
Lp. Kod TERYT Nazwa wnioskodawcy województwo powiat gmina
Kwota wnioskowanych 

środków w zł

Szacowany koszt 

inwestycji w zł

Przedmiot i krótki opis inwestycji Rekomendacja 

Komisji

1

1216103 Gmina Tuchów małopolskie tarnowski Tuchów 2 500 000,00 2 500 000,00 Inwestycja pn. „Budowa obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb OSP 

Dąbrówka Tuchowska oraz celów społeczno-kulturalnych” obejmuje 

budowę remizy OSP z garażem dwustanowiskowym oraz zapleczem 

socjalnym i częścią społeczno-kulturalną. Z obiektu będą mogli korzystać 

mieszkańcy Dąbrówki Tuchowskiej oraz gminy Tuchów, w szczególności 

odbywać się będą warsztaty dla seniorów, młodzieży i dzieci. Obiekt o 

powierzchni ok. 250 m2 byłby wykonany w technologii tradycyjnej. 

Bliska odległość od drogi wojewódzkiej 977 oraz budowanej obwodnicy 

Tuchowa to dodatkowe argumenty, które zwiększą wykorzystanie 

budynku w przyszłości. Istnieje konieczność budowy takiego obiektu, 

ponieważ wskutek reformy oświatowej ochotnicy OSP Dąbrówka 

Tuchowska stracili swoje pomieszczenia na rzecz klas lekcyjnych w szkole 

podstawowej.

600 000,00 zł

2
1218082 Gmina Tomice małopolskie wadowicki Tomice 133 000,00 190 000,00 Modernizacja ul. Podstawie w Tomicach. 100 000,00 zł

3
1218082 Gmina Tomice małopolskie wadowicki Tomice 144 000,00 288 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tomice 100 000,00 zł

4

1205033 Gmina Bobowa małopolskie gorlicki Bobowa 2 910 000,00 2 910 000,00 Przedmiotem wniosku jest budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliska w 

Gminie Bobowa. Inwestycja przewiduje budowę odcinka sieci 

kanalizacyjnej o łącznej długości 7,913 km. Powstały odcinek zostanie 

podłączony do istniejącej oczyszczalni ścieków

600 000,00 zł

5

1208032 Gmina Kozłów małopolskie miechowski Kozłów 430 453,76 430 453,76 Wniosek nr 2 Gminy Kozłów dotyczący „Budowy siłowni plenerowej i 

placu zabaw na działce numer 804 w centrum miejscowości Kępie”.  W 

ramach siłowni powstanie 6 urządzeń do ćwiczeń fitness, ławki, kosze na 

śmieci, stojak rowerowy, strefa relaksu z stolikiem do gier planszowych, 

stół do ping ponga. Plac zabaw złożony będzie z 4 urządzeń 

sprawnościowych. Teren zostanie ogrodzony i wyłożony nawierzchnią 

sprężystą amortyzującą upadki. Przyległy teren zostanie utwardzony 

płytami ażurowymi.

300 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej



6

1204032 Gmina Gręboszów małopolskie dąbrowski Gręboszów 200 000,00 300 000,00 Budowa nowego i wymiana istniejącego oświetlenia drogowego przy 

drodze gminnej nr K180088 w miejscowości Borusowa. Zostanie 

zamontowane oświetlenie LED.

200 000,00 zł

7

1216053 Gmina Radłów małopolskie tarnowski Radłów 272 000,00 320 000,00 Zadanie polegać będzie na remoncie drogi gminnej nr K 200173 w 

Radłowie – ul. Wodna (dz. ew. nr 1064) oraz ul. Krótka (dz. ew. nr 1040, 

1032) – w kilometrażu 0+000-0+530. W ramach zadania planuje się 

wyrównanie istniejącej podbudowy, położenie nakładki asfaltowej - 

warstwy wiążącej i ścieralnej – o grubości 8 cm na długości 530 mb. 

Oprócz tego planuje się wysypanie poboczy kamieniem. 

272 000,00 zł

8

1210102 Gmina Łososina Dolna małopolskie nowosądecki Łososina Dolna 1 500 000,00 1 500 000,00 Przedmiotem wniosku jest kompleksowa przebudowa instalacji 

centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w 

Łososinie Dolnej.

300 000,00 zł

9

1205042 Gmina Gorlice małopolskie gorlicki Gorlice 500 000,00 500 000,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi, dla której w chwili 

obecnej prowadzona jest procedura przejęcia przez Gminę Gorlice z 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Droga zlokalizowana jest w 

miejscowości Kobylanka. Droga prowadzi do zabudowań, wymaga 

przebudowy wraz z budową chodnika. Inwestycja wpłynie na poprawę 

jakości życia mieszkańców, w miejscu, w którym funkcjonowało 

państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, poprawi 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

300 000,00 zł

10

1206042 Gmina Jerzmanowice-

Przeginia

małopolskie krakowski Jerzmanowice-Przeginia 550 000,00 550 000,00 Sporządzenie dokumentacji pozwalającej na uzyskaniu decyzji 

administracyjnych umożliwiających budowę drogi oznaczonej jako dz. 

ewidencyjna nr 2191 i dz. 2215/2. Zadanie obejmuje budowę tj. 

wykonanie docelowej konstrukcji nośnej drogi. Dostosowanie 

parametrów pod względem nośności i geometrii, wykonanie połączeń z 

równorzędnymi drogami gminnymi, umożliwienie dojazdu do posesji dla 

mieszkańców

400 000,00 zł



11

1203013 Gmina Alwernia małopolskie chrzanowski Alwernia 430 000,00 480 000,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu ulic: Irysowej, 

Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odcinku około 364 m. W 

ramach zadania wykonana zostanie m.in.: przebudowa nawierzchni dróg 

wraz z wymianą podbudowy oraz budowa oświetlenia ulicznego w 

liczbie 10 lamp oświetleniowych wraz z opracowaniem projektu 

technicznego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

430 000,00 zł

12

1218033 Gmina Kalwaria 

Zebrzydowska

małopolskie wadowicki Kalwaria Zebrzydowska 1 335 000,00 1 335 000,00 Montaż instalacji OZE w 12 budynkach użyteczności publicznej w 6 

miejscowościach w gminie Kalwaria Zebrzydowska, o łącznej mocy 

200,31 kWp. Inwestycja posiada projekt koncepcyjno-wykonawczy 

zawierający opracowanie instalacji z podaniem, rodzaju urządzeń, 

sposobu i miejsca montażu oraz kosztorys inwestorski. Wszystkie 

nieruchomości, na których planowane jest lokowanie inwestycji są 

własnością Gminy. Budynki są zlokalizowane w miejscowościach, w 

których funkcjonowały zlikwidowane pgr-y.

500 000,00 zł

13

1206022 Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce

małopolskie krakowski Igołomia-Wawrzeńczyce 500 000,00 500 000,00 Przebudowa drogi gminnej  600009K wraz z budową chodnika w m. 

Igołomia, Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, obejmująca wymianę 

istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi na dł. ok. 270 m oraz budowę 

chodnika na tym odcinku wraz z odwodnieniem. Zakres prac: roboty 

pomiarowe, warstwa bitumiczna nawierzchni jezdni, chodnik z kostki 

bruk. z podbudową i obrzeżami, odwodnienie korony drogi. Inwestycja w 

zabytkowej „Alei kasztanowej” prowadzącej do dużego parku przy 

zabytkowym pałacu w centrum miejscowości.

500 000,00 zł



14

1214053 Gmina Proszowice małopolskie proszowicki Proszowice 700 000,00 700 000,00 Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie odwodnienia terenów 

rolnych w miejscowości Jakubowice po przez remont zbiornika 

retencyjnego na wody opadowe z zastosowaniem przepompowni w celu 

odprowadzenia nadmiaru wód do istniejącego rowu odwadniającego.

W zakres inwestycji będzie obejmował zakup działki z istniejącym 

zbiornikiem, remont zbiornika, budowę przepompowni i rurociągu 

tłoczonego oraz remont istniejącego rowu.

Naturalny układ terenu powoduje, że po gwałtownych opadach w 

stosunkowo krótkim czasie cieki wodne prowadzą bardzo duże ilości 

wody o niszczącej sile, a ich kulminacja następuje na terenie 

zabudowanym, co przyczynia się do powstawania licznych szkód w 

infrastrukturze drogowej oraz zabudowaniach.

250 000,00 zł

15

1205102 Gmina Uście Gorlickie małopolskie gorlicki Uście Gorlickie 809 000,00 809 000,00 Projekt  „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę  

oświetlenia dróg w miejscowościach Konieczna, Zdynia, Gładyszów, Izby, 

Smerekowiec, Hańczowa oraz przejścia dla pieszych w miejscowości 

Gładyszów”.   W ramach zadania planuje się w m. Gładysżów, Zdynia i 

Konieczna wykonanie oświetleni wzdłuż drogi  wojewódzkiej Nr 997 i 

gminnej wykonanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy drodze 

wojewódzkiej w Gładyszowie. W m. Smerekowiec wykonanie oswietlenis  

wzdłuż drogi powiatowej Nr 1496K i drogi gminnej (przy przedszkolu). W 

m. Hańczowa wzdłuż drogi powiatowej Nr 1503K. Planowane prace 

obejmują budowę oświetlenia drogowego (ulicznego) przy 

zabudowaniach, wzdłuż istniejących chodnikow i poboczy przy ww. 

drogach oraz oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej Nr 997 z droga powiatową Nr 1496K w m. Gładyszów.  

Obecnie przedmiotowe drogi nie są oświetlone, co w znacznym stopniu 

zagraża bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do szkół i użytkowników 

w/w dróg, na których obserwuje się zwiększony ruch pojazdów. Ponadto 

brak oświetlenia przejścia dla pieszych na włączeniu drogi powiatowej 

do drogi wojewódzkiej zagraża bezpieczeństwu pieszych. W obrębie 

przejścia zlokalizowane są bloki mieszkalne oraz sklep spożywczy, przez 

co ww. przejście często miejscem często uczęszczanym a tym samym 

narażone na występowanie wypadków.

200 000,00 zł



16

1209013 Gmina Dobczyce małopolskie myślenicki Dobczyce 4 000 000,00 4 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury drogowej i  

wodociągowej w miejscowości Brzezowa. Zakres robót obejmuje: 

przebudowę nawierzchni jezdni na asfaltobetonową wraz z wykonaniem 

elementów odwodnienia i poboczy o łącznej długości ok 3,5 km; 

modernizację wodociągu (tj. pompowni wody, dwóch zbiorników wody, 

studni redukcyjno-pomiarowej oraz budowę i przebudowę wodociągu o 

długości ok. 1,6 km

500 000,00 zł

5 552 000,00 zł


