
Lp Tytuł zadania DEP
Skrócony opis Adresaci zadania Msc. realizacji i obszar oddziaływania

Region Zasięg Wartość zadania Utrzymanie
Szczegółowe uzasadnienie

1

Gotowi do ratowania 

– pierwsza pomoc dla 

przedszkolaków i 

uczniów

EK

Głównym celem szkolenia jest przekazanie dzieciom w wieku 

przedszkolnym i szkolnym wiedzy medycznej oraz kształtowanie 

umiejętności związanych z właściwym zachowaniem się w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Podczas szkolenia dzieci będą 

uczyły się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej a także będą 

poznawać i utrwalać postawy prozdrowotne. Zakres zagadnień które 

będą poruszane na szkoleniu będzie oczywiście dostosowany do każdej 

grup wiekowej. Projekt  „Gotowi do ratowania” ma kształtować 

pozytywne i bezpieczne postawy u dzieci, zaszczepić w nich chęci 

działania, tak, aby w razie potrzeby chcieli i potrafili udzielić pierwszej 

pomocy. Projekt zakłada zakup medycznego sprzętu szkoleniowego dla 

każdej ze  szkół podstawowych  : fantomu, kamizelki ratunkowej, 

defibrylatora szkoleniowego i apteczki a dla przedszkoli zakup fantomu i 

apteczki oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. 

Posiadanie tego sprzętu pozwoli na cykliczne utrwalanie nabytej wiedzy 

z zakresu pierwszej pomocy podczas zajęć lekcyjnych lub dodatkowych 

zajęć.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Igołomia – 

Wawrzeńczyce, we wszystkich szkołach oraz przedszkolach 

samorządowych . Treści przekazywane podczas szkoleń są 

dostosowane do wiedzy oraz możliwości poszczególnych 

grup wiekowych. Projekt szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy opracowany został przede wszystkim z 

myślą o grupie uczniów  szkoły podstawowej. Ta grupa 

wiekowa może napotkać na sytuacje, w których potrzebna 

będzie znajomość podstaw udzielania pomocy drugiemu. 

Często o dalszych losach poszkodowanego decydują 

pierwsze minuty pomocy dlatego warto znać zasady 

działania podczas wypadków, tak aby móc jak 

najefektywniej pomoc. Projekt obejmuje swoim działaniem 

także grupy  przedszkolne - zgodnie z zasadą „czym 

skorupka za młodu nasiąknie” kształtowanie postaw 

prozdrowotnych  ratujących życie i zdrowie należy 

rozpocząć od jak najmłodszych lat. Działania w 

przedszkolu  mają charakter informacyjny, dzieci 

zapoznają się z zawodem ratownika medycznego, poznają 

podstawowe metody jego pracy oraz uczą się w 

odpowiedni sposób reagować podczas wypadku.  

Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 100 000,00 zł

Zadanie nie spełnia kryterium 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego §1 ust. 

15 lit. a-d, 17,18. Jest to inicjatywa o 

charakterze lokalnym - projekt miałby 

być realizowany w szkołach i 

przedszkolach na terenie Gminy 

Igołomia – Wawrzeńczyce, natomiast 

zgodnie z regulaminem § 3 ust. 1 

zgłaszanym zadaniem może być każda 

inicjatywa obywatelska - o 

charakterze wojewódzkim – 

określająca działania, które przyczynią 

się do rozwoju województwa. 

2
Park Kultury i Edukacji 

w Laskowej
EK

Zadanie dotyczy organizacji Parku Edukacji i Kultury w Laskowej. Celem 

zadania jest stworzenie bezpłatnej bazy edukacyjnej obejmującej swoim 

zasięgiem mieszkańców miast, gmin i powiatów ujętych w projekcie. 

Zadaniem Parku Edukacji i Kultury będzie cykliczna organizacja szkoleń, 

warsztatów, wydarzeń kulturalnych, koncertów, a także stworzenie bazy 

sanitarno-gastronomiczno-noclegowej umożliwiającej funkcjonowanie 

podczas prowadzenia zajęć. Park Edukacji i Kultury w Laskowej zapewni 

bazę edukacyjno-kulturalną w formie do tej pory nie spotykanej. Będzie 

to miejsce spotkań gdzie edukacja i kultura będą scalać mieszkańców z 

uczestnikami warsztatów z calego regionu objętego projektem czyli 

województwa małopolskiego.

Zadanie jest skierowane do dzieci w wieku szkolnym, a 

także młodzieży w szkolnej oraz dorosłych z województwa 

małopolskiego.

Miejscem realizacji zadania będzie 

miejscowość Laskowa w Gminie 

Laskowa, powiat limanowski.

Zadanie zostanie zrealizowane na 

terenie Parku Dworskiego w Laskowej.

Obszar oddziaływania projektu 

obejmuje całe województwo 

małopolskie. 

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski, 

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł

Zadanie nie jest zgodne z 

Regulaminem Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego §1 ust. 15, 17,18. Jest 

to inicjatywa o charakterze lokalnym - 

zadanie realizowane będzie na terenie 

Parku Dworskiego należącego do 

Gminy Laskowa. Tym samym 

faktyczny zasięg zadania ogranicza się 

do gminy Laskowa i nie uwzględnia 

całego regionu lub województwa.

3

WYLOGOWANI. Czas 

wolny bez smartfona? 

Tak, to możliwe!

EK

Telefon z włączonym dostępem do Internetu. Jest wszędzie. W 

komunikacji miejskiej, na przystanku, w restauracji, urzędzie, szkole. 

Bombardowanie milionami wiadomości, powiadomień, newsów, 

mailami. Przeróżne aplikacje. Ślepe zapatrzenie w ekran do tego stopnia, 

że nie zauważa się nadjeżdżającego samochodu, a co dopiero 

potrzebującego człowieka. Głównym celem projektu jest wskazanie 

młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez 

smartfona, czyli zaproszenie ich do aktywności sportowej, do 

zainteresowania się wydarzeniami kulturalnymi oraz zachęcenie do 

podjęcia wolontariatu w różnych placówkach na terenie miasta Krakowa. 

Warto zagłosować na ten projekt, gdyż konieczne jest wyrabianie w 

młodym pokoleniu mądrości i umiarkowania w posługiwaniu się 

najnowszymi technologiami. W przeciwnym razie będziemy mieli do 

czynienia z ludźmi coraz bardziej pogubionymi i nie potrafiącymi 

logicznie myśleć. Najważniejsze działania związane z  realizacją projektu 

to: organizacja warsztatów o profilaktyce fonoholizmu, przygotowanie 

koncertu, wyjazd do placówki zajmującej się pomocą ludziom chorym 

oraz wyposażenie salki rekreacyjnej. 

Młodzież z klas 6, 7 i 8 Szkół Podstawowych z terenu 

miasta Krakowa oraz powiatów: krakowskiego, 

miechowskiego i olkuskiego. Potrzebują oni takiego 

wsparcia, gdyż są narażeni na destrukcyjny wpływ 

wszechobecnych urządzeń mobilnych. Profilaktyka i 

działania zapobiegawcze warto zorganizować już teraz, 

zanim będzie na nie za późno.

Miasto Kraków oraz powiaty: 

krakowski, miechowski, olkuski

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 95 500,00 zł

Brak modyfikacji zadania zgodnie z 

przekazanymi uwagami zgodnie z § 9 

ust. 6 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. 

załącznik nr 2 do informacji
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Od małego krzewimy 

ratowniczego ducha.
EK

Najcenniejszą cechą strażaka jest chęć niesienia pomocy innym oraz 

bezinteresowna gotowość do poświęceń, nawet kosztem własnego życia. 

W ramach organizacji zadania chcemy obudzić świadomość społeczną 

jak również wykształcić przyszłych adeptów pożarnictwa. Zadanie ma na 

celu również promocję zdrowego trybu życia poprzez poszerzenie 

dostępności do zorganizowanej formy aktywności fizycznej przez dzieci i 

młodzież poprzez organizację zbiórek szkoleniowych. Celem zadania jest 

poprawa sprawności fizycznej u najmłodszych i młodzieży oraz jest 

alternatywą od porzucenia smartfonów i czasu spędzonego przed 

konsolami.  Zadanie będzie również spełniać rolę prozdrowotną, 

prospołeczną oraz wychowawczą.

Adresatami zadania są dzieci oraz młodzież w wieku od 4 

do 16 lat 

Miejscem realizacji zadania będzie 

Gmina Jodłownik oraz miejscowości 

wchodzące wiej skład tj. Jodłownik, 

Góra Świętego Jana, Janowice, 

Kostrza, Krasne-Lasocice, Mstów, 

Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, 

Szyk, Wilkowisko oraz gminy z powiatu 

limanowskiego Dobra, Tymbark, 

Słopnice, Limanowa, Łukowica, 

Mszana Dolna, Laskowa, Kamienica, 

Niedźwiedź, Miasto Limanowa, Miasto 

Mszana Dolna.

Region 

Małopolska 

Południowa

Regionalny 100 000,00 zł

Brak modyfikacji zadania w oparciu o 

przekazane uwagi zgodnie z § 9 ust. 6 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. 

Rezygnacja autora zadania z projektu. 

