 000,00 zł

500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Gmina Słomniki

1206123

małopolskie

Krakowski

Słomniki

1 600 000,00

2 000 000,00

148

Gmina Sułoszowa

1206132

małopolskie

Krakowski

Sułoszowa

510 061,00

627 375,26

149

Gmina Dobra

1207032

małopolskie

limanowski

Dobra

5 000 000,00

5 000 000,00

150

Gmina Jodłownik

1207042

małopolskie

limanowski

Jodłownik

2 724 300,00

3 027 000,00

151

Gmina Jodłownik

1207042

małopolskie

limanowski

Jodłownik

2 622 600,00

2 914 000,00

152

Gmina Jodłownik

1207042

małopolskie

limanowski

Jodłownik

7 018 316,00

7 798 128,00

Rewitalizacja Rynku w Słomnikach poprzez modernizację układu komunikacyjnego.
Projekt obejmuje wykonanie:
- nowej nawierzchni jezdni – 2980 m2,
- miejsc postojowych – 1545 m2,
- zatoki autobusowej – 246 m2,
- chodników 2855 m2,
- zieleńców 1044 m2,
- wpustów i przykanalików,
- modernizację kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie.
Rozebrane zostaną:
- istniejące nawierzchnie z kostki granitowej i betonowej – 8760 m2,
- krawężniki i obrzeża.

Przebudowa budynku przedszkola w Sułoszowej celem wygospodarowania miejsca dla dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz miejsca
opieki nad dzieckiem do lat trzech
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie poddasza celem zwiększenia ilości oddziałów przedszkola oraz częściowa zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku przedszkola tj.: przekształcenie jednego oddziału przedszkolnego na parterze na miejsce opieki nad
dzieckiem do lat 3

Zadanie obejmuje termomodernizację i modernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Dobra, w szczególności: - docieplenie ścian
zewnętrznych (Szkoła Podstawowa w Gruszowcu); - docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki (Szkoła Podstawowa w
Chyszówkach); -wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła (SP w Wilczycach, Chyszówkach, Półrzeczkach, Gruszowcu, Stróży,
Skrzydlnej, Placówka Oświatowa w Dobrej); - wymienię opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych na energooszczędne LED,
łączników i głównych rozdzielni (w 8 placówkach).

Budynek segmentu dydaktycznego szkoły podstawowej z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, odgromowej, gazową) i zewnętrznymi (elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, deszczową) oraz:
- przebudowa sieci wodociągowej w110PE
- przebudowa sieci gazowej g63/g32
- ściana oporowa
- roboty budowlane polegające na utwardzeniu gruntu
na dz. ew. nr 362/5 w miejscowości Szyk, gm. Jodłownik

Budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, odgromowej) i zewnętrznymi ( wodno-kanalizacyjną) oraz:
- przebudowa sieci wodociągowej
- roboty budowlane polegające na utwardzeniu gruntu
Wilkowisko, dz. ew. nr 485, gm. Jodłownik

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

Planowana inwestycja będzie obejmowała wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowisko oraz sieci wodociągowej wraz z
hydrofornią wody i infrastrukturą w miejscowości Szyk.

153

1 000 000,00 zł

Gmina Laskowa

1207062

małopolskie

limanowski

Laskowa

992 481,64

992 481,64

154

Gmina Łukowica

1207082

małopolskie

limanowski

Łukowica

2 000 000,00

2 000 000,00

155

Powiat Miechowski

1208

małopolskie

miechowski

Miechów

5 000 000,00

5 000 000,00

Inwestycja pn: Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Laskowa wraz z przebudową boiska w Kamionce Małej będzie
obejmowała docieplenie stropu budynku S P w Jaworznej oraz docieplenie stropu i elewacji budynku S P w Kamionce Małej wraz z
przebudową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni, skoczni do skoku w dal, ogrodzenia boiska, przebudową chodnika.
Inwestycja zakłada również remont istniejących schodów wejściowych do szkoły, budowę 3 miejsc postojowych.

500 000,00 zł

Przedmiotem wniosku jest budowa kanalizacji o łącznej długości ok. 4 km, która umożliwi odprowadzanie ścieków znacznej ilości mieszkańców
w Przyszowej oraz pozwoli wyeliminować awaryjne przepompownie i małe niewydolne oczyszczalnie. Realizacja niniejszego zadania umożliwi
połączenie istniejącej sieć kanalizacyjnej w Przyszowej z siecią kanalizacyjną doprowadzoną do Stronia, skąd z kolei ścieki odprowadzane są do
głównej oczyszczalni na terenie gminy Łukowica w miejscowości Świdnik.

