Wstępny wykaz zadań odrzuconych i wycofanych podczas oceny w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego
Lp

Tytuł zadania

Uzasadnienie odrzucenia zadania

Subregion Krakowski Obszar Metropolitarny
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Przebudowa, rozbudowa i modernizacja
zbiornika wodnego w Przegini

Działanie infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.

Pogromcy Małopolskich Bazgrołów

Czyszczenie elewacji budynków użyteczności publicznej, pomników przyrody, tablic informacyjnych, wiat
przystankowych, znaków drogowych, ekranów akustycznych nie jest zadaniem mieszczącym się w
kompetencjach województwa określonych przepisami prawa.

ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ

Zakup scen mobilnych nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Zgłoszone zadania nie dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze
ponadlokalnym tj. o zasięgu oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków.

SzkoIenie Strażaków Ochotników
Subregionu Krakowskiego Obszaru
Metropolitarnego.

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.

2

3

4

Zatrzymać smog! 1000 zł dopłaty do
wymiany pieca.
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Kompostujmy razem! Zakup
kompostowników dla mieszkańców gmin:
Czernichów, Liszki,
Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i
6 Zabierzów.

Inteligentne Garaże Rowerowe
bezpłatne, zdalnie rezerwowane7
otwierane, bez aplikacji, specjalnych
urządzeń, kart, haseł, PlN-ów, gotówki

Projekt zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego został negatywnie
zweryfikowany. Zakres zadań jest niezgodny z zadaniami i kompetencjami Samorządu Województwa.
Wykonanie zadania leży w kompetencjach gminy/powiatu - zgodnie z przedstawioną poniżej podstawą
prawną. W ustawie Prawo ochrony środowiska zapisane są regulacje prawne, które umożliwiają jednostkom
samorządu terytorialnego udzielanie dotacji na różne zadania, m.in. te związane z ochroną środowiska.
Zawarte są w nim upoważnienie dla organów stanowiących do podejmowania uchwały w sprawie dotowania
m.in. kosztów inwestycji osób fizycznych, np. mieszkańców. Zgodnie z art. 403 Ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. "Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w
zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 28-42". Do zadań
gminy/powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które obejmuje m.in
"Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych
dla środowiska nośników energii". W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż realizacja wniosku wykracza
poza zadania własne województwa.
Zadanie odrzucone na podstawie § 3 ust. 5b Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego. Zgłoszone zadanie wymagało modyfikacji pod względem sposobu realizacji zadania.
Wnioskodawca odrzucił zaproponowane uwagi. W obecnej formie brak jest możliwości zrealizowania zadania
przez Województwo zakupu kompostowników osobom fizycznym. Budżet Obywatelski nie obejmuje też
realizacji zadań gminnych ( art. 44 ust 2 oraz 216 ust 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust 1
Ustawy o samorządzie województwa). W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż realizacja wniosku
wykracza poza zadania własne województwa i brak jest możliwości jej realizacji w tym trybie.
Projekt zakłada instalacje garaży rowerowych na gruntach stanowiących własność gmin Krzeszowice, Skawina
i Słomniki zlokalizowanych w pobliży dworców kolejowych. Zadania związane z rozwojem infrastruktury
przeznaczonej dla podróżnych korzystających z dworców i przystanków kolejowych znajdują się poza
kompetencjami Samorządu Województwa. Zadania w tym zakresie realizowane są przez gminy, PKP SA i PKP
PLK SA.

PLAC ZABAW ZALAS
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Inteligentne Garaże Rowerowe
CAŁOROCZNY FESTIWAL PARKOWANIA
9 pilotaż systemu dla obszaru Krzeszowice
(...)

„Zgodnie z § 2 ust. 2. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego o realizacji w
ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania, które:
a) są zgodne z prawem;
b) mieszczą się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa;
c) nie naruszają praw osób trzecich;
d) dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze ponadlokalnym tj. o zasięgu
oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków;
Zgodnie z art. 7 ust. 1.pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy (…) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych.”
Zadanie nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa.”

Wnioskodawca wycofał wniosek.