Oświęcim, gmina: Wadowice, 

Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska, 

Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, 

Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz, 

Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, 

Maków Podhalański, Spytkowice, 

Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, 

Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Polanka 

Wielka, Przeciszów, Osiek, Zator,  

Dobczyce, Myślenice, Sułkowice, 

Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, 

Tokarnia, Wiśniowa,  Alwernia, 

Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Babice 

Nowy Sącz, gmina:  Rabka-Zdrój, 

Szczawnica, Czarny Dunajec, 

Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad 

Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze 

Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, 

Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary,  

Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina 

Tatrzańska, Kościelisko, Poronin,  

Limanowa, Mszana Dolna, Dobra, 

Jodłownik, Kamienica, Laskowa, 

Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, 

Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark, 

Grybów, Krynica-Zdrój, Muszyna, 

Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz, Chełmiec, 

Gródek nad Dunajcem, Grybów, 

Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, 

Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, 

Podegrodzie, Rytro,  Gorlice, Biecz, 

Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, 

Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście 

Gorlickie

Bezpośrednio adresatami są 23 osoby w wieku studenckim 

tj, do 26 roku życia. Grupa mieszkańców konsultujących 

regulamin stypendium w licznie ok. 1000 osób. Pośrednio 

wszyscy mieszkańcy regionów małopolski zachodniej i 

południowej, którzy będą korzystać z usług świadczonych 

przez osoby wykształcone w ramach tego zadania - 1,5 

miliona osób.

Celem zadania jest aktywizacja mieszkańców regionów małopolski 

zachodniej i południowej poprzez stworzenie funduszu stypendialnego. 

Obywatele będą współautorami regulaminu przygotowanego przez 

odpowiedni Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, który 

zostanie poddany konsultacjom społecznym w formie tradycyjnej i 

elektronicznej. Inwestujemy w kształcenie młodych ludzi pochodzących z 

naszego terenu w zawodach i specjalnościach, których brakuje na rynku 

pracy. Decydujemy o kierunkach "kluczowych" dla naszych regionów na 

wzór listy, którą posiada województwo małopolskie. Wysokość 

stypendium gwarantuje, że przyszły beneficjent (student) będzie się mógł 

poświęcić w zdobywaniu wiedzy na danym kierunku studiów. Jestem 

przekonany, że stypendyści po uzyskaniu wykształcenia wrócą w swoje 

ojczyste strony. Ich wiedza i aktywność pozwolą jeszcze lepiej rozwijać 

się Naszej Małej Ojczyźnie, a my będziemy mogli korzystać z ich usług. 

Planuje się przyznanie 23 stypendiów w wysokości 3000 złotych przez 

okres 10 miesięcy.

EK

Obywatelskie 

Stypendium 

MAŁOPOLSKA 

ZACHODNIA I 

POŁUDNIOWA

5

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 690 000,00 zł

Województwo Małopolskie realizuje 

już Regionalny Program Stypendialny 

w ramach dwóch działań: 

Małopolskiego Programu 

Stypendialnego w ramach RPO WM 

dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

oraz Małopolskiego Stypendium im. 

św. Jana Pawła II dla Mistrzów 

Edukacji dla uczniów i studentów. 

Program Stypendialny realizowany 

przez Województwo Małopolskie ma 

charakter wojewódzki i wyczerpuje 

potencjał wsparcia stypendialnego w 

całym regionie. Nie ma podstaw do 

jego powielania w ramach kolejnego 

wariantu, zaproponowanego przez 

autora zadania, który jest ograniczony 

do dwóch subregionów.
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Miasteczko ruchu 

drogowego w 

Krościenku nad 

Dunajcem "Łąkcica"

TK

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i użytecznej bazy edukacyjno 

– sportowo - wypoczynkowej dla społeczności Gminy Krościenka nad 

Dunajcem, a szczególnie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkól 

podstawowych na terenie gminy. Miejsce to zapewni rozrywkę, będzie 

przestrzenią do dobrej zabawy i pretekstem do niejednej rodzinnej 

wycieczki rowerowej. Ponadto, pomysł nadania tej powierzchni funkcji 

dydaktycznej, świetnie posłuży w przygotowaniu dzieci do poruszania się 

po drodze i ułatwi zdawanie egzaminu na kartę rowerową.

Mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz turyści 

przyjeżdżający do Krościenka.

Krościenko nad Dunajcem. Lokalizacja 

miasteczka ruchu drogowego znajduje 

się w sąsiedztwie trasy rowerowej 

Velo Dunajec. 

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski, 

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 595 000,00 zł

Brak zgodności złożonego wniosku z 

regulaminem BO WM. Zgodnie z § 1 

ust.19 lit. a regulaminu BO WM 

zadanie inwestycyjne -  wykonanie 

robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn. zm.) winno być 

realizowane na nieruchomościach 

województwa lub nieruchomościach 

wojewódzkich osób prawnych lub 

innych nieruchomościach, do których 

województwo lub wojewódzkie osoby 

prawne posiadają tytuł prawny 

pozwalający im dysponować nimi na 

cele budowlane. Działki wskazane do 

realizacji zadania są własnością 

Skarbu Państwa, a gospodarującym 

nimi w imieniu Skarbu Państwa jest 

Starosta Nowotarski.

Podstawową grupą mieszkańców województwa 

Małopolskiego będącą beneficjentem projektu jest 

młodzież zamieszkała na jego terenie. Grupę tę można 

zróżnicować - beneficjentami zajęć będą najmłodsi 

uczestnicy projektu, a więc grupy dla młodzieży z klas 1-4, 

czyli dzieci między 6/7 a 10 lat. Przygotowany i 

dostosowany do ich potrzeb oraz ogólnego poziomu 

wiedzy program sprawi, że będą rozwijać swoje 

kompetencje i wiedzę. Osobno beneficjentami, dla których 

opracowany będzie odpowiednio bardziej zaawansowany i 

złożony program zajęć, będzie młodzież z klas 5-8. 

Ponieważ pomiędzy tymi dwoma grupami widać wyraźną 

różnicę w potrzebach edukacyjnych i posiadanej wiedzy, 

grupy te zostały podzielone tak, by spotęgować walor 

naukowy projektu i wartość dodaną dla adresatów 

zadania. Trzecią podgrupą hasła "młodzież" jako głównego 

adresata projektu i oferty edukacyjnej są uczniowie z klas 

licealnych oraz ich rówieśnicy. Młodzież z liceum również 

jest w ramach projektu bezpośrednim beneficjentem 

programu edukacyjnego odpowiadającego na ich 

wyjątkowe potrzeby i pozwalające na jeszcze bardziej 

zaawansowane realizacje, takie jak na przykład 

opracowywanie biznesplanów we współpracy z praktykami 

z lokalnych przedsiębiorstw czy prowadzenie złożonych 

eksperymentów. Warto zaznaczyć, że chociaż każda z 

podgrup "młodzieży" będzie miała kontakt z innym 

programem rozwijającym kompetencje w ramach 4 filarów 

- zdolności matematyczno-przyrodniczych, 

informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych, 

każda z tych grup będzie na równi beneficjentem cech 

projektu. Chodzi więc o takie zalety jak interaktywność i 

angażującą formę oferty edukacyjnej, praktyczne wymiary 

oferty edukacyjnej wynikające z kontaktu z naukowcami 

oraz praktykami działań biznesowych.

Kolejną grupą beneficjentów z obszaru województwa są 

rodzice młodzieży oraz wszystkie podmioty zaangażowanie 

w prace i realizacje projektu poprzez uczestnictwo i 

współtworzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży. 

Ogólnowojewódzki 550 000,00 zł

Brak modyfikacji zadania w oparciu o 

przekazane uwagi zgodnie z § 9 ust. 6 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

6

Edukacyjna czwórka, 

czyli rozwój 

kompetencji na 

medal 

Głównym celem zadania jest kompleksowe poszerzenie oferty 

edukacyjno-dydaktycznej dla młodzieży i zaoferowanie wyjątkowych 

zajęć poszerzających kompetencje młodych osób w czterech kierunkach. 

Oferta edukacyjna stworzona w ramach zadania przez pracowników 

dydaktycznych, współpracujące ze sobą instytucje kultury, uczelnie oraz 

lokalne firmy składa się na program rozwoju czterech podstawowych 

kompetencji u młodzieży - matematyczno-przyrodniczych, 

informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych. Każdą z 

kompetencji młodzież rozwijać będzie dzięki uczestnictwu w uszytym na 

miarę programie zajęć z ekspertami z danych dziedzin. Zajęcia będą 

darmowe i otwarte dla wszystkich, a w ich ramach przewidziane są 

angażujące formy nauczania takie jak eksperymenty, doświadczenia czy 

symulacje naukowe. Oferta edukacyjna stworzona w ramach zadania 

stanowi bezpośrednią odpowiedź na widoczne braki w podstawie 

programowej i zwrócenie uwagi na często pomijane, a niezwykle istotne 

elementy rozwoju młodzieży. 

EK

Gmina Wieliczka, Gmina Kłaj, Gmina 

Gdów, Gmina Niepołomice, Miasto i 

Gmina Kraków

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski
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Autobus 

transgraniczny z 

Krakowa w słowackie 

Tatry

TK

Województwo Małopolskie od kilku lat pracuje nad uruchomieniem sieci 

autobusów transgranicznych łączących Małopolskę z Republiką 

Słowacką. O uruchomienie transgranicznych połączeń od lat apelują 

mieszkańcy Małopolski oraz inicjatywy społeczne, temat ten cieszy się 

poparciem ponad podziałami. W 2019 roku udało się uruchomić 

pilotażową linię transgraniczną "Eurolinia Tatry", w całości finansowaną 

przez Województwo Małopolskie, z wykorzystaniem ciekawego 

mechanizmu finansowego i proceduralnego, który można powtórzyć w 

przypadku zwycięstwa tego projektu.

