
Lp. Kod TERYT Nazwa Wnioskodawcy Województwo Powiat Gmina Typ Jst Kwota wnioskowanych 
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Numer konta bankowego Urzędu 

Wojewódzkiego 

Przedmiot i krótki opis inwestycji Data otrzymania wniosku 

przez wojewodę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13

1 1601033 Gmina Grodków opolskie brzeski Grodków gmina miejsko-

wiejska

1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2,08 75,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne. 

Przedszkole będzie posiadało 4 oddziały przedszkolne. Dostosowane zostaną sale zabaw dla dzieci, sanitariaty, 

jadalnia, sala gimnastyczna dla 6-latków, pomieszczenia biurowe i socjalne. Realizacja projektu pozwoli zapewnić 

opiekę przedszkolną dzieciom i umożliwi powrót na rynek pracy rodziców-opiekunów.

30.09.2020

2 1601043 Gmina Lewin Brzeski opolskie brzeski Lewin Brzeski gmina miejsko-

wiejska

1 202 169,33 1 202 169,33 3 205 595,33 5,16 37,50 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem wniosku jest odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski w miejscowościach Łosiów, 

Skorogoszcz, Przeczą, Mikolin, Nowa Wieś Mała. Przebudowy świetlic dotyczyć będą m.in. wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej, przebudowy instalacji elektrycznej, co., wod-kan, montaż instalacji fotowoltaicznej, remont 

posadzek i ścian, remont dachu.

29.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 30.09.2020 

(korekta)

3 1601052 Gmina Lubsza opolskie brzeski Lubsza gmina wiejska 1 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 10,32 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiczu. Kanalizacja odprowadzać 

będzie ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowań położonych na terenie całej wsi i odprowadzać ścieki do sieci 

kanalizacyjnej Śmiechowice–Czepielowice poprzez przepompownię ścieków w Czepielowicach i dalej na 

oczyszczalnię ścieków w m. Brzeg. Kanalizacja będzie w systemie ciśnieniowym, wzdłuż dr.powiatowej nr1146 O 

(kl. KL) i dróg gmin.(kl.KD).

30.09.2020

4 1602013 Gmina Baborów opolskie głubczycki Baborów gmina miejsko-

wiejska

1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 8,93 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Rozbudowa Wodociągu Grupowego Sucha Psina – Boguchwałów – Wierzbno – Czerwonków, poprzez budowę 

nowego tranzytu Czerwonków – K. Pole wraz z wymianą sieci w K. Polu. Zostanie zlikwidowany zestaw 

hydroforowy w K. Polu i zmodernizowany zestaw w Suchej Psinie wraz z telemetrią. Ponadto w K. Polu zostanie 

przebudowana nawierzchnia asfaltowa 4500m2 wraz z odwodnieniem. Zakres rzeczowy: budowa sieci 

wodociągowej Ø 110mm: 2500mb, Ø90:610, Ø50-63:400, Ø32:440. Korytka z prefabrykatów betonowych: 620m, 

kanały deszczowe Ø250: 120 m, Ø800: 120m.

30.09.2020

5 1602 Powiat Głubczycki opolskie głubczycki nie dotyczy powiat 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3,07 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Droga powiatowa nr 12760 relacji Czerwonków-Sucha Psina jest położona na terenie gminy Baborów. Odcinek 

planowany do przebudowy jest mocno zdeformowany, posiada liczne ubytki, wyboje, spękania oraz nierówności 

powodujące zastoiska wodne, które stanowią niebezpieczeństwo. Realizacja inwestycji polegającej na 

przebudowie drogi i dostosowaniu jej do standardów zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, skróci czas oraz 

zwiększy komfort dojazdu do miejsc pracy. Powyższe wpłynie pozytywnie na zmniejszenie emisji spalin do 

30.09.2020

6 1603022 Gmina Bierawa opolskie kędzierzyńsko-

kozielski

Bierawa gmina wiejska 550 800,00 550 800,00 612 000,00 1,64 90,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 W budynku komunalnym, mieszkalnym, należącym do gminy planowana jest wymiana drewnianych, uszkodzonych 

stropów. Zostały one uszkodzone w wyniku pożaru. Uszkodzone stropy będą wymienione nad parterem i I piętrem 

na stropy typu WPS. Docelowo zostaną tam stworzone mieszkania dla mieszkańców Gminy Bierawa.

