nazwa
powiat
wnioskodawcy

środki finansowe
dla jednostek
samorządu
terytorialnego

kwota
wnioskowanych
środków w zł

szacowany koszt
inwestycji w zł

przedmiot i krótki opis inwestycji

suma środków
finansowych dla
jednostki samorządu
terytorialnego

4 000 000,00

8 361 710,00

10 544 532,08 Zadanie: „Budowa i przebudowa budynku administracyjnobiurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Ostrogskich w
Tarnowie na potrzeby Wydziału Transportu i Komunikacji”. Z
uwagi na bardzo duże braki lokalowe do świadczenia usług
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym dla tak licznej

4 000 000,00

tarnowski

900 000,00

900 000,00

900 000,00 Projekt przebudowę istn. boiska przy Szkole Podst. w m. Bruśnik
wymianę urazogennej nawierzchni asfaltowej na boisko z
bezpieczną nawierzchnia syntetyczną,

2 680 000,00

Gmina
Ciężkowice

tarnowski

1 780 000,00

1 780 000,00

3.

Gmina Pleśna

tarnowski

688 500,00

688 500,00

4.

Gmina Ryglice

tarnowski

1 500 000,00

3 933 354,13

1.

Powiat
Tarnowski

tarnowski

2.

Gmina
Ciężkowice

1 780 000,00 Projekt modernizację istn. bud. Szkoły Podst. w m. Bruśnik ob. gł.
termomod., montaż paneli fotowolt. i bud. oczyszczalni ścieków.
Zakres prac: - ocieplenie ścian i stropów styropianem,

850 000,00 Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z pompownią w m. Łowczówek i Pleśna. Zadanie
zakłada wykonanie części sieci metodą przewiertu i
poprowadzenie kanalizacji przez rzekę Biała do m. Łowczówek.
Zadanie jest bardzo istotne, ponieważ umożliwi
3 933 354,13 Inwestycja polega na budowie przedszkola wraz z budową
ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowie zadaszenia ciągów
pieszych, budowie parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr
533/2 oraz 534 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice. Obiekt
przeznaczony jest dla ok. 75 dzieci i obejmuje budowę
przedszkola wraz z wydzielonymi pomieszczeniami
administracyjno-socjalnymi, gospodarczo-technicznymi, bloku
żywieniowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz
zagospodarowaniem terenu.

688 500,00

1 500 000,00

5.

Gmina
Rzepiennik
Strzyżewski

tarnowski

1 155 944,00

1 155 944,00

2 643 698,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych i zakup wyposażenia. Zbiórką w
ramach PSZOK objętych zostanie ok. 30 frakcji odpadów.
Powstanie punkt napraw, punkt przyjmowania rzeczy używanych.
Powstaną pomieszczenie socjal.-biur., warsztat.-mag., wiata na
kontenery w tym odpady niebezpieczne,magazyn,parking, waga
towarowa,boks na odpady zielone, rampa rozładunkowa i inne.
Zostaną zakupione koparko-ładowarka,traktor z osprzętem,
kontenery,pojemnik i inne.

3 020 003,00

Gmina
Rzepiennik
Strzyżewski

tarnowski

1 864 059,00

1 864 059,00

2 938 368,00 Przedmiotem inwestycji jest rozwój sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej na obszarach wiejskich Gminy Rzepiennik
Strzyżewski - poza aglomeracją. Wykonanych zostanie około 3,5
km sieci wodociągowej oraz około 3,8 km kanalizacji.

6.

Gmina Tarnów

tarnowski

4 000 000,00

9 964 246,00

9 964 246,84 Zadanie dotyczy rozbudowy szkoły o halę sportową 23,8x47,88 m
(1054,66 m2 pow. użytk.) i segment dydaktyczny 1 866,71 m2
pow. użytk. w Woli Rzędzińskiej na dz. 1557/1 i 1557/2 wraz z
instalacjami. Hala na słupach żelbetowych z dachem konstrukcji
drewnianej kryty płytami warstwowymi z izolacją poliuretanową.
Segment dydaktyczny z pustaków ceramicznych, dach drewniany
kryty blachą. Opracowano projekt budowlany i w dniu 28-05-2020
r.