Wszystkie grupy wiekowe; mieszkańcy Małopolski i turyści, 

w szczególności osoby chodzące po górach, chcące 

dojechać na słowackie trasy rolkarskie na Podtatrzu, a 

także Słowacy odwiedzający Małopolskę - projekt 

przyczyni się do rozwoju turystyki przyjazdowej ze Słowacji 

do Małopolski.

Kraków

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 100 000,00 zł

Wskazany przez autora zasięg zadania 

jest niezgodny z § 1 pkt 15 lit. d 

Regulaminu BO WM i wykracza poza 

teren Województwa Małopolskiego. 

Zadanie ma charakter 

ponadwojewódzki.

Ponadto wartości szacunkowe zadania 

są wyższe niż  ujęte w   § 2 pkt 7 lit. a 

Regulaminu BO WM. Koszt 

funkcjonowania obu wersji 

proponowanej linii transgranicznej w 

kwocie 730 422,00 zł przekracza 

łączną dopuszczalną wartość zadania 

zgłaszanego w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Maksymalna kwota 

realizacji zadania przedstawiona w 

formularzu nie pozwala również na 

uruchomienie przedmiotowej linii w 

pojedynczym jej wariancie.

10
Nie Zapomnijmy 

Mistrza!
KD

Projekt "Nie Zapomnijmy Mistrza!" jest organizowany przez Grupę 

Projektową Ottima Musica. Przedsięwzięcie to ma na celu upamiętnienie 

śp. prof. Krzysztofa Pendereckiego oraz zwiększenie świadomości 

lokalnego społeczeństwa na temat twórczości i samej osoby tego twórcy 

poprzez różne wydarzenia kulturalne na terenie województwa 

Małopolskiego.

Adresaci zadania to osoby które lubią muzykę klasyczną, 

oraz filmową, nie przewidujemy wybranej grupy wiekowej. 

Jeśli zaś chodzi o warsztaty oekistrowe to chcielibyśmy 

zaprosić do tego projektu tylko i wyłącznie młodych 

artystów. 

Tarnów, Kraków

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski

Ogólnowojewódzki 662 000,00 zł

Projekt odrzucony na podstawie § 9 

ust. 6 Regulaminu BO Województwa 

Małopolskiego. Autor zadania 

pomimo wezwania do uzupełnienia 

brakującego oryginału listy poparcia 

nie przedłożył wymaganego 

dokumentu. 

Zadanie nie jest zgodne z 

regulaminem 6 Edycji BO. Szacunkowy 

koszt zadania -  proponowana 

budowa 100 mb chodnika wraz z 

doświetlonym przejściem dla pieszych 

to koszt ok. 300 000 zł, tj. znacznie 

poniżej 500 000,00 zł czyli minimalnej 

kwoty dla zadań inwestycyjnych 

określonej w § 2 ust. 8 regulaminu. 

Ponadto wskazana we wniosku 

lokalizacja chodnika wraz z przejściem 

dla pieszych tj. dz. ewid. nr 427/2 w 

ciągu DW 981 w m. Kąclowa objęta 

była inwestycją pn: "Rozbudowa DW 

981 na odc. 100 km 3+720 – 4+200 w 

m. Kąclowa wraz z niezbędną 

infrastrukturą (tj. budowa mostu 

ramowego odc. 100 w km 3+3784.22, 

budową mostu łukowego – odc. 100 

w km 3+916.52, budową i 

przebudową rowów przydrożnych, 

przepustów, kanalizacji deszczowej i 

umocnień potoków bez nazwy) w 

zamian za stabilizację osuwiska wraz z 

odbudową DW 981 odc. 100 km 

3+880 – 4+010 w m. Kąclowa, wariant 

V” Do dnia 17.11.2024 r. 

przedmiotowa inwestycja jest objęta 

gwarancją należytego wykonania 

robót. Tym samym na 

przedmiotowym odcinku drogi 

wojewódzkiej nie mogą być 

prowadzone jakiekolwiek prace 

budowlane z uwagi na utratę 

gwarancji.

500 000,00 złOgólnowojewódzki

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Tarnowski

Gmina Grybów10-70Wybudowanie przejścia dla pieszych rozwiąże problem bezpiecznego 

przechodzenia zarówno dzieci jaki i dorosłych przez bardzo ruchliwą DW 

981

TK

Budowa przejścia dla 

pieszych wraz z 

chodnikiem

8



11

Budowa Muszli 

Koncertowej i altan 

dla widowni w 

Centrum Kalwarii

KD

Budowa muszli koncertowej wraz z wyposażeniem technicznym oraz 

altanami dla widowni ma na celu ożywić międzypokoleniowe życie 

kulturalne Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic, a także wobec braku tego 

rodzaju obiektów ogólnie dostępnych w otwartej przestrzeni publicznej 

zapewnić dostęp dla młodych artystów z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej 

i okolicznych gmin i powiatów. Umożliwienie nieograniczonego 

koncertowania dla uczniów i absolwentów prężnie rozwijającej się Szkoły 

Muzycznej. Organizowanie cyklicznych letnich tematycznych koncertów 

muzycznych.

młodzież, seniorzy, rodziny z dziećmi, początkujący artyści 

i tworzące się zespoły muzyczne

Kalwaria Zebrzydowska, Skawina, 

Czernichów, Lanckorona, Stryszów, 

Sułkowice, Budzów, Mogilany

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 998 000,00 zł 38 000,00 zł

Projekt odrzucony na podstawie § 1 

ust. 19 lit. a) Regulaminu BO WM. 

Działka nr 5041, obręb 5 w Kalwarii 

Zebrzydowskiej oznaczona jest jako 

działka gminna. Zgodnie z opinią 

przedstawioną przez Departament 

Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki 

oraz wojewódzką ewidencją majątku 

przedmiotowa działka nie stanowi 

własności Województwa 

Małopolskiego. Część działki nr 5041 

zajmuje droga o kategorii 

wojewódzkiej nr 953, jednakże ten 

teren stanowi niewielki pas tej działki. 

Ponadto stan prawny tej części działki 

nie został jeszcze w pełni 

uregulowany. Ponadto, przedmiotowa 

nieruchomość nie była ujęta w 

wykazie nieruchomości w programie 

6. edycji Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. 

12
Chechło Live Festiwal 

III 
KD

Realizacja zgłoszonego zadania będzie polegała na zorganizowaniu 

jednodniowej imprezy kulturalnej dla mieszkańców małopolski 

zachodniej, całego województwa oraz każdego zakątka naszego kraju, 

podczas której odbędą się spotkania inspiracyjne z wybitnymi postaciami 

z branży muzycznej, filmowej, oraz sportowej. Hasłem przewodnim 

festiwalu będzie: "Nowa droga - nowe życie". Każdy z zaproszonych gości 

odniósł sukces w swojej branży poprzez determinację, ciężką pracę, 

wyrzeczenia oraz wiarą w swoją siłę oraz talent. Naszym celem jest aby 

każdy z zaproszonych gości z branży muzycznej, filmowej oraz sportowej 

podzielił się z uczestnikami festiwalu cennymi wskazówkami jak doszli na 

"swój szczyt" kariery przy okazji promując hasło " Bądź kimś w życiu". 

Chcemy aby zaproszeni przez nas goście swoją postawą i osiągnięciami 

stali się inspiracją dla ludzi aby nie bali się podejmować nowych wyzwań, 

czasami wymagającymi ryzyka  i nie rezygnowali z realizacji własnych 

marzeń lecz dążyli do ich spełniania i wyznaczania sobie nowych celów w 

życiu. Głównym celem niniejszego zadania jest motywacja do zmiany 

sposobu myślenia o swoim życiu. Inspiracja dla uczestników festiwalu, 

aby przekraczali swoje granice, odkrywali swój potencjał i mieli odwagę 

na tworzenie własnej kreatywności.

Adresatami zgłoszonego zadania będą mieszkańcy 

województwa małopolskiego, w szczególności mieszkańcy 

powiatów małopolski zachodniej. Kolejna edycja festiwalu 

wzorem lat ubiegłych będzie miała charakter ogólnopolski, 

co pozwala  na udział w niej osobom z każdego zakątka 

naszego kraju. Organizowany festiwal będzie dostępny 

zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz 

osób niepełnosprawnych nie zależnie od wieku czy też 

statusu materialnego. 

Miejscem realizacji zadania będzie 

odnowiony w poprzednich latach 

ośrodek rekreacyjny nad Zalewem 

Chechło w Trzebini. Głównym 

obszarem oddziaływania będą gminy 

małopolski zachodniej jak również 

całego województwa oraz sąsiednich 

województw.
Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 448 000,00 zł

Projekt odrzucony na podstawie § 6 

ust. 2 Regulaminu BO WM.

Do BO WM nie mogą być zgłaszane 

zadania, które polegają na 

zorganizowaniu imprezy masowej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2171 z późn. zm.);

Zadanie jest imprezą masową – osoba 

składająca wniosek określiła udział 

1200 osób w wydarzeniu.