300 000,00 zł

Dostawa i montaż aparatury MRI (rezonans magnetyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Miechowie

156

2 500 000,00 zł

Gmina Dobczyce

157

800 000,00 zł

951505

małopolskie

myślenicki

Dobczyce

15 000 000,00

15 000 000,00

Zakres wniosku obejmuje stworzenie miejsca do szkolenia młodych druhów OSP, miejsca do pobytu osób w razie konieczności ewakuacji oraz
poprawę bezpieczeństwa przeciw powodziowego w części północnej Miasta Dobczyce, zwiększenie przepustowości głównego kanału
doprowadzającego ścieki do oczyszczalni poprzez jego przebudowę. Rejon ten stanowi istotną część miasta zamieszkałą przez ok. 2526 os.
wraz z jednostkami opieki zdrowotnej, przedszkolem, licznymi punktami handlowymi i gastronomicznymi oraz istotny dla regionu odcinek
drogi woj. Z uwagi na ukształtowanie teren ten ulega podtopieniom.

2 500 000,00 zł

Gmina Myślenice

120 903 3

małopolskie

myślenicki

Myślenice

5 000 000,00

5 000 000,00

158

Powiat Myślenicki

2121609

małopolskie

myślenicki

Myślenice

8 200 000,00

10 200 000,00

159

Gmina Krynica-Zdrój

121007 3

małopolskie

nowosądecki

Krynica-zdrój

8 000 000,00

9 400 000,00

160

Gmina Czarny Dunajec

1211032

małopolskie

nowotarski

Czarny Dunajec

500 000,00

600 000,00

161

Gmina Rabka-Zdrój

1211123

małopolskie

nowotarski

Rabka-Zdrój

6 500 000,00

6 500 000,00

162

Gmina Szaflary

1211142

małopolskie

Nowotarski

Szaflary

4 000 000,00

5 000 000,00

163

Powiat Nowotarski
ul. Bolesława
Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ

1211

małopolskie

Nowotarski

Miasto Nowy Targ

8 000 000,00

8 000 000,00

164

Gmina Olkusz

1212053

małopolskie

olkuski

Olkusz

3 120 000,00

3 120 000,00

165

Gmina Pałecznica

1214042

małopolskie

proszowicki

Pałecznica

900 000,00

900 000,00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice polegać będzie na:
1.Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów
2.Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia.
W całości będzie to ok 97 budynków podłączonych do s. kanalizacji i ok. 22 budynki do s. wodociągowej wraz z kontenerową, pneumatyczną
pompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą.

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką
Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej o powierzchni
użytkowej 806 m2. Zakres prac:roboty rozbiórk.: demontaż okien, podłóg, instalacji sanitar. i elektrycz.; budowl.: montaż stolarki okiennej i
drzwiowej, drzwi pożar., sufitów podw., posadzek, tynków, Instal. wod.-kan., grzewcze i chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, gazów med.,
elektryczne; zakup aparatury med.

Inwestycja polega na budowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z salą gimnastyczną, przebudowie istniejącego boiska sportowego, rozbiórce
istniejącego budynku zaplecza, budowie zjazdu z drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych wraz z komunikacją wewnątrz działki.
Inwestycja kilkuetapowa obejmująca: przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu pod budowę, budowę i wykończenie
szkoły wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, zagospodarowanie terenu przyległego do obiektu, budowa parkingu.
Najważniejszymi celami przedsięwzięcia, wynikającymi z analizy problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz otoczenia są: 1. Poprawa
jakości i funkcjonalności bazy dydaktycznej w Gminie. 2. Wyrównanie szans mieszkańców wsi Berest w dostępie do nowoczesnej szkoły i
dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej. 3. Realizacja przez Gminę obowiązku edukacji na odpowiednim poziomie. 4. Wyeliminowanie
istniejących braków w zakresie infrastruktury sportowej.