4 000 000,00

7.

Gmina Tuchów

tarnowski

960 000,00

960 000,00

960 000,00 Inwestycja pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w
Tuchowie - ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej”
obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka rurociągu kanalizacji
deszczowej z wykonaniem wylotu do odbiornika wód
deszczowych, roztopowych i przypadkowych. Zakres obejmuje
wykonanie: pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń,
rurociągu o długości 400 metrów bieżących i średnicy nie
mniejszej niż DN = 800 mm. urządzeń

2 733 191,06

Gmina Tuchów

tarnowski

1 773 191,06

1 773 191,06

5 910 636,86 Inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na
podstawie ustawy z 2008.11.21 o wpieraniu termomodernizacji i
remontów. Gmina Tuchów w ramach porozumienia z Ministrem
Rozwoju chce zrealizować 121 przedsięwzięć niskoemisyjnych na
rzecz najmniej zamożnych

Gmina
Wietrzychowice

tarnowski

554 886,00

554 886,00

1 389 381,88 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice. Projekt obejmie
budynki: Urzędu Gminy i budynek OSP w Jadownikach Mokrych
Zostanie wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych i stropu,

Gmina
Wietrzychowice

tarnowski

1 022 544,00

1 022 544,00

3 731 980,57 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
miejscowości Jadowniki Mokre, wraz rozbudową sieci
wodociągowej w Wietrzychowicach. Celem inwestycji jest
poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wsparcie lokalnego
rozwoju obszaru poprzez budowę

Gmina Wojnicz

tarnowski

679 893,37

679 893,37

Gmina Wojnicz

tarnowski

4 000 000,00

4 467 970,43

4 510 138,39 Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej
rozdzielczej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości
Sukmanie oraz w części miejscowości Olszyny, Wielka Wieś,
Milówka, na którą Gmina Wojnicz posiada stosowne pozwolenie
budowlane. Sukmanie jest jedyną miejscowością z terenu Gminy
Wojnicz niewyposażoną w sieć wodociągową, a jej mieszkańcy
wielokrotnie zgłaszali potrzebę

10.

Gmina
Zakliczyn

tarnowski

8 500 000,00

12 101 294,18

12 738 204,40 Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na 40 mieszkań w m. Lusławice. Mieszkania w
ramach inwestycji będą wykończone „pod klucz" co oznacza, że
będą wytynkowane oraz pomalowane farbą, zostaną wykonane
podłogi z paneli, ponadto lokale będą wyposażone w następujące
urządzenia: 1) łazienka: wanna lub brodzik i kabina natryskowa,
umywalka oraz muszla toaletowa.

11.

Gmina Żabno

tarnowski

292 972,05

292 972,05

8.

9.

1 577 430,00

679 893,37 Inwestycja planowana jest w budynku Szkoły Podstawowej w
4 679 893,37
Wojniczu przy ul. Szkolnej 10 i polega na przebudowie oraz
zmianie sposobu użytkowania dawnego pomieszczenia biblioteki i
pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na stołówkę
szkolną z zapleczem, na które Gmina Wojnicz

568 954,97 Przebudowa drogi gminnej numer 203471K ulica Andersa w km
od 0+000 do 0+150 w miejscowości Żabno, Gmina Żabno.
Robotami budowlanymi został objęty odcinek długości 150,00 m.
Przewidziano budowę drogi gminnej - jezdnia o dwóch rodzajach
nawierzchni szerokości 5,00 m wraz z

8 500 000,00

3 992 972,05

Gmina Żabno

tarnowski

3 700 000,00

4 879 999,00

4 879 999,00 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku
publicznego przedszkola wraz z salą gimnastyczną o część
przeznaczoną na żłobek, przebudowę i rozbudowę infrastruktury
technicznej oraz zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu
w niezbędną infrastrukturę

12.

Gmina
Szerzyny

tarnowski

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00 Zadanie obejmuje wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie 4 000 000,00
terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu
Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach, wybudowanego do
stanu surowego otwartego. Obiekt będzie przeznaczony na 25
miejsc żłobkowych i 75

1.