13
Mobilna scena 

plenerowa.
KD

Ograniczona dostępność kultury dla dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiejskich nie jest niczym 

zaskakującym. Jedyna możliwość obejrzenia/wysłuchania opery czy 

koncertu muzyki w wersji „na żywo” występuje w przypadku 

zorganizowania grupowego wyjazdu do większego ośrodka miejskiego. 

To zaś wiąże się z wieloma dodatkowymi kosztami - poza zakupem 

samego biletu. W związku z tym niewiele rodzin jest stać na tego typu 

spotkanie z kulturą. Dodatkowo pojawił się problem pandemii 

koronowirusa który także ograniczył możliwości dotarcia osób z terenów 

wiejskich do namacalnych dóbr kultury.  Mieszkańcy wsi i miasteczek 

ubolewają  nad brakiem dostępu do teatrów, kin studyjnych 

wyświetlających ambitne kino niezależne i w ogóle różnego rodzaju 

sztuki alternatywnej. W odpowiedzi na potrzeby tejże grupy ludzi 

planujemy kampanię edukacyjną pod nazwą „Łączymy pokolenia” 

oferującą spotkania z kulturą wysoką. W ramach projektu zostaną 

przeprowadzone multidyscyplinarne działania: wykłady multimedialne, 

projekcie filmowe, warsztaty, przeglądy artystyczne, występy muzyczno- 

teatralne i różnego rodzaju działania twórcze wytwarzane przez dzieci i 

młodzież pod okiem ekspertów. W ten sposób kultura wysoka i 

alternatywna ma szansę zaistnieć na terenach wiejskich oraz 

zainteresować i zaangażować docelową grupę odbiorców z terenów 

wiejskich.

Z projektu ,, Łączymy pokolenia" skorzystają szczególnie  

dzieci i młodzież, a także rodzice, dziadkowie, i 

podopieczni Klubu Senior+  w Smykowie, mieszkańcy  

gminy Radgoszcz i całego powiatu dąbrowskiego.

Powiat Dąbrowski/Gmina Radgoszcz

Region 

Tarnowski
Regionalny 98 000,00 zł

Projekt odrzucony na podstawie § 1 

ust. 15,17,18 Regulaminu BO WM. 

Regulamin BO WM podaje, iż zasięg 

oddziaływania zadania ma mieć 

charakter ogólnowojewódzki lub 

regionalny. Autor zadania określił, iż 

zadanie jest skierowane do 

mieszkańców Gminy Radgoszcz, 

Powiat Dąbrowski.   



Projekt odrzucony na podstawie § 5 

ust. 15 Regulaminu BO WM.

W zakresie proponowanego działania, 

dotyczącego kontynuacji wymiany 

nawierzchni drogi kołowania, dyrekcja 

Muzeum Lotnictwa Polskiego 

informuje, że na 2023 r. zaplanowane 

zostało zadanie dotyczące remontu 

punktowego nawierzchni drogi 

kołowania na podstawie pozwolenia 

konserwatorskiego oraz pozwolenia 

na budowę - etap II. W tegorocznym 

budżecie Województwa 

Małopolskiego na to zadanie została 

zabezpieczona kwota 550 000 zł. W 

ramach tego samego zadania, 

planowany jest również remont płyty 

hangarowej przed Hangarem 

Głównym. Kontynuacja tych prac 

nastąpi również w 2024 r. Ponadto, 

przedstawiony w formularzu zakres 

przedsięwzięcia odbiega od koncepcji 

rozwoju infrastruktury Muzeum 

Lotnictwa. 

1 000 000,00 złOgólnowojewódzki

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

KrakówWszystkie grupy wiekowe; mieszkańcy Krakowa oraz 

mieszkańcy Małopolski zwiedzający Muzeum Lotnictwa 

lub przyjeżdżający do obiektów handlowych, usługowych i 

kulturalnych w okolicy

Projekt zakłada kontynuację dwóch zwycięskich zadań pod tą samą 

nazwą "Park przy Muzeum Lotnictwa" z poprzednich edycji BO 

Małopolska, w postaci remontu alejek, nasadzeń zieleni, wymiany 

nawierzchni na przyjazną rolkarzom, ustawienia nowych ławek

KD
Park przy Muzeum 

Lotnictwa
14

„Święto Karpia” to jednodniowe wydarzenie kulturalne w 

Wierzchosławicach promujące regionalną kulturę i tradycję kulinarną w 

oparciu o unikalny produkt – karpia królewskiego hodowanego w 

stawach na terenie Województwa Małopolskiego oraz występ Zespołu 

Pieśni i Tańca „Swojacy” krzewiący ludową tradycję, kulturę od 75 lat. 

Występ dorosłego zespołu poprzedzi występ Małych Swojaków. 

Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert gwiazdy wieczoru. Celem 

zadania jest krzewienie lokalnej kultury i tradycji wśród ok. 1000 

mieszkańców regionu tarnowskiego poprzez organizację „Święta Karpia” 

w Wierzchosławicach do końca października 2024 roku. Zadanie 

przyczynia się do zminimalizowania problemu jakim jest postępujący 

proces zanikania kultury i tradycji kulinarnej na terenie regionu 

tarnowskiego. Coraz mniej zwyczajów i obrzędów lokalnych oraz 

tradycyjnych przepisów kulinarnych jest kultywowanych, przenoszonych 

na młode pokolenia, a to przyczynia się do ich zanikania, zapominania o 

nich. Realizacja zadania zaspakaja potrzebę krzewienia kultury i 

tradycyjni na poziomie regionalnym, przekazywania dziedzictwa 

„naszych przodków” przyszłym pokoleniom, kształtowania poczucia 

przynależności, tożsamości, budowania wspólnoty wokół tradycji i 

kultury lokalnej. Warto na to zadanie zagłosować, ponieważ jego 

realizacja przyczyni się do kultywowania tradycji zapoczątkowanej w 

2002 roku poprzez organizację pierwszego „Święta Karpia” w 

Wierzchosławicach.  

Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 

Regulaminu BO WM, w ramach 

Budżetu Obywatelskiego nie mogą być 

zgłaszane zadania, które polegają na 

zorganizowaniu imprezy masowej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2171 z późn. zm.). W świetle 

zawartego opisu zadania oraz 

zadeklarowanej liczby uczestników 

około 1000 osób, zadanie zostało 

zaplanowane jako impreza masowa. 

Wezwanie Autora zadania, do 

uaktualnienia pełnego opisu zadania i 

kosztorysu w zakresie elementów i 

kosztów sugerujących planowanie 

organizacji przedsięwzięcia o 

charakterze imprezy masowej oraz do 

uszczegółowienia wstępnego 

harmonogramu realizacji zadania, 

pozostało bez odpowiedzi. Brak 

uzupełnień i poprawy we wskazanym 

terminie powoduje odrzucenie 

zgłoszonego zadania z przyczyn 

formalnych na podstawie § 9 ust. 6 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

15
„Święto Karpia” w 

Wierzchosławicach
RO

Zadanie jest skierowane do mieszkańców regionu 

tarnowskiego tj.: miasta Tarnów oraz powiatów: 

bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, 

proszowickiego, wielickiego w każdym wieku, ok. 1000 

osób. Szczególnie to zadanie adresujemy do młodego 

pokolenia.

Miejsce realizacji: gmina 

Wierzchosławice, powiat tarnowski. 

Obszar oddziaływania – województwo 

małopolskie, Polska (promocja 

projektu);

Region 

Tarnowski
Regionalny 100 000,00 zł



16
Smart Villages – 

Wielkowiejski Targ
RO

Stworzenie przestrzeni prospołecznej Smart Villages – Wielkowiejski 

Targ. Mającej na celu integrację mieszkańców regionu. Projekt ma za 

zadanie wzmocnienie umiejętności i aktywności mieszkańców i 

inicjowanie w szerokim spektrum nowych umiejętności osobistych czy 

zawodowych. Zadaniem projektu jest poszerzanie wiedzy o relacjach 

społecznych, ekologii, zmian klimatu, bioróżnorodności, zdrowego 

odżywiania, diet itp., oraz umiejętności promocji i reklamy zdobytych 

umiejętności, wiedzy itp.  Projekt zachęca do samo decydowaniu 

mieszkańców o swoich wspólnotach. 

Pełna skala wiekowa. Gmina Wielka Wieś, sąsiadujące z nią 

gminy i okoliczne.

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 97 400,00 zł

Zakup infrastruktury plenerowej do 

organizacji wydarzeń nie należy do 

zadań Województwa. Zadaniem 

byłaby organizacja konkretnego 

wydarzenia z obszaru pożytku 

publicznego, spełniającego pozostałe 

wymogi BO. Wnioskowane zadanie 

wpisuje się w zadanie własne gminy,  

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.), jest to 

zadanie obejmujące sprawy kultury, w 

tym bibliotek gminnych i innych 

instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

Zadanie nie wpisuje się w charakter 

zadania regionalnego z BO. 

Harmonogram opiera się  wyłącznie 

na zakupie pawilonów i sprzętu.

Zadanie w postaci remontu i zakupu 

wyposażenia pomieszczenia 

należącego do OSP nie jest zgodne z 

kompetencjami Samorządu 

Województwa oraz nie jest możliwe 

do realizacji w zaproponowanym 

kształcie. Wnioskowane zadanie, na 

podstawie art. 7 ust.1 pkt. 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. DZ.U. z 2022 r. poz.559 z 

późn.zm.), wpisuje się w zadania 

własne gminy, obejmujące utrzymanie 

gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych. Samorząd gminny 

realizuje zadania własne w ww. 

zakresie finansując bezpośrednio 

potrzeby jednostki OSP, bądź też 

przekazuje jej środki w formie dotacji 

na mocy art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 z późn. zm.). 