Modernizacja kompleksu skoczni narciarskich HS16 i HS 30 w Chochołowie poprzez wykonanie wieży sędziowskiej oraz oświetlenia obiektu. W
ramach projektu modernizowany obiekt nabierze nowych funkcji, poprawi dostępność oraz bezpieczeństwo, pozwoli na organizowanie cyklu
szkoleń i zawodów sportowych. Skocznia jest jedynym obiektem szkoleniowym na Podhalu przystosowanym dla najmłodszych roczników
szkolnych. Jest to też obiekt pozwalający na zachowanie lokalnej tradycji i krzewienia olimpijskiej dyscypliny sportowej tak mocno i naturalnie
wpisującej się w tereny Podhala

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju w tym:
docieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji co, c.w.u. i oświetlenia wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,7 kWp. Ponadto obejmować będzie on również przebudowę dróg wewnętrznych, placów i chodników
wraz z siecią kanalizacji opadowej wokół szpitala. W zakres prac dodatkowo planowana jest wymiana pokrycia dachu wraz z dostosowaniem
ostatniego piętra na potrzeby działalności medycznej oraz remont 4 oddziałów szpitalnych.

Inwestycja dotyczy budowy w m. Zaskale ok. 4 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym i grawitacyjnym z wykorzystaniem 2
przepompowni. Zadanie umożliwi podłączenie do sieci ok. 85 budynków w tym Szkołę Podstawową w Zaskalu zwiększając o 10% liczbę
budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szaflary oraz zwiększy ilość odprowadzanych ścieków do OŚ Nowy
Targ o ok. 12 tys. m3. Gmina posiada projekt budowlany oraz decyzję PnB na przedmiotową inwestycję. Realizacja zadania umożliwi w
przyszłości podłączenie kolejnych 200 budynków w Zaskalu.

Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i nadbudowa SOR i OIOM, zakup wyposażenia
w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II w Nowym Targu. Zmiana układu istniejących pomieszczeń, rozbudowa o dodatkowe
pomieszczenia strefy izolacji pacjenta (DSIP), modernizacja SOR i OIOM. DSIP będzie ponadstandardowym rozwiązaniem, ułatwiającym triage
pacjentów
z podejrzeniem chorób zakaźnych np. COVID-19. Lokalizacja inwestycji: Nowy Targ, dz.ew. nr 19634
i 19632/1.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych w g. Olkusz, woj. małop. Inwestycja dot.
wymiany przestarzałych pozaklasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w gosp. dom. na nowe - gaz/piec elektryczny. Zasób lokali
kom. w gminie obejmuje budynki w przedziale od 1901-2019 r. z czego 16,3 % posiada ogrzewanie piecowe jako gł. źródło ogrzewania i cwu.
Planowane jest:- wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,oprac. dok. projektowej oraz wykonanie koniecznych robót
budowlano-instalacyjnych, mających na celu dostosowanie mieszkań kom. (100% zasobu) do wymogów Uchwały Antysmogowej dla
Małopolski.

6 200 000,00 zł

3 500 000,00 zł

500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pałecznica

166

500 000,00 zł

Gmina Ciężkowice

167

5 000 000,00 zł

1216013

małopolskie

tarnowski

Ciężkowice

8 000 000,00

8 000 000,00

Projekt zakłada wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego IGNACY w celu ujęcia wód leczniczych w m. Ciężkowice w tym:
- wiercenie otworu badawczego do gł. 1 000m z rurowaniem i uzbrojeniem w głowicę eksploatacyjną,
- rekultywacja terenu,
- badania dopływu wody,
- badania właściwości fizycznych i fizykochemicznych,
- badania składników mineralnych,
- badania mikropaleontologiczne,
- wykonanie niezbędnych badań geofizyki otworowej,
- opracowanie dok. hydrogeologicznej

2 000 000,00 zł

Gmina Gromnik

1216022

małopolskie

tarnowski

Gromnik

2 000 000,00

2 000 000,00

168

Gmina Ryglice

1216063

małopolskie

tarnowski

Ryglice

850 000,00

850 000,00

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn; „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowej – Sala Gimnastyczna”.
Zakres rzeczowy inwestycji:
Roboty konstrukcyjno – budowlane obiektu, instalacje wod-kan, C.O., elektryczna, gazowa i wentylacyjna, montaż stolarki okiennej i
drzwiowej, roboty budowlane wykończeniowe (tynki wewnętrzne, posadzki drewniane areny,oraz z wykładzin PVC i płytek ceramicznych,
elewacja z ociepleniem, malowanie ścian i sufitów, zagospodarowanie terenu działki (dojścia i dojazdy, podjazdy dla niepełnosprawnych, oraz
nadzór inwestorski inwestycji.
Powierzchnia użytkowa – 437,60m2, kubatura – 3522,10m3, wymiary areny sali 9m x 12m

1 500 000,00 zł

Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385k Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa. Inwestycja będzie polegała na budowie dwóch
jednokierunkowych ścieżek rowerowych (o łącznej długości 640 m)

