
Lista projektów, na które gmina Dobczyce pozyskała dotacje „unijne”:

1.  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie  gminy  Dobczyce”.  Rozbudowa  i
modernizacja oczyszczalni ścieków. Projekt w trakcie realizacji. Celem projektu jest zapewnienie
odbioru i oczyszczania zwiększonej ilości ścieków oraz stworzenie warunków do rozwoju sieci
kanalizacyjnej. Pozyskane środki: 10 890 242 zł., konieczny wkład własny gminy: 13 172 168 zł.

2. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt
w trakcie realizacji. Celem projektu jest wymiana starych pieców w indywidualnych domach na
gazowe lub biomasę. Pozyskane środki: 1 612 497 zł., konieczny wkład własny gminy: 37 048 zł.

3. „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy
Dobczyce”.  Projekt  w  trakcie  realizacji.  Celem  projektu  jest  wymiana  starych  pieców  w
indywidualnych domach. Pozyskane środki: 474 357 zł., konieczny wkład własny gminy: 8 337 zł.

4. „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska
w zdrowej  atmosferze”.  Projekt  w  trakcie  realizacji.  Celem  projektu  jest  funkcjonowanie  w
gminach  sieci  eko-doradców,  którzy  koordynują  działania  ochrony  powietrza,  doradzają
mieszkańcom oraz przygotowują wnioski o dotacje, np. jak w wyżej wymienionych projektach.
Pozyskane środki: 377 298 zł, konieczny wkład własny gminy: 249 198 zł.

5. „Centrum Usług Społecznych - Nasza Świetlica”. Projekt będzie realizowany od 2019 do
2022  roku.  Celem  projektu  jest  zapewnienie  opieki  i  wyrównanie  szans  dzieci  i  młodzieży,
organizacja  czasu wolnego  w godzinach  pozalekcyjnych oraz  podczas  ferii  i  wakacji,  rozwój
kompetencji,  umiejętności  i  postaw  oraz  zagospodarowanie  budynku  starej  szkoły  na  ul.
Jagiellońskiej  po  jego  modernizacji.  Pozyskane  środki:  919 115  zł.,  konieczny  wkład  własny
gminy: 72 410 zł.

6.  „Zagospodarowanie  otoczenia  Zbiornika  Dobczyckiego  -  etap  I”.  Projekt  realizowany
będzie w latach 2018 - 2020. Celem projektu jest budowa parku miejskiego na terenie dawnego
kampingu  (OSiR);  ścieżka  od  mostu,  rozbudowa  parkingu,  modernizacja  i  nowe  alejki,
oświetlenie, monitoring, uzbrojenie terenu woda, kanalizacja, modernizacja istniejącego budynku,
budowa placu zabaw, nasadzenia zieleni, ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż Raby itd. Pozyskane
środki: 3 957 818 zł., konieczny wkład własny gminy: 1 407 367 zł.

7.  „Zagospodarowanie  otoczenia  Zbiornika  Dobczyckiego  -  etap  II”.  Projekt  realizowany
będzie w latach 2018 - 2020. Celem projektu jest: budowa w parku miejskim (patrz etap I), kortów
tenisowych,  kąpieliska  (całkowita  modernizacja  starych  basenów  i  ich  zaplecza),  budowa
lodowiska  sztucznego.  Pozyskane  środki:  4 370 980  zł.,  konieczny  wkład  własny  gminy:
3 564 713 zł.

8.  „Zagospodarowanie  otoczenia  Zbiornika  Dobczyckiego  -  etap  III”.  Projekt  realizowany
będzie w latach 2018 - 2020. Celem projektu jest: zwiększenie atrakcyjności wzgórza Starego
Miasta,  budowa ścieżki  od bramy do zamku południowym urwiskiem,  uczytelnienie przebiegu
murów  obronnych  w  tej  części  wzgórza,  uporządkowanie  zieleni,  wykonanie  ścieżki  wokół
kościoła,  modernizacja  zejścia  na  ul.  Podgórską,  przebudowa  i  rozbudowa  parkingu  na  ul.
Podgórskiej,  budowa  kładki  łączącej  Stare  Miasto  z  zapora,  modernizacja  trasy  pieszej  i
rowerowej  wzdłuż  potoku  Węgielnica  (do  ul.  Cegielnianej).  Pozyskane  środki:  5 210 156  zł.,
konieczny wkład własny gminy: 2 343 555 zł.