Województwo Małopolskie przekazuje 

gminom pomoc finansową na 

realizację tego typu zadań. Ponadto 

zgłoszone zadanie nie jest zgodne z 

Regulaminem Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego, planowane prace 

remontowe są wg prawa 

budowlanego robotami budowlanymi, 

a więc należą do zadań 

inwestycyjnych. Te zaś mogą być 

zgłaszane wyłącznie w ramach puli 

ogólnowojewódzkiej, a nie 

regionalnej. Działania inwestycyjne 

mogą być prowadzone jedynie na 

obiektach wojewódzkich, a nie 

gminnych. Zadanie zostało zgłoszone 

jako regionalne, ale z opisu wynika, że 

zadanie jest lokalne. Kosztorys 

zadania nie jest spójny z 

harmonogramem realizacji zadania.

96 000,00 złRegionalny

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Miejsce realizacji -  Strzegowa, 

pomieszczenie w budynku remizy OSP 

w gminie Wolbrom. Zadaniem 

zostanie objęta cała społeczność 

lokalna. 

Projekt ma służyć wszystkim mieszkańcom, gościom a 

przede wszystkim stowarzyszeniu KGW w Strzegowie .

Celem przedsięwzięcia jest remont – pomieszczenia na parterze  

budynku remizy OSP pełniącej funkcje kulturalne w  miejscowości 

Strzegowa

Projekt zakłada: remont  pomieszczenia, zakup mebli i sprzętu AGD iRTV.                                                                                                                                                   

Przewidywane cele do osiągnięcia

*poprawa wizerunku obiektu

*możliwość prowadzenia zajęć kulinarnych, rękodzielniczych dla dzieci i 

mieszkańców

*pozyskanie siedziby i możliwość rozwoju KGW 

RO

"Pod jednym 

dachem". Remont i 

doposażenie siedziby 

Koła Gospodyń 

Wiejskich w 

Strzegowie.
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Festiwal Fasoli i 

Produktu 

Tradycyjnego 

Małopolski 

RO

Od 2000 roku w gminie Zakliczyn bardzo rozwinęła się idea 

propagowania dziedzictwa kulturowego i produktu tradycyjnego w 

postaci organizowanego tutaj Święta fasoli. Ponieważ czasy się 

zmieniają, a Małopolska jest prawdziwą skarbnicą produktu 

tradycyjnego, dlatego chcąc dalej rozwijać się w tym obszarze 

postanowiliśmy stworzyć niepowtarzalny festiwal promujący nie tylko 

popularną w tym regionie fasolę "Piękny Jaś" , ale poszerzyć to o inne 

produkty tradycyjne Małopolski, a także wytwarzane rękodzieło oraz 

lokalnych rzemieślników i potrawy regionalne. Głównym celem zadania 

jest popularyzacja unikatowych zjawisk kultury wiejskiej poprzez muzykę 

ludową i taniec oraz pokazanie różnorodności i charakteru produktu 

tradycyjnego Małopolski oraz integracja międzypokoleniowa 

uczestników wydarzenia. Organizując "Festiwal Fasoli i Produktu 

Tradycyjnego Małopolski" pragniemy położymy nacisk na tradycyjne 

stoiska z wyrobami wytworzonymi przez rolników i rzemieślników w 

Małopolsce. Stąd obok stosik z żywnością prezentowaną przez licznie 

działające w Małopolsce Koła Gospodyń Wiejskich, będą stoiska 

rzemieślników i dobrze pojętej sfery obsługi wsi. Nie zabraknie stoisk 

piekarskich, wędliniarskich czy winiarskich odradzających się w okolicach 

Zakliczyna winnic.

 Adresatami zadania są producenci i promotorzy produktu 

tradycyjnego Małopolski, jego odbiorcy i klienci, instytucje 

obsługi rolnictwa i wsi, także środowiska rzemieślnicze czy 

bardzo teraz popularne Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

turyści z kraju i zagranicy odwiedzający Małopolskę. 

Miejsce realizacji Gmina Zakliczyn - 

Rynek w Zakliczynie, nr działki 228 

oraz przylegająca droga gminna 

203417K. 

Obszarem oddziaływania jest 

województwo małopolskie, w 

szczególności jego południową część. 
Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski

Ogólnowojewódzki 340 000,00 zł

Wezwanie Autora zadania, do korekty 

formularza zadania, uzupełnienia i 

uszczegółowienia pełnego opisu, 

wstępnego harmonogramu realizacji i 

kosztorysu zadania pozostało bez 

odpowiedzi. Brak uzupełnień i 

poprawy we wskazanym terminie 

powoduje odrzucenie zgłoszonego 

zadania z przyczyn formalnych na 

podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

20
SĄDECKIE TALENTY 

PIŁKARSKIE
SI

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego 

klubów piłkarskich współpracujących i wspierających się we wzajemnym 

rozwoju: Fundacja Akademia Sandecja Nowy Sącz oraz Dunajec Nowy 

Sącz, działających na terenie miasta Nowego Sącza. Cel ten zrealizowany 

zostanie poprzez zakup:

- 200 kompletów strojów sportowych meczowych (koszulka, spodenki,) z 

pełną identyfikacją wizualną obejmującą: logotyp Województwa 

Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz logotypy (herby) 

klubów sportowych uczestniczących w projekcie wraz z numerem na 

koszulce;

- 240 kompletów dresów z pełną identyfikacją wizualną obejmującą: 

logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego 

oraz logotypy (herby) klubów sportowych uczestniczących w projekcie 

- 300 szt. wysokiej jakości piłek meczowych rozm. 4 

- 2 komplety bramek o wymiarach oraz 5x2 m 

Skierowane jest do młodych adeptów piłki nożnej w wieku 

od 5 do 19 lat - przynależący do klubów prężnie 

działających na rzecz społeczności lokalnych

Nowy Sącz/Gmina Chełmiec, Grybów, 

Gmina Grybów, Gmina Korzenna, 

Gmina Gródek nad Dunajcem, Gmina 

Łososina Dolna, Gmina Podegrodzie, 

Gmina Łącko, Gmina Stary Sącz, 

Gmina Rytro, Gmina Nawojowa, 

Gmina Kamionka Wielka, Gmina 

Łabowa, Gmina Piwniczna Zdrój, 

Gmina Krynica Zdrój, Gmina Muszyna
Region 

Małopolska 

Południowa

Regionalny 100 000,00 zł

Zadanie „Sądeckie Talenty Piłkarskie” 

nie spełnia zapisów Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. 

Wymagana modyfikacja projektu nie 

została uzupełniona w terminie 5 dni 

roboczych. Zadanie odrzucone 

zgodnie z § 9 ust. 6 oraz ust.11 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

Zadanie „Ubierz strażaka, pozwól 

działać bezpieczniej – zakup ubrań 

specjalistycznych dla OSP 

Przytkowice” nie może zostać 

zrealizowane przez Województwo 

Małopolskie w zaproponowanym 

przez wnioskodawcę kształcie. 

Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego w ramach budżetu 

obywatelskiego mogą być zgłaszane 

zadania, które m. in. mieszczą się w 

zakresie zadań o charakterze 

wojewódzkim, określonych ustawami. 

Wnioskowane zadanie, na podstawie 

art.7 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 559 z 

późn. zm.), wpisuje się natomiast w 

zadania własne gminy, obejmujące 

sprawy porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej.

100 000,00 złRegionalny

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Wieś Przytkowice, cała Gmina 

Kalwaria Zebrzydowska oraz Powiat 

Wadowicki.

Adresatami zadania są strażacy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Przytkowicach, a także ich rodziny.

Ideą projektu jest wsparcie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Przytkowicach poprzez zakup umundurowania specjalnego nowego typu. 

Pozwoli to wymienić wysłużone już ubrania specjalne na nowe, 

zapewniające bezpieczne warunki pracy dla naszych strażaków 

ochotników.  Wysokiej klasy środki ochrony indywidualnej pozwolą 

strażakom prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób 

komfortowy i ergonomiczny, zapewniając im odpowiednie 

bezpieczeństwo w myśl idei ,,Bezpieczny ratownik - to dobry ratownik”.  

Najnowsze badania wykazały, że aż 70% strażaków choruje na raka, a 

ryzyko zachorowania jest dużo większe niż u innych ludzi. Piaskowe 

ubrania specjalne sprawią, że wszelkie zabrudzenia będą bardziej 

widoczne, przez co szkodliwe cząsteczki osiadające na ubraniach będą 

szybciej usuwane poprzez dokładne czyszczenie, bądź dezynfekcję.
RO

Ubierz strażaka, 

pozwól działać 

bezpieczniej - zakup 

ubrań specjalnych dla 

OSP Przytkowice
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odLOTowe dzieciaki 

2.0 - 

upowszechnianie 

sportu wśród dzieci i 

młodzieży z terenu 

Powiatu 

Krakowskiego

SI

odLOTowe dzieciaki 2.0 to projekt, którego celem jest upowszechnianie 

sportu i podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego wśród dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu Krakowskiego; do projektu zaproszone 

zostaną kluby sportowe szkolące w dyscyplinie piłki nożnej z Gmin Liszki, 

Czernichów i Zabierzów, które będą uczestniczyć w

turnieju oraz otrzymają sprzęt sportowy m.in. w postaci sprzętu 

treningowego oraz piłek. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt 

do utrzymania obiektu LKS Lotnik Kryspinów, wyposażenie do siłowni 

oraz sprzęt multimedialny służący uatrakcyjnieniu codziennych zajęć. 