Subregion Miasto Kraków

Budowa Street Workout Parku Olszańska

Budowa Street Workout Parku nie może być realizowana na działce 237/14. Na działce znajduje się parking
zarządzany przez Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. Funkcjonujący parking jest położony w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku służby zdrowia i stanowi zabezpieczenie miejsc postojowych dla
pacjentów, korzystających z usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
diagnostyki, rehabilitacji oraz dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Parking ten równocześnie zabezpiecza miejsca postojowe dla potrzeb Cmentarza Rakowieckiego, którego
główna brama jest zlokalizowana tuż przy terenie parkingu. Istnienie tego parkingu jest ściśle związane z
funkcjonowaniem budynku przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. Budowa Street Workout Parku nie może być
realizowana też na działce 50/6. Umiejscowione są tam budynki szpitalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejsce na którym mogło by być realizowane
zadanie jest przeznaczone na parking w systemie Park&Ride, który realizowany ma być ramach budowy linii
tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.

Bodowa Street Workout Parku
Cieślewskiego

Budowa Street Workout Parku nie może być realizowana na działce 14/242 ( Muzeum Lotnictwa Polskiego)
działka jest częścią obszaru wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa pod nr A-1106 "Zachodnia część zespołu dawnego Lotniska Rakowice-Czyżyny w Krakowie" (decyzja Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dn. 20.09.2006 r.) Muzeum Lotnictwa Polskiego m.in.
na obszarze wskazanej działki realizuje długoletni projekt pod nazwą: „Budowa dwóch hangarów na cele
ekspozycyjne w ramach rekonstrukcji zespołu i rekompozycji budynków II Pułku Lotniczego wraz z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych w południowej części działki nr
14/242 obr. 4 Śródmieście. Budowa Street Workout Parku nie może być też realizowana na działce 1/31
obr.70 Podgórze ul. Babińskiego ponieważ w sierpniu br. jednocześnie będą tam realizowane 2 projekty:
- budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym - otwarta strefa aktywności - siłownia zewnętrzna
wraz ze strefą rekreacji.
- budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym - otwarta strefa aktywności - siłownia zewnętrzna
wraz ze strefą rekreacji.
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Zalew który łączy. Realizacja miejsca do
odpoczynku i rekreacji w sąsiedztwie
3 zalewu wodnego Zesławice.

Brak zgody właściciela nieruchomości na realizację zadania - Skarb Państwa, Spółka Wody Polskie. Działanie
infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.

Rozwój grupy musicalowej "STUDIO 29"

Rozwój grupy musicalowej "STUDIO 29" nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji
Województwa określonych przepisami prawa. Zgłoszone zadania nie dotyczą działań służących mieszkańcom
Województwa o charakterze ponadlokalnym tj. o zasięgu oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego
powiatu lub miasta Kraków.

Festyn rodzinny "My, Złocień"

Zgodnie z § 2 ust. 2. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego do realizacji w
ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania, które:
a) są zgodne z prawem;
b) mieszczą się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa;
c) nie naruszają praw osób trzecich;
d) dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze ponadlokalnym tj. o zasięgu
oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków;
W uzasadnieniu potrzeby realizacji zadania zabrakło przedstawienia kontekstu regionalnego zadania. Efekty
projektu dotyczą wyłącznie mieszkańców trzech osieli z terenu Miasta Krakowa, w samej ofercie wskazane są
jako cel realizacji zadania m. in. „zachęcenie mieszkańców dzielnicy do wzięcia udziału w inicjatywach
związanych z osiedlem Złocień, m. in. budowa szkoły, budowa przystanku kolejowego, przebudowa ul.
Półłanki…”. W związku z powyższym zadanie nie mieści się w zakresie kompetencji samorządu wojewódzkiego
ze względu na to, że ma charakter lokalny i realizowane ma być w jednostce organizacyjnej gminy (Urząd
Miasta Krakowa).
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Subregion Sądecki
Budowa profesjonalnego skateparku w
Nowym Sączu pn. „['beikari] SkatePark"
1

Wnioskodawca nie wskazał działki, na terenie której możliwa byłaby realizacja zadania, jednakże wyraził wolę
realizacji na mieniu wojewódzkim. Po weryfikacji działek będących we władaniu Województwa Małopolskiego
na terenie miasta Nowy Sącz wytypowano działkę będącą w użytkowaniu wieczystym Szpitala
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Dz. 41/13 przy ul. Bulwar Narwiku o pow. 43ar.
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste powoduje, że Województwo Małopolskie nie może
ingerować na trwale w działkę.