Powiat
Dąbrowski

dąbrowski

1 426 810,00

1 426 810,00

2 768 089,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2 926 810,00
1303K w miejscowości Bolesław w km 10+910 - 11+885.
Zostanie wykonana nowa nawierzchnia o długości 975m.,
zostaną przebudowane i wybudowane nowe chodniki o
długości 1,459km. Zostanie wykonane przejście aktywne dla

Powiat
Dąbrowski

dąbrowski

1 500 000,00

2 477 347,00

4 867 660,00 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr
1324K w miejscowości Nieczajna Górna w km 0+000 -0+920.
Zostanie wykonana nowa nawierzchnia o długości 920m.,
zostaną wybudowane nowe chodniki o długości 1,103km..
Zostaną wykonane nowe pobocza na długości

Gmina
Mędrzechów

dąbrowski

500 000,00

500 000,00

Gmina
Mędrzechów

dąbrowski

2 000 000,00

4 000 000,00

2.

644 994,87 Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Mędrzechowie do
2 500 000,00
potrzeb osób niepełnosprawnych obejmujący budowę podnośnika
platformowego i przebudowę budynku wraz z infrastrukturą
techniczną. W ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych
i przebudowy budynku planuje się dobudowę podnośnika
platformowego powiększenie wejścia i drzwi wewnętrznych,
5 000 000,00 Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Mędrzechów. Inwestycja zapewni odbiór ścieków
od mieszkańców Mędrzechowa, a także ze szkoły, przedszkola,
punktów usługowych, handlowych i innych budynków
użyteczności publicznej znajdujących się w zasięgu sieci.
Kanalizacja obejmie swoim zasięgiem obszar umożliwiający
wykonanie około 180 przyłączy. Planuje się

3.

Gmina Olesno

dąbrowski

4 200 000,00

14 400 000,00

18 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora głównego
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oleśnica , Swarzów ,
Podborze w Gminie Olesno. Inwestycja zaspokoi podstawowe
potrzeby społeczności lokalnej wymienionych miejscowości.
Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie również na ochronę
środowiska naturalnego oraz zapobieganiu skażeniu tegoż
środowiska z instalacji nieszczelnych szamb.
4 000 000,00 Budowa publicznego przedszkola w Gręboszowie. Inwestycja
wieloetapowa obejmująca: zakup działki inwestycyjnej,
przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu
pod budowę, budowa i wykończenie obiektu wraz z
wyposażeniem w niezbędny sprzęt, zagospodarowanie terenu
przyległego do obiektu, budowa parkingu oraz placu

4.

Gmina
Gręboszów

dąbrowski

2 500 000,00

3 000 000,00

5.

Gmina
Szczucin

dąbrowski

4 500 000,00

9 112 836,00

1.

Powiat
Bocheński

bocheński

2 000 000,00

22 889 940,07

2.

Gmina Nowy
Wiśnicz

bocheński

1 000 000,00

2 469 781,00

2 469 781,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości
Leksandrowa - etap 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

1 000 000,00

3.

Gmina Lipnica
Murowana

bocheński

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00 Budowa sieci wodociągowej oraz zbiornika wody czystej w
miejscowości Rajbrot. Zadanie realizowane będzie w systemie
zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wybudowana
nowa sieć wodociągowa o długości ok. 2 km

1 000 000,00

9 112 836,00 Budowa nowego budynku Biblioteki Publicznej na działce nr
336/1 w Szczucinie. Budynek w części 2-kondygnacyjny w części
parterowy bez podpiwniczenia, przykryty dachem dwu spadowym
tworzący wewnętrzny dzieciniec parterowy z dachem płaskim.
Pow.

4 200 000,00

2 500 000,00

4 500 000,00

22 889 940,07 Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA ZAKŁADU
2 000 000,00
OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO WRAZ Z HOSPICJUM
STACJONARNYM przy ul. Karolina w Bochni. Budynek pełnić
będzie funkcje zakładu opieki zdrowotnej świadczącego
usługi, polegaiace na zapewnieniu okresowej i intensywnej

4.

Gmina
Łapanów

bocheński

1 500 000,00

1 722 033,40

3 636 380,40 Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, uzyskanie
pozwolenia na budowę, przebudowa oraz uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie i eksploatację ujęcia wody i stacji uzdatniania
wody oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Chrostowa.
Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju

1 500 000,00

5.