Ponadto przewidziane jest zorganizowanie zajęć akademii

techniki indywidualnej.

dzieci i młodzież w wieku 5-25 lat uczestniczące w 

zajęciach piłki nożnej

Gmina Liszki, Gmina Czernichów, 

Gmina Zabierzów, miasto Kraków

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 100 000,00 zł

Zadanie „OdLOTowe dzieciaki 2.0 - 

upowszechnianie sportu wśród dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu 

Krakowskiego” nie spełnia zapisów 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. 

Wymagana modyfikacja projektu nie 

została uzupełniona w terminie 5 dni 

roboczych. Zadanie odrzucone 

zgodnie z § 9 ust. 6 oraz ust.11 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

22

Chodźże na Ręczną! 

Ogólnodostępne 

zajęcia z piłki ręcznej.
SI

Zadanie ma na celu nauczanie gry w piłkę ręczną oraz popularyzacje tej 

dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży. Pierwsze i najważniejsze 

zadanie to szkolenie, co daje dużą szanse profesjonalnego szkolenia i 

zaszczepienia fascynacji do piłki ręcznej jako dyscypliny drużynowej 

łączącej walory sportowe z towarzyskimi. Celem dotarcia do jak 

największej liczby dzieci, bez względu na sytuacje materialną zajęcia 

będą bezpłatne.

Realizacja zakłada dwie sfery:

1) Doposażenie klubu sportowego Płomień Kostrze w potrzebny sprzęt 

sportowy służący do prowadzenia zajęć, m.in piłki do piłki ręcznej.

2) Organizacje zajęć poprzez zaangażowanie odpowiednich trenerów, 

oraz wynajmu sali, celem stworzenie optymalnych warunków do 

treningu.

Zadanie jest adresowane dla wszystkich dzieci w wieku 6 -

12 lat zamieszkujących Kraków oraz powiat krakowski.

Hala SP nr 54 w Kostrzu/MOSIR KOLNA

Kraków

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 100 000,00 zł

Zadanie „Chodźże na Ręczną! 

Ogólnodostępne zajęcia z piłki 

ręcznej” nie spełnia zapisów 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego. 

Wymagana modyfikacja projektu nie 

została uzupełniona w terminie 5 dni 

roboczych. Zadanie odrzucone 

zgodnie z § 9 ust. 6 oraz ust.11 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.

23
Małopolskie Centrum 

Szkolenia Żużlowego
SI

Celem projektu jest odbudowa sportu żużlowego w Małopolsce. Od lat 

obserwujemy brak szkolenia żużlowego na terenie  Małopolski. Sport 

żużlowy charakteryzuje się  największą oglądalnością telewizyjną. Celem 

projektu jest uruchomienie małopolskiego centrum szkolenia żużlowego 

adresowanego do dzieci, młodzieży oraz seniorów - amatorów.

Mieszkańcy Małopolski, sympatycy sportu żużlowego, 

wielopokoleniowe rodziny, członkowie małopolskich 

klubów żużlowych, zainteresowani rozpoczęciem 

szkolenia.

Miejsce realizacji  Kraków - stadion 

żużlowy, oddziaływanie - cała 

Małopolska.

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski, 

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 700 000,00 zł

Zadanie „Małopolskie Centrum 

Szkolenia Żużlowego” nie spełnia 

zapisów Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. Wymagana 

modyfikacja projektu nie została 

uzupełniona w terminie 5 dni 

roboczych. Zadanie odrzucone 

zgodnie z § 9 ust. 6 oraz ust.11 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.



24
Rolkostrada "Nad 

Strusinką"
SI

Zadanie zakłada doposażenie w oświetlenie solarne oraz małą 

architekturę (ławki, kosze na śmieci, toaleta, parking, wiata)  projektu 

trasy Rolkostrady „Nad Strusinką”( wygranego projektu z Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Tarnów na rok 2023), o nawierzchni asfaltowej, 

przebiegającej wokół granic Lądowiska w Tarnowie (załącznik 1. do 

formularza). Planowana trasa będzie miała długość ok 1800m, przy 

minimalnej szerokości 2,5m. Sposób jazdy będzie określony w jednym 

kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nazwa Rolkostrady - 

„Nad Strusinką” pochodzi od cieku wodnego biegnącego wzdłuż 

północnej granicy Lądowiska. Nazwa nawiązuje do geograficznego jej 

położenia, oraz tradycji nazw Tarnowa, niekiedy już zapomnianych i nie 

używanych. Ten sportowo-rekreacyjny obiekt, przeznaczony będzie dla 

miłośników małych kółek: rolki, nartorolki, wrotki, hulajnogi, deskorolki, 

jak również rowerki biegowe dla małych dzieci. Lokalizacja Rolkostrady 

jest  ogólnodostępna, z dala od ruchu pieszego i samochodowego, co 

pozwali na bezpieczne i bezkolizyjne uprawianie wyżej wymienionych 

aktywności, zarówno przez amatorów jak i bardziej profesjonalne osoby. 

 Inwestycja Rolkostrady jest bardzo potrzebna, w rejonie 

tarnowskim/krakowskim  nie ma takiego miejsca by 

bezpiecznie i w dobrych warunkach, w zasadzie przez cały 

rok kalendarzowy, doskonalić jazdę na różnego rodzaju 

rolkach.

 Miejsca, gdzie do tej pory dzieci i młodzież jeżdżą na 

rolkach - są niedostosowane infrastrukturalnie do jazdy na 

małych kółkach (zły asfalt, spadające liście, gałęzie z 

drzew, wiele osób spacerujących, rowerzyści, samochody 

itp.). Nowa inwestycja pozwoliłaby dzieciom i młodzieży 

na bezpieczny rozwój ich umiejętności, ponadto byłaby 

miejscem spotkań, wspólnych treningów na świeżym 

powietrzu. Seniorzy będą mogli doskonalić swoje 

umiejętności na nartorolkach, które są uzupełniającym 

treningiem nart biegowych w okresie letnim, wiosennym i 

jesiennym.  Bieganie na nartach, szczególnie stylem 

klasycznym, jest jednym z nielicznych rodzajów 

bezpiecznej aktywności fizycznej. Może być to znakomity 

sposób na rehabilitacje dla osób, które w wyniku 

wypadków lub z innych przyczyn straciły częściowo 

sprawność fizyczną. Nartorolki/narty biegowe, których 

tradycja w Tarnowie sięga lat 70-dziesiątych, polecane są 

osobom w pełni zdrowym, którzy chcą zadbać o swoją 

kondycję, ale także również osobom starszym oraz z 

problemami kardiologicznymi i zwyrodnieniowymi, jako 

świetna forma profilaktyki. Rolki, nartorolki, wrotki, 

hulajnogi, deskorolki,  to aktywność fizyczna, który łączy 

pokolenia, i Rolkostrada będzie takim miejscem dla 

każdego. 
Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski

Wymieniony w projekcie teren 

lądowiska, stanowiący własność 

Gminy Miasta Tarnowa (Obręb 0301, 

Numer działki 1,2,3,4, Dzielnica 

Gumniska), jako miejsce dla nowej 

inwestycji, jest przestrzenią 

najbardziej optymalna, ze względu na 

bezpieczeństwo oraz ukształtowanie 

terenu: równy i płaski teren. Do 2028 

roku teren objęty jest dzierżawą przez 

Aeroklub. Ten fakt jednak nie wpływa 

negatywnie na rozwój trasy dla rolek, 

jak to sami zainteresowani 

potwierdzają. Rolkostrada i aeroklub 

mogą funkcjonować równocześnie, nie 

zaburzając dotychczasowego ruchu 

lotniczego odbywającego się nad tym 

terenem. Trasa rolkostrady miałaby 

okalać dookoła teren lądowiska, 

pozostawiając wolną przestrzeń w 

pasie startowym dla startujących i 

odlatujących statków powietrznych. 

Zlokalizowanie rolkostrady na 

lądowisku tarnowskim, umożliwi 

stworzenie bezpiecznej, płaskiej trasy 

o długości ok. 1800m, pod trening 

amatorski oraz dla bardziej 

zaawansowanych osób, aż po 

zawodowców. Odsłonięty teren, bez 

zadrzewienia, ułatwi utrzymanie tych 

tras w czystości. Od strony północnej 

granicę terenu stanowi ciek wodny 

Strusinka, od strony wschodniej i 

południowej otoczony jest ulica 

Lotniczą, od zachodu zabudową 

jednorodzinną.  Mieszkańcy Tarnowa 

chętnie wybierają okoliczną przestrzeń 

do rodzinnej aktywności min. na 

rolkach, hulajnogach. Ruch szczególnie 

aktywny jest w weekendy, jednak 

natężony ruch samochodowy na ul. 

Lotniczej sprawia, że osoby nie czują 

się bezpiecznie, gdyż mogą stać się 

ofiarami wypadku drogowego. Nowa 

inwestycja dodatkowo wzbogaci 

atrakcyjność terenu kompleksu Parku 

Sanguszków, będzie miejscem 

bezpiecznej rekreacji dla osób z całego 

regionu tarnowskiego, oraz 

okolicznych gmin i powiatów 

(brzeskiego, dąbrowskiego, 

karkowskiego, wielickiego). W 

Krakowie na Błoniach Krakowskiech 

aktywność ta jest bardzo popularna, 

osoby trenujące szukają nowych 

miejsc rekreacji i chętnie  skorzystają z 

nowopowstałego trasy.