9.  „Zagospodarowanie  otoczenia  Zbiornika  Dobczyckiego  -  etap  IV”.  Projekt  może  być
realizowany w latach 2018 - 2020 pod warunkiem pozyskania środków własnych gminy. Celem



projektu jest budowa ścieżek rowerowych i pieszych oraz punktu turystycznego nad Rabą przy
nowym moście. Pozyskane środki: 5 519 801 zł., konieczny wkład własny gminy: 2 684 697 zł.

10. „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na
wolnym powietrzu”. Projekt jest w trakcie realizacji. Celem projektu jest konserwacja obiektów
budowlanych i  eksponatów skansenu, nowe zagospodarowanie otoczenia,  wykonanie nowych
wystaw stałych oraz zabezpieczeń, zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.
Pozyskane środki 696 170 zł., konieczny wkład własny gminy 308 124 zł.

11.  „Modernizacja  kształcenia  zawodowego w Małopolsce  II”.  Projekt  w trakcie  realizacji.
Celem  projektu  jest  zapewnienie  uczniom  pomocy  w  zakresie  doradztwa  zawodowego,
planowania  ścieżki  edukacyjnej  i  kariery  zawodowej.  Pozyskane środki  44 823  zł.,  konieczny
wkład własny gminy 4 980 zł.

12 „DobczyCe++” Edukacja w szkołach. Projekt w trakcie realizacji, uczestniczy w nim 5 szkół
podstawowych.  Celem  projektu  jest  prowadzenie  dodatkowych  zajęć  z  matematyki,
programowania,  stypendia  dla  uczniów,  wyjazdy  do  Centrum  Nauki,  studia  podyplomowe  i
szkolenia dla nauczycieli z zakresu informatyki. Pozyskane środki 1 577 693 zł., konieczny wkład
własny gminy 102 864 zł.

Na końcowym etapie oceny wniosków o dotacje z UE są jeszcze następujące projekty:

13. „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” w ramach
Programu  Rewitalizacji.  Wnioskowane  środki  4 246 037  zł.  Konieczny  wkład  własny  gminy
1 433 795 zł.

14.  „Przebudowa  budynku  Chirany  (stara  szkoła  przy  ul.  Jagiellońskiej)  na  potrzeby
Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” w ramach
programu  rewitalizacji.  Wnioskowane  środki  2 934 552  zł.  Konieczny  wkład  własny  gminy
984 334 zł.. 

Gmina  uczestniczy  także  w  programie:  -  „Montaż  instalacji  Odnawialnych  Źródeł  Energii  na
obszarze LGD „Turystyczna Podkowa”. Program w przygotowaniu, planowana wielkości środków
dotacyjnych  405 767  zł.  przy  wkładzie  własnym  270  512  zł.  (wartości  nie  uwzględnione  w
niniejszej informacji)

Realizujemy   także  wiele  innych  zadań  inwestycyjnych  i  bieżących,  niezbędnych  do
prawidłowego funkcjonowania mieszkańców, na które nie ma dotacji UE, bo nie przewidują tego
polityki i programy. Najważniejsze z nich to: 

16. „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach”. Projekt jest w trakcie realizacji etapu I
tj.  budowy części  szkoły  podstawowej  i  oddziału  „0”  do stanu surowego zamkniętego.  Celem
projektu  jest  przeniesienie  uczniów  i  nauczycieli  z  obecnych  3  starych  budynków,  w  tym
zagrożonego osuwiskiem,  do nowoczesnej  szkoły.  Pozyskane w 2017 roku środki  z  Budżetu
Państwa 1 544 000 zł. 
10.01.2018 r.  złożyłem wniosek o dotację  5 000 000 zł.  z rezerwy ogólnej  Budżetu Państwa.
Jeżeli otrzymamy taką dotację, to przy wkładzie własnym gminy około 7,0 mln zł. możliwe będzie
oddanie szkoły uczniom (bez sali gimnastycznej)  w  2019 r.

17.  „Rozbudowa Szkoły Podstawowej  w Brzączowicach”.  Celem inwestycji  jest  stworzenie
odpowiednich warunków do pracy szkoły w cyklu 8 letnim. Obecny budynek zaprojektowany był
jako szkoła 6 letnia z oddziałami przedszkolnymi i bez rozbudowy nie pomieści cyklu 8 letniego.
Koszt budowy 2 835 884 zł., w całości z budżetu gminy.