Wykonanie utwardzonego(asfalt lub
kostka) parkingu dla turystów w
2 Małastowie

3

Nowoczesny system ochrony zbiorów dla Działanie infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej

Scena dla Muszyny

Zakup scen mobilnych nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Zgłoszone zadania nie dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze
ponadlokalnym tj. o zasięgu oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków.

Profilaktyka antynowotworowa oraz
podniesienie bezpieczeństwa i ergonomii
pracy sądeckich Strażaków Ochotników

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.

Doposażenie Ochotniczych Straży
Pożarnych powiatu limanowskiego w
sprzęt do ćwiczeń, szkoleń oraz organizacji
zawodów pożarniczych.

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. wioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z.U.2016.446 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2016.191 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1”.
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Działanie infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.

„Szkolenie Strażaków Ochotników
Subregionu Nowosądeckiego”

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.

Mobilne cztery łapy

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.

TRADYCJE BESKIDU WYSPOWEGO

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami samorządu województwa oraz nie mieści się w obszarach zadań
publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Finansowanie działań dotyczących rolnictwa w tym sadownictwa należy do zadań wyspecjalizowanej agendy
administracji rządowej jaką jest Agenda Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tradycja i nowoczesność w kulinarnym
wydaniu

Sposób realizacji zadania nie mieści się w zasadach finansowania zadań publicznych z budżetu Województwa
Małopolskiego, w szczególności zastrzeżenia dotyczą finansowania nagród, które stanowią zasadniczą część
przedłożonego projektu.

Rytro – bezpieczna turystyka

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego.
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BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO STRAŻ POŻARNA XXI WIEKU –
informatyzacja, podnoszenie kwalifikacji i
działania prospołeczne na terenie
12 limanowszczyzny

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.

Doposażenie placu zabaw w naukowosensoryczne i sprawnościowe
13 urządzenia na terenie Przedszkola
Samorządowego w Tymbarku.

Działania infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.
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Teren rekreacyjny "W widłach Dunajca i
Popradu"

Wnioskodawca wycofał wniosek.

Subregion Małopolska Zachodnia

1

Remont i wyposażenie siłowni w Hali
Sportowej w Brzeszczach

Działania infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.

Integracja między pokoleniowa jest
Działania infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.
możliwa wszędzie - strefa
2 wielopokoleniowa w Lgocie Wolbromskiej
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STREFA AKTYWNOŚCI „YOGI ACTIVE" W
GMINIE PRZECISZÓW

Działania infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.

System monitoringu jakości powietrza na
terenie obszaru „Dolina Karpia" i „Natura
2000". STOP SMOG!

Zakres działań, tzn. sfinansowanie zakupu i instalacja sieci czujników jakości powietrza jest niezgodne z
zadaniami Samorządu Województwa, ponieważ takie działania należą do wyłącznej kompetencji Inspekcji
Ochrony Środowiska. Na poziomie województwa zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie
wykonuje Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Tym samym obowiązek
Województwa w zakresie ochrony środowiska i przyrody nie może wkraczać w sferę zadań innych podmiotów
(w tym przypadku WIOŚ) działających na podstawie ustawy. Wobec powyższego, zadanie w zakresie systemu
monitorowania jakości powietrza nie należy do zadań Województwa, które nie może przeznaczać na ten cel
środków ze swojego budżetu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2018 r. poz. 799 ze zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego
monitoringu środowiska (art. 88 ust. 1). Prowadzenie państwowego monitoringu należy do zadań Inspekcji
Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz. U.
2016 r. poz.1688 ze zm.), Inspekcja powołana została do badania i oceny stanu środowiska. Do jej zdań należy
m.in. wykonywanie pomiarów wielkości poziomów substancji w środowisku (art. 2 pkt 14). W odniesieniu do
Krakowa funkcję tę pełni Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W związku z powyższym,
należy stwierdzić, iż realizacja wniosku wykracza poza zadania własne województwa.
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MIEJSKA STACJA SZYBKIEGO ŁADOWANIA
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Obywatelski fundusz stypendialny
"PODBESKIDZIE"

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Województwo Małopolskie może realizować projekty stypendialne
tylko jako zadania własne, w oparciu o regulamin przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego
realizowany przez Urząd Marszałkowski. Dlatego też, nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego
Obywatelskiego funduszu stypendialnego ''Podbeskidzie" ze środków budżetu obywatelskiego.