Zadanie zakłada działania 

infrastrukturalne na 

nieruchomościach nienależących do 

Województwa Małopolskiego i nie 

spełnia warunków zawartych w § 5 

ust. 9 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego.

Ogólnowojewódzki 860 000,00 zł 10 000,00 zł



25 Coffe&Sport SI

Stworzenie miejsca pokoleniowego dla wszystkich odbiorców aktywności 

sportowej. Miejsce będzie służyło aktywności sportowej (treningi dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów). Prowadzone będą cykliczne 

treningi zdrowotne, rozwojowe, gimnastyka, specjalistyczne treningi 

(joga, stretching, sporty walki, gimnastyka, siłowe itp.). Każdy również 

będzie mógł usiąść (przed treningiem, po lub w trakcie oczekiwania na 

osobę trenującą np. rodzice na dzieci, opiekunowie na grupę) i 

skosztować w mini kawiarni kawę oraz fit ciasto (wszystko na produktach 

zdrowych, bez cukru, glutenu i laktozy (alergeny). Okoliczności lasów i łąk 

pozwolą na spędzenie czasu czy to w oczekiwaniu, czy około 

treningowym na wyciszeniu i spokoju. Głównym celem jest stworzenie 

miejsca z dala od zgiełku miasta i stwarzającego możliwości wyciszenia w 

okolicznościach aktywności fizycznej i zdrowego jedzenia. Takie miejsce 

zaspokoi brakujący w obecnych czasach potrzebny spokój, zdrowe 

nawyki, dbanie o zdrowie przez sport i nawyki żywieniowe. Miejsce 

przyjazne integracji społecznej, pokoleniowej w okolicznościach 

przyrody. Warto stworzyć miejsce przyjazne ludziom, ich zdrowiu łącząc 

pokolenia i stwarzając spokojne warunki na aktywność ciała i 

odpoczynek ducha. Działania: przebudowa i przystosowanie miejsca do 

realizacji zajęć sportowych oraz miejsca na kafejkę przy sportową. 

Do każdej grupy wiekowej i do wszystkich chętnych. Realizacja: gmina Wieliczka

Obszar oddziaływania: 

Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: 

nowotarski, tatrzański, limanowski, 

nowosądecki, gorlicki.

Miasto Kraków oraz powiaty: 

krakowski, miechowski, olkuski.

Miasto Tarnów oraz powiaty: 

bocheński, brzeski, dąbrowski, 

tarnowski, proszowicki, wielicki.

Miasto Oświęcim oraz powiaty: 

myślenicki, suski, chrzanowski, 

oświęcimski, wadowicki

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski, 

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Ogólnowojewódzki 533 500,00 zł 32 500,00 zł

Zadanie zakłada działania 

infrastrukturalne na 

nieruchomościach nienależących do 

Województwa Małopolskiego i nie 

spełnia warunków zawartych w § 5 

ust. 9 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. 
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Rozkręcamy Tarnów - 

Rozwój kolarstwa 

górskiego

SI

Rozwój i propagowanie kolarstwa górskiego w regionie tarnowskim 

poprzez prowadzenie szkółki kolarskiej dla dzieci i młodzieży oraz 

organizację zawodów dla różnych form kolarstwa górskiego, które mają 

przybliżyć te formy aktywności mieszkańcom regionu. 

dzieci, młodzież oraz dorośli chcący poznać kolarstwo 

górskie jako dyscyplinę sportu 

Bike Park Marcinka i Park Biegowy 

Marcinka zarządzane przez Tarnowski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Region 

Tarnowski
Regionalny 93 000,00 zł

Zadanie „Rozkręcamy Tarnów - 

Rozwój kolarstwa górskiego” nie 

spełnia zapisów Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. Wymagana 

modyfikacja projektu nie została 

uzupełniona w terminie 5 dni 

roboczych. Zadanie odrzucone 

zgodnie z § 9 ust. 6 oraz ust.11 

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego.
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BOISKO "WESOŁA 

GROMADKA"
SI

Celem zadania jest powstanie boiska 15 m X 10 m z bezpieczną 

nawierzchnią dla dzieci w wieku przedszkolnym do piłki nożnej, 

koszykówki oraz zajęć ogólnorozwojowych, które urozmaici zabawy 

dzieci na świeżym powietrzu i pozwoli rozwijać zainteresowania 

sportowe. Będzie służyło również do organizowania uroczystości na 

świeżym powietrzu. 

Zadanie skierowane do dzieci przedszkolnych  od 2,5 roku 

do 6 roku życia, oraz dla wszystkich chętnych i 

zainteresowanych mieszkańców z miejscowości Dojazdów. 

Dojazdów, Gmina Kocmyrzów 

Luborzyca

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Regionalny 100 000,00 zł

Zadanie zakłada działania 

infrastrukturalne na 

nieruchomościach nienależących do 

Województwa Małopolskiego i nie 

spełnia warunków zawartych w § 5 

ust. 9 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego.



Do Budżetu Obywatelskiego mogą być 

zgłaszane zadania inwestycyjne, a 

więc zadania na nieruchomościach 

województwa lub nieruchomościach 

wojewódzkich osób prawnych lub 

innych nieruchomościach, do których 

województwo lub wojewódzkie osoby 

prawne posiadają tytuł prawny 

pozwalający im dysponować nimi na 

cele budowlane. W związku z 

powyższym zadanie nie może być 

uznane za inwestycyjne w rozumieniu 

regulaminu Budżetu Obywatelskiego, 

stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr LII/740/22 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. 

Ponadto, zadanie nie spełnia 

wymogów § 5 ust. 7, 8 i 9 regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego. Zadanie nie 

wpisuje się w charakter zadań 

województwa. Zadanie ma charakter 

lokalny, tj. swym zasięgiem obejmuje 

głównie mieszkańców gminy Sanka. Ze 

względu na obszar realizacji, zadanie 

to należy do właściwości gminy, 

zgodnie z  ustawą z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Nie ma 

zatem podstaw do realizacji tego 

zadania przez Województwo 

Małopolskie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego.

45 000,00 zł950 000,00 złOgólnowojewódzki

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Sanka, gmina Krzeszowice32-067 Sanka, Sanka działka obrębie 0014 nr działki 758/1Celem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku który 

będzie samowystarczalny energetycznie na terenie parafii w Sance. 

Rozwiązało by to problem braku miejsca na spotkania, wystawy, 

koncerty, targi, integrację w miejscowości Sanka. Udało by się też dla 

mieszkańców małoposki stworzyć budynek po pierwsze pełniący wiele 

funcki ale także całkowicie ekologiczny i bez kosztowy w utrzymaniu dla 

celów nauki i prezentacji.

SR

Budowa samo 

wystarczającego 

energetycznie, 

inteligentnego 

budynku 

wielofunkcyjnego 

służący mieszkańcom 

jak i gościom wraz z 

ogrodem.
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Ogólnowojewódzki 730 000,00 zł

Zgodnie z par. 5 ust. 15 Regulaminu 

BO WM w ramach budżetu 

obywatelskiego mogą być zgłaszane 

zadania, które są możliwe do 

zrealizowania we wskazanej 

lokalizacji, a realizacja zadania nie 

koliduje z przedsięwzięciami 

planowanymi przez województwo lub 

inne podmioty.

Nieruchomość w Skrzyszowie, 

wskazana w projekcie, nie będzie 

wykorzystywana do zadań własnych 

samorządu województwa. 

Województwo Małopolskie 

rozpoczęło rozmowy z PGW Wody 

Polskie w celu przeprowadzenia 

procedury przekazania Skarbowi 

Państwa nieruchomości przejętych 

przez województwo do realizacji 

inwestycji przeciwpowodziowych, w 

tym nieruchomości objętej projektem.

Miejscem realizacji zadania jest gmina 

Skrzyszów, miejscowości: Skrzyszów, 

Szynwałd.Obszar oddziaływania: 

miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, 

Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Dąbrowa 

Tarnowska, Czchów, Zakliczyn, 

Ciężkowice, Grybów, Gorlice, 

Proszowice, Żabno, Radłów, Wojnicz; 

gminy: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, 

Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, 

Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, 

Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, 

Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, 

Wietrzychowice, Biecz, Bobowa, 

Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, 

Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie, 

Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, 

Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, 

Olesno, Radgoszcz, Krynica-Zdrój, 

Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz, 

Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, 

Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, 

Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, 

Nawojowa, Podegrodzie, Rytro, 

Brzesko, Czchów, Borzęcin, Dębno, 

Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa, Nowy 

Wiśnicz, Bochnia, Drwinia, Lipnica 

Murowana, Łapanów, Rzezawa, 

Trzciana, Żegocina, Niepołomice, 

Wieliczka, Biskupice, Gdów, Kłaj, 

Koszyce, Nowe Brzesko, Proszowice, 

Koniusza, Pałecznica, Radziemice
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Budowa 

infrastruktury 

turystyczno-

rekreacyjnej wokół 

zbiornika 

retencyjnego na 

potoku Korzeń w 

Skrzyszowie

Wielkim potencjałem turystyczno-rekreacyjnym w gminie Skrzyszów są 

tereny zlokalizowane wokół zbiornika retencyjnego na potoku Korzeń w 

Skrzyszowie. Zarówno mieszkańcy jak i turyści chcą spędzać tam wolny 

czas. Brakuje jednak odpowiedniej infrastruktury. Zadanie dotyczy 

budowy stalowo-drewnianej kładki nieprzejezdnej dla pojazdów, 

budowy ścieżki edukacyjnej z nasadzeniem nowych roślin wraz z 

montażem obiektów małej architektury typu ławeczki.

