
Nazwa Wnioskodawcy Powiat Gmina Przedmiot i krótki opis inwestycji

Gmina Żegocina bocheński Żegocina 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.

600 000,00 zł

Gmina Żegocina bocheński Żegocina 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

Gmina Gręboszów dabrowski Gręboszów 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

Gmina Bolesław dąbrowski Bolesław 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.

1 100 000,00 zł

gmina Dąbrowa 
Tarnowska

dąbrowski Dąbrowa Tarnowska 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 

1 000 000,00 zł

Powiat Dąbrowski dąbrowski Dąbrowa Tarnowska 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.

1 300 000,00 zł

Gmina Pleśna tarnopwski Pleśna 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.

800 000,00 zł

Gmina Gromnik tarnowski Gromnik 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.

600 000,00 zł

Gmina Lisia Góra Tarnowski Lisia Góra 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.

1 400 000,00 zł

Gmina Żabno tarnowski Żabno 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 

300 000,00 zł



Gmina Bochnia bocheński Bochnia (wiejska) 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.

250 000,00 zł

Gmina Rzezawa bocheński Rzezawa 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 
socjalno-sanitarnym. 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 

500 000,00 zł

Gmina Rzezawa bocheński Rzezawa 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 

500 000,00 zł

Gmina Trzciana bocheński Trzciana 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.

250 000,00 zł

Powiat Bocheński bocheński Bochnia-miasto 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.

700 000,00 zł

Gmina Dębno brzeski Dębno 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.

1 250 000,00 zł

Gmina Szczurowa brzeski Szczurowa 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.

250 000,00 zł

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

1 000 000,00 zł

Powiat Brzeski brzeski 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.

2 000 000,00 zł

Gmina Olesno dąbrowski Olesno 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).

600 000,00 zł

Gmina Ryglice tarnowski Ryglice 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.

200 000,00 zł

Gmina Rzepiennik StrzyżerTarnowski Rzepiennik Strzyżewski 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).

500 000,00 zł



Gmina Szerzyny tarnowski Szerzyny 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.

400 000,00 zł

Gmina Tarnów tarnowski Tarnów 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.

1 000 000,00 zł

Gmina Tuchów tarnowski Tuchów 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.

500 000,00 zł

Gmina Wietrzychowice tarnowski Wietrzychowice 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.

1 100 000,00 zł

Gmina Wietrzychowice tarnowski Wietrzychowice 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.

200 000,00 zł

Gmina Wietrzychowice tarnowski Wietrzychowice 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.

500 000,00 zł

Gmina Wojnicz tarnowski Wojnicz 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.

1 400 000,00 zł

Gmina Wojnicz tarnowski Wojnicz 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 restauratorsko-
konserwatorskich. 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 

1 000 000,00 zł

Gmina Zakliczyn tarnowski Zakliczyn 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.

800 000,00 zł

Gmina Zakliczyn tarnowski Zakliczyn 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.

450 000,00 zł

Gmina Żabno tarnowski Żabno 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.

800 000,00 zł

Gmina Ciężkowice tarnowski Ciężkowice 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.)

800 000,00 zł



Gmina Ciężkowice tarnowski Ciężkowice 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.

1 200 000,00 zł

Gmina Ryglice tarnowski Ryglice 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)

500 000,00 zł

Gmina Trzciana bocheński Trzciana 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.

1 800 000,00 zł

Gmina Gnojnik brzeski Gnojnik 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.

250 000,00 zł

Powiat Dąbrowski dąbrowski Dąbrowa Tarnowska 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

Gmina Ciężkowice tarnowski Ciężkowice 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 tarnowski Gromnik 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

Gmina Ryglice tarnowski Ryglice 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)

500 000,00 zł

Gmina Skrzyszów tarnowski Skrzyszów 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 

1 100 000,00 zł

powiat tarnowski tarnowski Zadanie: „Budowa Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób 
niepełnosprawnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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.

500 000,00 zł