30.09.2020

7 1603042 Gmina Pawłowiczki opolskie kędzierzyńsko-

kozielski

Pawłowiczki gmina wiejska 1 000 000,00 1 800 000,00 2 300 000,00 6,87 78,26 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów. Przedmiotowa 

inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych mieszkańców wsi Karchów poprzez istniejącą 

kanalizację sanitarną wsi Gościęcin do oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne ścieków i pompownię ścieków.

30.09.2020

8 1604013 Gmina Byczyna opolskie kluczborski Byczyna gmina miejsko-

wiejska

1 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 5,00 80,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej, ścieżki pieszo -rowerowej i uzbrojenie terenów 

mieszkaniowych i inwestycyjnych przy Byczyńskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego i sąsiedztwie 

w południowo-zachodniej części miasta Byczyna. Zostanie zaprojektowana i wykonana główna sieć kanalizacji 

sanitarnej oraz wodociągowej, a także 277 m drogi łączącej ul.Polanowicką 

z ul.Kwiasowskiego w Byczynie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Droga umożliwi dojazd do terenów 

inwestycyjnych, mieszkaniowych.

30.09.2020

9 1604032 Gmina Lasowice Wielkie opolskie kluczborski Lasowice Wielkie gmina wiejska 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3,15 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Planowa inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie. Obiekt będzie 

wyposażony w panele fotowoltaiczne i pompę ciepła. Jest to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców tej 

miejscowości. Inwestycja obejmuje również koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz koszty 

nadzoru.

28.09.2020

10 1604 Powiat Kluczborski opolskie kluczborski nie dotyczy powiat 800 000,00 2 094 200,00 2 830 000,00 3,45 74,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem projektu jest podwyższenia jakości leczenia w oddziałach szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia 

S.A. (szpital powiatowy) w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich 

do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną. Realizacja projektu 

znacząco podwyższy dostępność i jakość usług medycznych i warunków leczenia szpitalnego na terenie powiatu 

29.09.2020

11 1604043 Gmina Wołczyn opolskie kluczborski Wołczyn gmina miejsko-

wiejska

470 242,44 470 242,44 470 242,44 0,71 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie możliwości efektywnego reagowania na klęski żywiołowe 

poprzez rozbudowę remizy OSP. Inwestycja obejmuje zakresem rozbudowę budynku OSP w Wołczynie na cele 

miejsca postojowego dla auto-drabiny. Zadanie obejmuje wykonanie m.in.: robót ziemnych, wznoszenie ścian, 

robót posadzkowych i malarskich, wykonanie instalacji elektrycznych oraz c.o. (w tym wymianę kotła na 

niskoemisyjny), montaż tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski.

25.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 25.09.2020 

(korekta)

12 1604043 Gmina Wołczyn opolskie kluczborski Wołczyn gmina miejsko-

wiejska

610 589,78 610 589,78 610 589,78 0,93 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Wołczyn

poprzez gruntowną termomodernizację Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie obejmuje wykonanie

następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, modernizację instalacji c.o. i

oświetleniowej, montaż paneli fotowoltaicznych, ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym

poruszającym się na wózkach poprzez zainstalowanie platformy schodowej, ustawienie tablicy

informacyjnej oraz nadzór inwestorski.

25.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 25.09.2020 

(korekta)

13 1605 Powiat Krapkowicki opolskie krapkowicki nie dotyczy powiat 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 2,14 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę 

Krapkowickiego Centrum Zdrowia (szpital powiatowy) celem polepszenia warunków funkcjonowania i 

konkurencyjności oraz dostosowania szpitala do obowiązujących wymogów. Dokumentacja uwzględniać będzie 

przebudowę istniejącego budynku, budowę parkingów, budowę nowego budynku co pozwoli na przeniesienie kilku 

przychodni w jedno miejsce. Wykonawca dokumentacji zostanie wybrany w trybie przetargu.