Gmina Trzciana bocheński

2 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla
gminy Trzciana. Istniejąca oczyszczalnia pracuje w niemalże
100% swojej możliwości. Koniecznym jest zwiększenie

2 000 000,00

1.

Powiat Brzeski brzeski

2 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00 W ramach inwestycji zostanie zakupiony tomograf dla
Szpitala Powiatowego w Brzesku - w części zostanie
sfinansowany ze środków EFS, wnioskujemy o przyznanie
środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
pokrycie wkładu własnego oraz na poniesienie kosztów
związanych z przeniesieniem starego aparatu oraz

8 000 000,00

Powiat Brzeski brzeski

1 000 000,00

4 300 000,00

4 300 000,00 Przedmiotem projektu jest odbudowa i przebudowa siedmiu
odcinków dróg powiatowych na terenie Gmin Borzęcin,
Iwkowa i Szczurowa. Drogi powiatowe: 1450 K Łęki - Kąty Dobrociesz

Powiat Brzeski brzeski

5 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00 Inwestycja polega na dostosowaniu szpitala do
obowiązujących przepisów prawa. Inwestycja obejmuje
poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind,
instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie
przewiązki między kompleksem budynków szpitalnych i

Gmina Gnojnik

2 000 000,00

4 240 000,00

4 240 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze gminy Gnojnik.
Inwestycja polega na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z
towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach: Uszew,

2.

brzeski

4 000 000,00

3.

4.

5.

Gmina Gnojnik

brzeski

2 000 000,00

6 000 000,00

Gmina
Borzęcin

brzeski

500 000,00

750 000,00

Gmina
Borzęcin

brzeski

1 500 000,00

4 000 000,00

Gmina Dębno

brzeski

700 000,00

707 779,00

Gmina Dębno

brzeski

2 738 291,43

2 738 291,43

Gmina
Szczurowa

brzeski

2 000 000,00

4 420 000,00

6 000 000,00 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków
wraz z pompownią ścieków. Obejmuje ona zakup nowej prasy do
osadu, remont układu sterowania oczyszczalnią ścieków,
modernizację sito- piaskownika z montażem odtłuszczacza,
remont krat, wymianę uszkodzonych pomp i mieszadeł ,zakup
rezerwowych pomp,
750 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin budowa odcinków sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm w
miejscowościach: Bielcza o dł. 425 m, Borzęcin o dł. 1266 m i w
Łękach o dł. 148 m.

2 000 000,00

4 000 000,00 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie
Dolnym - przedmiotem jest częściowa rozbiórka, rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP z
utwardzeniami i odwodnieniem terenu. Zostanie powiększony
garaż na wozy bojowe (2 stanowiska), powstanie sala
wielofunkcyjna na I piętrze. Dobudowana zostanie klatka
schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych, oraz
ogólnodostępna świetlica z tarasem. Pomieszczenia zostaną
dostosowane do potrzeb OSP oraz mieszkańców
707 779,00 Remont drogi gminnej w miejscowości Łysa Góra, dz. ew, 482: 3 438 291,43
remont drogi: wykonanie nowej nakładki asfaltowej na długości
397mb, ścięcie i uzupełnienie poboczy, wykonanie odwodnienia
Remont drogi gminnej w miejscowości Sufczyn Rajsko do
Zagórza: -remont drogi: wykonanie nowej nakładki asfaltowej na
długości 2041 mb, ścięcie i uzupełnienie poboczy Remont drogi
gminnej Niedźwiedza Nowa Wieś -remont drogi: wykonanie nowej
nakładki asfaltowej na długości 1410 mb ścipcie
4 711 146,43 Realizowane zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc.
Dębno - Dębczak, Jastew - Lesisko, Porąbka Uszewska -Rogal
na terenie Gminy Dębno wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Woli Dębińskiej". Zadanie obejmuje

4 420 000,00 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku jednej z
2 000 000,00
największych szkół - Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich o
pełnowymiarową salę gimn. wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym, stołówką oraz biblioteką. Zadanie zakłada także
wykonanie zagospod. terenu wokół