169

500 000,00 zł

Gmina Skrzyszów

1216082

małopolskie

tarnowski

Skrzyszów

2 998 960,00

2 998 960,00

170

powiat tarnowski

1216

małopolskie

tarnowski

8 500 000,00

8 500 000,00

171

Gmina Bukowina
tatrzańska

1217032

małopolskie

tatrzański

Bukowina Tatrzańska

24 500 000,00

24 500 000,00

172

Gmina Lanckorona

1218042

małopolskie

wadowicki

Lanckorona

500 000,00

500 000,00

173

Gmina Mucharz

1218052

małopolskie

wadowicki

Mucharz

900 000,00

900 000,00

174

Gmina Stryszów

1218072

małopolskie

wadowicki

Stryszów

700 000,00

1 000 000,00

175

Powiat Gorlicki

1205

małopolskie

gorlicki

2 137 500,00

2 671 875,00

176

537 616 158,72

695 027 664,22

Przedmiotem wniosku jest „Rozbudowa segmentu C Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie na przedszkole 6-oddziałowe z zapleczem
kuchennym”. Prace obejmować będą przebudowę parteru oraz I piętra zachodniego skrzydła szkoły z przeznaczeniem na sale dla dzieci,
budowę windy dla niepełnosprawnych na potrzeby szkoły i przedszkola, rozbudowę w kierunku północnym z zapleczem kuchennym pełnym w
poziomie parteru oraz salą wielofunkcyjną na I piętrze jak również zagospodarowanie terenu z projektem nawierzchni utwardzonej oraz z
dostosowaniem infrastruktury.

Zadanie: „Budowa Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych na terenie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wierzchosławicach”, zakłada kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych od rozpoczęcia edukacji, poprzez
rehabilitację aż do podjęcia zatrudnienia. W nowoczesnym, innowacyjnym budynku przylegającym do SOSW zatrudnienie znajdzie 18 osób z
czego 15 osób dorosłych z niepełnosprawnościami, którzy pracowaliby w dwóch pracowniach: papierniczej i gospodarczo-ogrodniczej.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska” realizowana w dwóch etapach:
I – Budowa obiektów kubaturowych i infrastruktury podziemnej międzyobiektowej.
II – Wykonanie technologii i instalacji wewnętrznych oraz dostawa niezbędnych urządzeń i wyposażenia.
Oczyszczalnia o przepustowości Qśr=1810 m3/d na osadzie czynnym z redukcją związków biogennych, dwa reaktory biologiczne z osadnikiem
wzdłużnym kieszeniowym, stabilizacja i przeróbka osadu, mechaniczne oczyszczanie ścieków.

1 100 000,00 zł

500 000,00 zł

4 900 000,00 zł

Inwestycja polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podchybie. W świetlicy będzie się znajdowała sala posiedzeń, biuro sołtysa
oraz rady sołeckiej, kuchnia oraz sanitariat. Projektowana świetlica będzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o konstrukcji
murowanej, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej.

500 000,00 zł

Budowa remizy dla jednostki OSP w m. Koziniec – pow. zabudowy 215,60m2, pow. użytkowa 199,52m2, kubatura 1430,00m3 – dwa
stanowiska garażowe z częścią socjalno – magazynową.
Konstrukcja stalowa z wypełnieniem ścian zewnętrznych płytą wielowarstwową.

700 000,00 zł

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 470352K Stryszów - Rzeczki. Zakres obejmuje budowę chodnika o długości 500 m. o nawierzchni z
kostki betonowej wraz z odwodnieniem, obrzeżami i krawężnikami oraz zabezpieczeniem skarp, prowadzącego do Kościoła i Cmentarza
Parafialnego. Zadanie obejmuje drogę w centrum wsi, bardzo uczęszczaną. Stosunkowo duży ruch pieszych, a szczególnie Parafian dwóch wsi
Stryszów i Dąbrówka a także dzieci idących do szkoły, kościoła, koliduje z dużym ruchem samochodowym stwarzając zagrożenie
bezpieczeństwa oraz ryzyko częstych wypadków z udziałem pieszych.

Modernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sanitarno-higienicznym.
Inwestycja polega na modernizacji obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. i BHP oraz do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Powiat posiada pełną dokumentację projektową i występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Inwestycja
stanowi II etap modernizacji i dostosowania ZSZ do w/w przepisów (I etap wykonano w latach 2017-2019).

700 000,00 zł

2 100 000,00 zł

220 071 871,88 zł