29.09.2020

14 1605032 Gmina Strzeleczki opolskie krapkowicki Strzeleczki gmina wiejska 916 312,00 916 312,00 2 570 345,85 6,75 35,65 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest: Termomodernizacja BUP Gminy Strzeleczki - Budynku straży pożarnej w Strzeleczkach 

oraz Budynku szkolno-przedszkolnego w Komornikach. Zakres inwestycji: modernizacja układu wytwarzania, 

przesyłu oraz regulacji systemu co. i c.w.u; docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabudową „zielonej ściany"; 

docieplenie stropodachu słabo wentylowanego, stropu pod nieogrzewanym poddaszem i stropodachów nad 

nieogrzewaną piwnicą; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja oświetlenia oraz montaż paneli 

fotowoltaicznych.

28.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 30.09.2020 

(korekta)

15 1606012 Gmina Domaszowice opolskie namysłowski Domaszowice gmina wiejska 1 000 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 11,77 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa Gminnego Centrum Kultury w Domaszowicach wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

Powstanie wielofunkcyjny budynek, będący siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) i OSP. Znajdzie się tam 

multimedialna sala widowiskowo-konferencyjna wykorzystywana m.in. na potrzeby Urzędu Gminy Domaszowice, 

29.09.2020

16 1606023 Gmina Namysłów opolskie namysłowski Namysłów gmina miejsko-

wiejska

4 000 000,00 4 380 000,00 4 380 000,00 3,28 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Namysłowie o nowe skrzydło dydaktyczne 

składające się z czterech nowych oddziałów przedszkolnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, które 

30.09.2020

17 1606 Powiat Namysłowski opolskie namysłowski nie dotyczy powiat 1 705 265,00 1 705 265,00 1 705 265,00 3,04 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczenie 

do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego, polegająca na:

- przebudowie pomieszczeń wraz z modernizacją przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi, wymianą 

urządzeń sterylizatomi, wykonaniu układu wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej,

- dostawie nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do centralnej sterylizatomi i

29.09.2020

18 1606 Powiat Namysłowski opolskie namysłowski nie dotyczy powiat 3 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 16,05 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. Przedmiotem projektu jest 

opracowanie dokumentacji technicznej, wybudowanie, wyposażenie i zagospodarowanie przyjaznego otoczenia 

szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. W budynku zaplanowano: sale dydaktyczne, sale terapeutyczne, 

świetlice, salę sportową wraz z zapleczem, pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Konieczna jest budowa 

funkcjonalnego i nowoczesnego budynku (ze względu na obecna lokalizację).

29.09.2020

19 1606032 Gmina Pokój opolskie namysłowski Pokój gmina wiejska 420 000,00 420 000,00 420 000,00 1,11 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem planowanej inwestycji jest montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości

20,16kWp oraz klimatyzacji i wentylacji budynku wraz z zagospodarowaniem i melioracją

terenu wokół obiektu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku w

którym mieści się świetlica wiejska i remiza strażacka w miejscowości Pokój przy ul. Wojska

Polskiego 26. Obecnie budynek ogrzewany jest pompą ciepła w związku z czym zużycie

energii jest duże. Planowana inwestycja ma na celu zmniejszenie zużycia energii a tym samym

emisji CO2.

30.09.2020

20 1606032 Gmina Pokój opolskie namysłowski Pokój gmina wiejska 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1,19 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem planowanej inwestycji jest termomodernizacja wraz z montażem instalacji

fotowoltaicznej OSP w m. Zawiść. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku w

którym mieści się remiza strażacka. Planowana inwestycja termomodernizacji obiektu oraz montażu

instalacji fotowoltaicznej ma na celu zmniejszenie zużycia energii a tym samym emisji CO2, poprawę

bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynku.

30.09.2020

21 1606032 Gmina Pokój opolskie namysłowski Pokój gmina wiejska 540 000,00 540 000,00 540 000,00 1,43 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Inwestycja polega na doposażeniu gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe

oczyszczalnie ścieków, 30szt.na terenach gdzie sieć kanalizacyjna jest nieuzasadniona ekonomicznie ze

względu na rozproszoną zabudowę. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców z

zdegradowanych obszarów wiejskich z utrudnionym dostępem do usług, podatnych na kryzys związany

z zatrudnieniem, spowodowany pandemią COVID-19 jak również ochrona środowiska na terenie