Celem zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć jest stworzenie 

ogólnodostępnego miejsca do aktywnego i  zdrowego spędzania czasu 

przez mieszkańców całego województwa w sposób nieodpłatny. 

Wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru, jego uroku wizualnego 

i środowiskowego w zaprojektowany sposób jest w pełni odpowiedzią na 

oczekiwania mieszkańców.

TS

Zadanie jest kierowane do mieszkańców województwa 

małopolskiego, bez względu na wiek płeć oraz sytuację 

materialną. 

Region 

Małopolska 

Południowa, 

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Tarnowski



Odbiorcami będą osoby zamieszkałe na terenie 

Województwa Małopolskiego, powiatu Olkuskiego, Gminy 

Klucze.

W głównym założeniu jest wzrost poparcia integracji społecznej wokół 

Szpitala poprzez aktywne wykorzystanie zasobów dla wzrostu zdrowia 

populacji objętej projektem w zakresie budowy małej architektury wokół 

Szpitala. Alejki pozwolą na spędzanie wolnego czasu pacjentów aktywnie 

podczas np. spacerów.

Częściowe odnowienie obszaru rekreacyjnego przed Budynkiem 

Głównym MSCHPiR w Jaroszowcu z odnową fontanny, miejscami 

spoczynkowymi wyposażonymi w ławeczki, stoły, zadaszenia, wymiana 

oświetlenia i inne niezbędne prace i wyposażenie wynikające ze 

stosownych i wymaganych prawem działań. 

PS

Częściowe 

odnowienie obszaru 

rekreacyjnego przed 

Budynkiem Głównym 

MSCHPiR w 

Jaroszowcu z odnową 

fontanny miejscami 

spoczynkowymi 
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Zaproponowany we wniosku zakres 

prac nie jest możliwy do zrealizowania 

ze środków w ramach VI edycji BO. 

Wnioskodawca został wezwany do 

uzupełninia brakujących dokumentów 

oraz korekty wniosku. W 

wyznaczonym terminie nie zostały 

dostarczone wymagane dokumenty w 

tym. m.in. nie dostarczono oraz nie 

wykazano prawa do dysponowania 

terenem na cele budowlane w 

zakresie działek należących do Lasów 

Państwowych -na których 

zaplanowano m.in.: wykonanie 

modernizacji terenów utwardzonych, 

utworzenie miejsc spoczynkowych 

oraz elementów małej architektury. 

Powyższe powoduje nie spełnienie 

postanowień ogólnych Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego WM tj. par. 1 

pkt. 19 lit. a - i tym samym odrzucenie 

wniosku. Pozostały zakres prac 

związany z odtworzeniem fontanny 

wraz z pracami terenów zielonych po 

ewentualnej modyfikacji nie 

spełniałaby zapisów par.2 ust. 8 w 

zakresie minimalnej wartości 

szacunkowej zadania inwestycyjnego, 

która nie powinna być mniejsza niż 

500 tys. zł. Wnioskodawca nie wyraził 

chęci modyfikacji wskazanego zakresu 

prac. Dodatkowo brak możliwości 

przekazania dotacji w ramach art.114 

ustawy o działalności leczniczej na 

wskazany zakres prac.

2 000,00 zł640 000,00 złOgólnowojewódzki

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Region 

Małopolska 

Zachodnia

Miejsce realizacji i obszar 

oddziaływania zadania 

(miasta/gminy): JAROSZOWIEC, 

GMINA KLUCZE, POWIAT OLKUSKI
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To nasza Gmina 

Tarnów
KZ

Gmina Tarnów ma już 50-lat! Jubileusz samorządu gminnego to 

najlepszy czas, by podkreślić więź z mieszkańcami oraz promować Gminę 

Tarnów w regonie tarnowskim. W ramach zadania "To nasza Gmina 

Tarnów" zostanie więc przeprowadzona kampania marketingowa Gminy 

Tarnów w ramach której zostaną wydane okolicznościowe materiały 

promocyjne w tym billboardy i banery oraz folder "Nasza Gmina 

Tarnów", a także okolicznościowe gadżety pamiątkowe. Odbiorcami 

będą zarówno mieszkańcy gminy Tarnów jak i regionu tarnowskiego. 

Zadanie to będzie kultywowaniem tradycji i zwiększeniem społecznej 

aktywności mieszkańców gminy oraz regionu tarnowskiego oraz będzie 

hołdem dla wszystkich tworzących i budujących tożsamość Gminy 

Tarnów od momentu jej powstania w 1973 roku.

Adresatami zadania będą mieszkańcy regionu 

tarnowskiego, głównie Gminy Tarnów, od dzieci i 

młodzieży, przez osoby dorosłe po seniorów.

Miejsce realizacji i obszar 

oddziaływania: Gmina Tarnów, Miasto 

Tarnów, Powiat Tarnowski

Region 

Tarnowski
Regionalny 99 000,00 zł

Zadanie nie spełnia wymogu 

określonego w par. 5 ust. 7 

Regulaminu BO, tj. nie mieści się 

w zakresie zadań o charakterze 

wojewódzkim wskazanych w art. 14 

ust. 1 ustawy o samorządzie 

województwa, ponadto autor nie 

dokonał poprawy lub uzupełnienia 

braków w terminie 5 dni roboczych, tj. 

nie spełnił wymogu określonego w 

par. 9, ust. 11 Regulaminu BO, co 

skutkuje odrzuceniem zadania.

Adresatami są wszyscy mieszkańcy obszaru działania GRS 

OSP Kraków,  a beneficjentami bezpośrednimi będą osoby 

zaginione bez względu na wiek, ich rodziny oraz bliscy.

Głównym celem projektu jest  poprawa  bezpieczeństwa  mieszkańców 

Krakowa i okolic przez zwiększenie skuteczności działań Grupy 

Ratownictwa Specjalistycznego OSP Kraków, specjalizującej się w 

poszukiwaniach ludzi zaginionych.

W samym tylko Krakowie Policja notuje rocznie ok. 200 zaginięć. GRS 

OSP Kraków jest pierwszą w Krakowie ochotniczą jednostką strażacką 

specjalizującą się w poszukiwaniach zaginionych osób przy użyciu 

certyfikowanych psów ratowniczych. Dzięki niezwykłej czułości w 

wykrywaniu zapachu człowieka oraz dużej mobilności pies zastępuje w 

terenie pracę ok. 100-150  ludzi; dlatego też psy używane są w 

poszukiwaniach osób, co do których istnieje obawa zagrożenia życia i 

czas gra kluczową rolę. Od warunków pracy ratowników zależy więc  

ludzkie życie. 

Projekt zakłada poprawę skuteczności działań zespołów z psami 

ratowniczymi w akcjach poszukiwawczych poprzez wyposażenie ich w 

odpowiedni sprzęt (systemy Garmin Alpha z nadajnikami GPS, kamizelki 

ratownicze, kennele,  namiot logistyczny z wyposażeniem). Z jego 

efektów skorzystają wszyscy mieszkańcy Krakowa i Krakowskiego 

Obszaru Metropolitarnego, których dotknie problem zaginięcia -  

bezpośrednio i pośrednio -  czyli ofiary zaginięcia, ich rodziny i bliscy.

Psy ratownicze na 

pomoc zaginionym 

mieszkańcom 

Krakowa i okolic

PS31

Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego w ramach budżetu 

obywatelskiego mogą być zgłaszane 

zadania, które m. in. mieszczą się w 

zakresie zadań o charakterze 

wojewódzkim, określonych ustawami. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

wnioskowane zadanie wpisuje się w 

zadania własne gminy, obejmujące 

między innymi sprawy porządku 

publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego. 

Samorząd gminny realizuje zadania 

własne w ww. zakresie finansując 

bezpośrednio potrzeby Ochotniczych 

Straży Pożarnych, bądź też przekazuje 

im środki w formie dotacji na mocy 

art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz.2490 z późn. zm.). 

Ponadto, na podstawie art. 10 ust. 1. 

pkt. 1) w ramach realizacji zadania 

własnego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej gmina zapewnia 

(stosownie do posiadanych sił i 

środków) ochotniczym strażom 

pożarnym obiekty, tereny, pojazdy i 

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony 

indywidualnej, umundurowanie i 

środki łączności oraz ich utrzymanie. 

Podsumowując zadanie polegające na 

zakupie sprzętu dla psów ratowników 

grupy ratowniczej osp nie mieści się w 

zadaniach własnych samorządu 

województwa, a w zadaniach 

własnych gminy.

71 800,00 złRegionalny

Region 

Krakowski 

Obszar 

Metropolitarny

Miejsca prowadzenia akcji 

poszukiwawczo-ratowniczych w 

przestrzeni miejskiej Krakowa oraz 

miastach i gminach powiatu 

krakowskiego, miechowskiego i 

olkuskiego, zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

Policję i dysponowaniem przez SKKM 

PSP.