Solankowo-rekreacyjne orzeźwienie dla
Olkusza

Wnioskodawca wycofał wniosek.
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Zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych znajdują się poza
kompetencjami Samorządu Województwa. Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317, z późn zm.). Przywołane przepisy nakładają na samorządy
województw obowiązek zapewnienia odpowiedniego udziału pojazdów w eksploatowanej flocie, nie
przewidują natomiast zadań dotyczących budowy infrastruktury przeznaczonej do ładowania. Stacja
ładowania pojazdów zgodnie z projektem miałaby zostać posadowiona na parkingu na ulicy Jana III
Sobieskiego, na nieruchomości niestanowiącej mienia wojewódzkiego. Jej zabudowa wiązałaby się z
koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych. Stacja ze względu na swój ogólnodostępny charakter,
umożliwiałaby czerpanie pożytków z jej prowadzenia i uzyskiwanie dochodów z działalności.

Bioregeneracja populacji małopolski
Wnioskodawca wycofał wniosek.
zachodniej oraz budowa małej architektury
8 wokół Małopolskiego Szpitala chorób Płuc i
Rehabilitacji

Subregion Podhalański

Kino za Rogiem w Wysokiej

Działanie infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.

Mobilna scena plenerowa dla rozwoju
społeczności lokalnych

Zakup scen mobilnych nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Zgłoszone zadania nie dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze
ponadlokalnym tj. o zasięgu oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków.
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Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych
Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
ratownictwa technicznego dla OSP Szaflary zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
3
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2016.191 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1”.
Nie daj się powodzi w powiecie
Myślenickim
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Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”. Samorząd Województwa Małopolskiego wykonywał zadania w zakresie gospodarki wodnej, w tym
ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych do dnia 31 grudnia 2017 roku, bowiem art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie
województwa został z dniem 1 stycznia 2018 roku uchylony przez Ustawodawcę. Zgodnie z zapisem art. 165
ust 2. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wojewodowie wyposażają i utrzymują wojewódzkie
magazyny przeciwpowodziowe.

Bezpieczna Gmina Bukowina Tatrzańska

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2016.191 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1”.

Przebudowa instalacji elektrycznej oraz
montaż latarni ulicznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – budowa oświetlenia
należy do zadań własnych Gminy.
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Subregion Tarnowski

1
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Hej ho na WF by się szło! - budowa boiska Działanie infrastrukturalne na nieruchomościach nie należących do Województwa Małopolskiego.
wielofunkcyjnego przy SP w Ostrowie

„LEŚNA SCENA LETNIA"- mobilna scena
plenerowa

Zakup scen mobilnych nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Zgłoszone zadania nie dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze
ponadlokalnym tj. o zasięgu oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków.

Scena historii, kultury, dziedzictwa i
aktywności Gminy Dębno

Zakup scen mobilnych nie mieści się w granicach zadań własnych i kompetencji Województwa określonych
przepisami prawa. Zgłoszone zadania nie dotyczą działań służących mieszkańcom Województwa o charakterze
ponadlokalnym tj. o zasięgu oddziaływania dotyczącym co najmniej jednego powiatu lub miasta Kraków.

Szkolenie Strażaków Ochotników
Subregionu Tarnowskiego.

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”.

Nie daj się powodzi w powiecie
Bocheńskim

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 506 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2018 poz. 620 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 1”. Samorząd Województwa Małopolskiego wykonywał zadania w zakresie gospodarki wodnej, w tym
ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów
przeciwpowodziowych do dnia 31 grudnia 2017 roku, bowiem art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie
województwa został z dniem 1 stycznia 2018 roku uchylony przez Ustawodawcę. Zgodnie z zapisem art. 165
ust 2. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wojewodowie wyposażają i utrzymują wojewódzkie
magazyny przeciwpowodziowe.

Dostosowanie wyszkolenia i wyposażenia
jednostek OSP Gminy Wojnicz jako
odpowiedź na nowe zagrożenia

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2016.191 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1”.
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Doposażenie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w nowoczesne systemy
oświetlenia terenu działań
7

Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami Samorządu Województwa. Wnioskowane zadanie wpisuje się w
zadanie własne gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.), które obejmuje sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2016.191 z późn. zm.), „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straż pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1”.