30.09.2020

22 1606032 Gmina Pokój opolskie namysłowski Pokój gmina wiejska 500 000,00 900 000,00 900 000,00 2,38 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Inwestycja dotyczy dostosowania budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych, w tym zakup i

montaż windy, podjazdu dla niepełnosprawnych, prace budowlane związane z montażem windy

zewnętrznej, podjazdu dla niepełnosprawnych i przebudową budynku oraz potrzebna dokumentacja

projektowa. Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku użyteczności publicznej dla osób

niepełnosprawnych, które mają problem z poruszaniem się i nie mogą załatwić spraw z powodu

30.09.2020

23 1606052 Gmina Wilków opolskie namysłowski Wilków gmina wiejska 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1,80 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Bukowiu

30.09.2020

24 16 Województwo Opolskie opolskie nie dotyczy nie dotyczy województwo 1 000 000,00 1 350 000,00 1 500 000,00 0,25 90,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 „Budowa lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”

Budowa Lądowiska Pogotowia Ratunkowego jest niezbędna dla jednostki, która specjalizuje się w

leczeniu wczesnej fazy udaru mózgu i wpłynie na efektywność leczenia pacjentów poprzez szybszy ich

powrót do sprawności i aktywności zawodowej. Prezydent Miasta Opola udostępnił nieruchomość nr

47/26 am.17 obręb Opole będącą własnością Gminy na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

30.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 30.09.2020 

(korekta)

25 16 Województwo Opolskie opolskie nie dotyczy nie dotyczy województwo 4 000 000,00 5 900 000,00 11 404 559,00 1,88 51,73 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Zapobieg., przeciwdział. i zwalcz. COVID-19 przez skomunikow. OCO i SW w Opolu dla lepszego

dostępu do usług med. i optymal. wykorzyst. zas. obu szp.

Dobud. do bud. gł. OCO 3-kond. obiektu na dział. IP dla O. Chir. Onkol. i O. Gin. Onkol. Część

inwet. SW: budowa łącznika między bud. zakaźnym a bud. gł., rozbud. bud. pulmon. dla p-ktu

30.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 30.09.2020 

(korekta)

26 16 Województwo Opolskie opolskie nie dotyczy nie dotyczy województwo 7 000 000,00 7 650 000,00 8 492 000,00 1,40 90,08 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Zwiększ. bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i

Neonatologii w Opolu w obliczu COVID19 poprzez realizację proj. obejmuj.:

1. Przebudowę sali porodowej i utworzenie nowej z pełnym węzłem sanitar.

2. Budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę.

30.09.2020 (1 wersja 

wniosku) 30.09.2020 

(korekta)

27 1607 Powiat Nyski opolskie nyski nie dotyczy powiat 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,34 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Nyski, która obejmie prace termomodernizacyjne związane z wymianą 

stolarki okiennej budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego, ul. Marii 

Rodziewiczówny 1, 48-300 Nysa.

Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje wymianę stolarki okiennej głównego budynku 

30.09.2020

28 1607 Powiat Nyski opolskie nyski nie dotyczy powiat 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,67 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Inwestycja obejmie częściową termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Nysie. 

Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoli na rezygnację z dotychczasowego systemu ogrzewania dwoma kotłami 

węglowymi i podłączenie obiektu MOW do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zakres planowanych prac obejmuje: adaptacje pomieszczenia i wykonanie nowego węzła ciepłowniczego, wymianę 

instalacji c.o. i c.w.u., wymiana stolarki okiennej okien i drzwiowej.

30.09.2020

29 1607 Powiat Nyski opolskie nyski nie dotyczy powiat 2 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 1,69 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego, zapewniającej możliwość opieki 

i wychowania dzieci w formie pieczy zastępczej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej zobowiązuje Powiat do ograniczenia liczby wychowanków do 14 osób na jedną 

placówkę. Dlaspełnienia ww. kryteriów zaplanowano budowę obiektu o powierzchni użytkowej 460,80 m2 z 

pokojamidwuosobowymi, w tym również do zamieszkania przez dzieci niepełnosprawne.

30.09.2020

30 1607 Powiat Nyski opolskie nyski nie dotyczy powiat 3 000 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 2,26 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w obiekcie Szpitala nr 1 SP ZOZ w Głuchołazach. Niezbędny zakres prac 

do wykonania: wymiana źródła ciepła na nową kotłownię gazową z osprzętem regulacyjnym i automatyką 

sterującą, zmiana lokalizacji kotłowni z budynku wolnostojącego do pomieszczenia w budynku głównym z 

dostosowaniem tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów PPOŻ, wymiana instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania,

docieplenie elewacji wschodniej i fragmentów pozostałych elewacji.

30.09.2020

31 1607 Powiat Nyski opolskie nyski nie dotyczy powiat 4 000 000,00 7 239 281,68 7 239 281,68 4,89 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa Centrum Przesiadkowego w Nysie. Powiat Nyski wraz z Gminą Nysa planuje przebudowę obecnego 

dworca kolejowo-autobusowego na nowoczesny punkt przesiadkowy. Zakres do wykonania przez Powiat to: 

perony dla obsługi autobusów PKS z zadaszeniem, jezdnia manewrowa pętli autobusowej, dwie wiaty dla 

pasażerów, zatoka dla wysiadających, plac przed budynkiem – ciąg główny pieszy, ścieżka rowerowa, tablice 

informacji pasażerskich,kanalizacja deszczowa, zieleń, oznakowanie oraz mała architektura.

30.09.2020 (1 wersja 

wniosku), 02.10.2020 

(korekta)

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego



32 1607053 Gmina Nysa opolskie nyski Nysa gmina miejsko-

wiejska

10 000 000,00 13 667 171,24 13 667 171,24 5,10 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą nr 8 CPK - projekt 

partnerski Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego. Zakres gminy: przebudowa dworca PKP, kompleksowe 

zagospodarowanie terenu, przebudowa wszystkich sieci i budowa nowych, przebudowa pasa drogowego w ul. 

Racławickiej, elementy inteligentnego systemu transportu. Efektem projektu będzie kompleksowy węzeł 

przesiadkowy integrujący wszystkie gałęzie transportu w Nysie – miasta subregionalnego woj. opolskiego

30.09.2020

33 1607073 Gmina Paczków opolskie nyski Paczków gmina miejsko-

wiejska

2 000 000,00 4 848 660,00 4 848 660,00 8,80 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa kamienicy w centrum Rynku w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób 

starszych. Kamienica trójkondygnacyjna z poddaszem użytkowym na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek. 

Powstanie 14 mieszkań wspomaganych dla max. 28 osób.

30.09.2020

34 1607092 Gmina Skoroszyce opolskie nyski Skoroszyce gmina wiejska 2 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 13,63 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem jest budowa nowego przedszkola w Skoroszycach 5 - oddziałowego dla 115 dzieci. Dotychczasowe 

przedszkole to stary przedwojenny dom mieszkalny zaadaptowany na potrzeby przedszkola, nie spełniający 

obecnie obowiązujących norm w tym zakresie. Planowany obiekt będzie spełniał wszystkie normy w tym związane 

z ochroną klimatu. Lokalizacja przedszkola w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły umożliwi dzieciom korzystania z 

infrastruktur Szkoły w tym z nowoczesnej hali sportowej. Obiekt będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne.

25.09.2020

35 1608013 Gmina Dobrodzień opolskie oleski Dobrodzień gmina miejsko-

wiejska

887 000,00 887 000,00 933 779,44 1,80 94,99 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z zapleczem socjalnym w miejscowości Pludry. Budynek przeznaczony 

będzie jako garaż dla samochodów OSP oraz zaplecze socjalne (szatnia dla strażaków biorących udział w akcjach 

ratowniczo- gaśniczych straży).Przewiduje się również:

-wykonanie utwardzeń z kostki betonowej,

-montaż zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 10 m3,

29.09.2020

36 1608 Powiat Oleski opolskie oleski nie dotyczy powiat 1 500 000,00 2 541 500,00 2 990 000,00 4,15 85,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Wymiana źródeł ciepła wraz z zastosowaniem OZE w budynkach 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

oleskiego (Olesno, Dobrodzień, Gorzów Śl.) oraz wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych. 

Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Dobrodzieniu na potrzeby uczniów Zespołu Placówek 

Edukacyjnych oraz wychowanków internatu. W ramach inwestycji zlikwidowanych zostanie 6 kotłów węglowych, 

zainstalowane zostanie 6 kotłów gazowych, 

24.09.2020 (1 wersja 

wniosku)

25.09.2020 (korekta)

37 1608062 Gmina Rudniki opolskie oleski Rudniki gmina wiejska 1 400 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 4,54 70,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie dotyczy: przebudowy pomieszczeń na przedszkole, remontu kuchni 

wraz z zapleczem i wyposażeniem (m.in.. magazyny, pomieszczenia porządkowe, obieralnie). Oddział przeszkolny 

zlokalizowany jest w centralnej częsci szkoly (na I piętrze) tuż przy salach lekcyjnych. W skutek zaadaptowania 

nieuzytkowanej - wsch.części budynku na przedszkole, zwiększy się ilość dostępnych pracowni szkoły. Przedszkole 

stanowić będzie wydzieloną część z odrębnym wejściem.

29.09.2020 (1 wersja 

wniosku), 30.09.2020 

(korekta)

38 1608072 Gmina Zębowice opolskie oleski Zębowice gmina wiejska 800 000,00 1 714 520,15 1 714 520,15 10,51 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej w Gminie Zębowice o przeznaczeniu edukacyjnym. 

Polegać będzie ona na:

-modernizacji źródła CO, c.w.u. i oświetlenia oraz dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i 

drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach; -modernizacji źródła CO, c.w.u. i oświetlenia 

oraz dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji fotowoltaicznej w 

budynku Publicznego Przedszkola w Zębowicach.

30.09.2020

39 1609032 Gmina Dobrzeń Wielki opolskie opolski Dobrzeń Wielki gmina wiejska 309 156,00 309 156,00 809 156,26 1,75 38,21 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń 

Mały” jest zmiana funkcji istniejącego obiektu na świetlicę wiejską w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z 

zajęć kulturalnych. Budynek po przebudowie będzie zawierał: salę spotkań, zaplecze kuchenne, węzeł sanitarny, 

szatnię, pomieszczenie porządkowe i taras. Obiekt będzie ogrzewany poprzez pompę ciepła a energia elektryczna 

będzie pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych. Gmina posiada Program Funkcjonalno – Użytkowy.

17.09.2020

40 1609032 Gmina Dobrzeń Wielki opolskie opolski Dobrzeń Wielki gmina wiejska 375 785,00 375 785,00 746 929,80 1,61 50,31 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi 

Chróścice” jest budowa 2,908 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w celu odprowadzenia i 

oczyszczenia średnio 4 672 m3/rok ścieków z 29 gospodarstw domowych.

17.09.2020

41 1609032 Gmina Dobrzeń Wielki opolskie opolski Dobrzeń Wielki gmina wiejska 1 000 000,00 2 131 312,00 2 151 312,46 4,62 99,07 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem projektu pod nazwą: „Przebudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na Centrum Opiekuńczo 

Mieszkalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania„ jest zmiana funkcji istniejących obiektów oraz budowa łącznika z 

przeznaczeniem na dzienny pobyt osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnością. Centrum zapewni 

warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu, opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Budynki po 

przebudowie będą zawierać m.in.: sale zajęć, strefę odpoczynku, kuchnię, szatnię, łazienkę, toalety, pom. 

personelu.

15.09.2020 (1 wersja 

wniosku)

17.09.2020 (korekta)

42 1609042 Gmina Komprachcice opolskie opolski Komprachcice gmina wiejska 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1,05 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 W ramach zadania udrożnionych zostanie 29km rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy 

Komprachcice. Istniejący, niesprawny system powoduje podtopienia gospodarstw domowych oraz pól uprawnych. 

Zmieniający się klimat pokazuje jak bardzo sprawna gospodarka melioracyjna jest istotna w życiu codziennym 

człowieka. Rowy służą do zbierania wody podczas podtopień, a w razie suszy czasowo nawadniają otaczający teren. 

Inwestycja złagodzi skutki suszy i lokalnych podtopień.

30.09.2020

43 1609042 Gmina Komprachcice opolskie opolski Komprachcice gmina wiejska 550 000,00 550 000,00 550 000,00 1,28 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 W ramach zadania zostanie zakupiony i przebudowany budynek na potrzeby bazy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wawelnie, która pełni istotną rolę w systemie bezpieczeństwa powiatu opolskiego. Obecna siedziba nie spełnia 

warunków bezpieczeństwa i planom rozwoju jednostki, która w sytuacjach kryzysowych stanowi wsparcie dla 

zawodowej straży pożarnej w Niemodlinie, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i bazy wojskowej w Polskiej Nowej 

Wsi.

30.09.2020

44 1609042 Gmina Komprachcice opolskie opolski Komprachcice gmina wiejska 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3,49 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Inwestycja będzie polegała na budowie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach zapewniającego 

noclegi dla poszkodowanych, magazynowanie sprzętu oraz stanowiącego punkt koordynacyjny i ośrodek łączności, 

scalający służby, biorące udział w akcjach ratowniczych. Teren inwestycji znajduje się poza strefą zalewową, w 

sąsiedztwie autostrady A4, bazy LPR zapewniając sprawną reakcję w sytuacjach kryzysowych.

30.09.2020

45 1609073 Gmina Niemodlin opolskie opolski Niemodlin gmina miejsko-

wiejska

1 000 000,00 1 200 000,00 1 309 360,00 1,90 91,65 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem zadania jest budowa 4,56 km rozdzielczej sieci wodociągowej DN 160 i 110 (tranzytu) na trasie SUW 

Niemodlin - SUW Roszkowice, w celu dostawy wody pitnej o stabilnej, dobrej jakości i wysokiej wydajności. 

Budowa „tranzytu" do Roszkowic umożliwi likwidację lokalnego, niewydolnego SUW oraz umożliwi przygotowanie 

i realizację od tej inwestycji, dla realizacji kolejnego „tranzytu" do SUW Gracze. Inwestycja będzie realizowana 

nieinwazyjną metodą przewiertów sterowanych.

24.09.2020

46 1609083 Gmina Ozimek opolskie opolski Ozimek gmina miejsko-

wiejska

656 100,00 656 100,00 729 000,00 0,89 90,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Modernizacja parteru (szatni) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku ul. Korczaka 12 - zakres zamierzenia obejmuje 

wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów demontaż boksów szatniowych. Przygotowanie 

powierzchni szatni pod montaż nowych szafek uczniowskich. Wymiana oświetlenia szatni na energooszczędne. 

Wymiana osłon grzejnikowych i stolarki drzwiowej. Remont sanitariatów, pomieszczenia socjalnego i 

pomieszczenia portierni.

29.09.2020

47 1609083 Gmina Ozimek opolskie opolski Ozimek gmina miejsko-

wiejska

1 234 800,00 1 234 800,00 1 372 000,00 1,63 90,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Budowa Przedszkola w Grodźcu - budynek wolnostojący, parterowy, o konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane, 

ocieplone, strop gęstożebrowy, więźba dachowa drewniana pokryta blachodachówką lub dachówką. Wykończenie 

pomieszczeń tynki cem.-wap., tynki gipsowe, okładziny ceramiczne, malowanie, posadzki ceramiczne oraz 

wykładziny winylowe niepalne. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, wentylacji 

mechanicznej.

29.09.2020

48 1609092 Gmina Popielów opolskie opolski Popielów gmina wiejska 1 625 000,00 1 625 000,00 1 625 000,00 3,58 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości 

Stare Siołkowice.

Zadanie obejmować będzie:

- utwardzenie placu wraz z wagą najazdową umożliwiające wjazd i wyjazd pojazdów do opróżniania kontenerów 

na odpady,

29.09.2020

49 1609103 Gmina Prószków opolskie opolski Prószków gmina miejsko-

wiejska

699 798,00 699 798,00 3 911 754,60 8,17 17,89 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem wniosku jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie wraz z przebudową i rozbudową 

istniejącego już obiektu. Oczyszczalnia użytkowana jest przez ZGKiM w Prószkowie, w której gmina Prószków 

posiada 100% udziałów, a uzyskane dofinansowanie zostanie przekazane w drodze podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów. Celem projektu jest poprawa gospodarowania 

ściekami komunalnymi oraz częściowo przemysłowymi z 7 sołectw gminy(pkt. 7 d wniosku).

30.09.2020

50 1609123 Gmina Tułowice opolskie opolski Tułowice gmina miejsko-

wiejska

900 000,00 900 000,00 900 000,00 3,87 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ul. 

Porcelitowej w Tułowicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie. W ramach 

inwestycji powstanie fragment sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej. Gmina 

Tułowice jest prawie w całości zwodociągowana i skanalizowana. Jednakże te 2 ulice to białe plamy na mapie 

gminy, które z braku środków nadal nie zostały skanalizowane.

30.09.2020

51 1610013 Gmina Biała opolskie prudnicki Biała gmina miejsko-

wiejska

1 375 000,00 1 375 000,00 1 375 000,00 2,18 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Zadanie polega na budowie nowego obiektu użyteczności publicznej:świetlicy wiejskiej z garażem i

pomieszczeniami socjalnymi dla jednostki OSPw Ligocie Bialskiej.Na działce nr467 powstanie budynek

o pow.115m2 i kubaturze858m3.Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane,instalatorskie i

wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych

funkcji.Teren działki zostanie częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców i

OSP Ligota Bialska.

30.09.2020

52 1610013 Gmina Biała opolskie prudnicki Biała gmina miejsko-

wiejska

1 000 000,00 1 465 000,00 1 465 000,00 2,32 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Zadanie polega na wymianie opraw żarowych/sodowych na istniejących słupach oświetlenia

ulicznego i drogowego na oprawy w technologii LED na terenie całej gminy(miasto Biała oraz

miejscowości:Chrzelice, Łącznik,Pogórze,Ogiernicze,Dębina,Brzeźnica,Mokra, Krobusz,Radostynia,

Ligota Bialska,Grabina,Otoki,Śmicz,Miłowice,Kolnowice,Laskowiec, Podlesie,Prężyna,Józefów,Solec,

Olbrachcice,Gostomia, Nowa Wieś,Żabnik,Rostkowice,Wilków, Browiniec Polski, Górka

Prudnicka,Frącki,Wasiłowice,Czartowice).

30.09.2020

53 1610023 Gmina Głogówek opolskie prudnicki Głogówek gmina miejsko-

wiejska

2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5,93 100,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku. Zadanie ma polegać na:

- remoncie i ociepleniu pokrycia dachowego,

- adaptacji poddasza na pomieszczenia użytkowe wraz z wyposażeniem,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne,

- modernizacji instalacji co.,

- budowie windy dla osób niepełnosprawnych,

30.09.2020

54 1610 Powiat Prudnicki opolskie prudnicki nie dotyczy powiat 585 000,00 585 000,00 650 000,00 0,96 90,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci 

bronchoskopu HDTV do systemu endokopowego i bodypletyzmografu-do poszerzenia diagnostyki układu 

oddechowego, a także nieinwazyjnych urządzeń (2szt.) do dekontaminacji powietrza. Szybka i trafna diagnoza jest 

podstawą prawidłowego leczenia i często ratowania zdrowia i życia zwłaszcza w dobie trwającej pandemii COVID-

30.09.2020

55 1610 Powiat Prudnicki opolskie prudnicki nie dotyczy powiat 1 000 000,00 2 250 000,00 2 500 000,00 3,68 90,00 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Prudniku przy ul. Młyńskiej 11, obejmująca:

osuszenie budynku, modernizację ogrzewania w zakresie c.o., docieplenie ścian zewnętrznych oraz

docieplenie stropów, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja

rekuperatorów, budowę instalacji fotowoltaicznej PV wraz z modernizacją oświetlenia, prace

towarzyszące; opracowanie ekspertyz, dokumentacji projektowej, nadzoru nad prowadzeniem

inwestycji oraz nadbudowa części mieszkalnej.

30.09.2020 (1 wersja 

wniosku), 02.10.2020 

(korekta)

56 1610043 Gmina Prudnik opolskie prudnicki Prudnik gmina miejsko-

wiejska

4 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 4,50 91,67 06-1010-1401-0006-9313-9130 0000 Przedmiotem inwestycji będzie rewaloryzacja budynku pełniącego obecnie funkcje typowo biurowe 

zlokalizowanego przy ul. Tkackiej 1 (ścisłe centrum miasta) oraz nadanie mu nowych funkcji głównie z zakresu 

usług społecznych poprzez stworzenie: 

a) bazy lokalowej dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz 

b) bazy lokalowej dla nieistniejącej w chwili obecnej placówki wsparcia dziennego (której odbiorcami oferowanych 

usług będą głównie dzieci ale również i osoby dorosłe pochodzące z rodzin w których występują różnego rodzaju 

uzależnienia).

29.09.2020 (1 wersja 

wniosku), 30.09.2020 

(korekta)

86 913 017,55 128 794 662,62 147 578 523,03


