
Zestawienie zadań przewidzianych 
do realizacji w poszczególnych sołectwach 

na podstawie budżetu na 2021 rok
GOLASOWICE

Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe
1. Rozbudowa ZSP w Golasowicach (dalszy ciąg prac, dodat-

kowe wejście wraz z dźwigiem dla niepełnosprawnych oraz 
kompletny remont kotłowni gazowej)

2. Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul. Sienkiewicza  
w Golasowicach (przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa 
miejsc postojowych na terenach do pozyskania od Parafii 
Ewangelickiej)

3. Nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Orzeszkowej – etap II
4. Nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Słowackiego – etap II
5. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 

– wymiana opraw oświetleniowych – 150 szt.
6. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-

nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

7. Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach  
– FS (Fundusz Sołecki)

8. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Maku-
szyńskiego w Golasowicach – FS

9. Wybudowanie altany drewnianej wraz ze stolikiem i ławkami 
przed budynkiem OSP - FS

10. Wykonanie drenażu budynku zaplecza sportowego przy bo-
isku trawiastym użytkowanym przez MKS Promyk Golasowice.

Wodociągi i kanalizacja  
1. Wymiana wyeksploatowanej przepompowni przydomowej 

przy ul. Staffa
2. Dawkowanie preparatu antyoodorowego do przepompow-

ni T-1 przy ul. Rolniczej oraz do tłoczni T-7 przy ul. Lipowej.
3. Wymiana pomp tłoczni ścieków T-7 (ewentualnie przebudo-

wa na przepompownię) 
4. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody Golasowice
5. Czyszczenie oraz konserwacja studni głębinowych oraz 

czyszczenie zbiorników wody uzdatnionej na SUW w Gola-
sowicach

6. Wymiana przyłącza wody o długości około 30 mb przy  
ul. Kasztanowej 7 

7. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 
zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana 
wodomierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłą-
czy wodociągowych i kanalizacyjnych  

Inne
1. Zakup strojów lub ich elementów oraz sfinansowanie wyjaz-

dów na konkursy zespołu Viola
2. Plan utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci  

z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących na terenie 
Golasowic, Pielgrzymowic, Jarząbkowic 

3. ZSP Golasowice - zakup magicznej ściany 
4. Filia GBP – zakup regałów, stolików, szafek w związku  

z remontem 

JARZĄBKOWICE
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Przebudowa ul. Kwiatowej 
2. Nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Piaskowej – etap I
3. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 

– wymiana opraw oświetleniowych – 42 szt.
4. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-

nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

5. Monitoring  terenu  rekreacyjno -sportowego przy ulicy Kasz-
tanowej - FS

6. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowa-
nego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w kierunku 
ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap I – FS

7. Remont dachu i elewacji Domu Ludowego 
8. Budowa pomnika ku pamięci trzech powstań śląskich 

Wodociągi i kanalizacja 
1. Wybrukowanie terenu wokół komory przepompowni PJ-4 

przy ul. Żytniej.
2. Dawkowanie preparatu antyoodorowego do przepompowni 

PJ-2 przy ul. Rolniczej.
3. Wymiana zaworów napowietrzająco-odpowietrzających na 

kolektorze tłocznym z przepompowni PJ-2 przy ul. Rolniczej 
4. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 

zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Inne
1. Zakup strojów lub ich elementów oraz sfinansowanie wyjaz-

dów na konkursy zespołu Jarząbkowianki
2. Zakup kurtek zimowych dla mieszkańców, niezbędnych do 

reprezentowania sołectwa - FS

KRZYŻOWICE
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP (dofinan-
sowanie 85% środków kwalifikowanych z Urzędu Marszał-
kowskiego na przebudowę kotłowni węglowej na gazową 
oraz budowę wentylacji i klimatyzacji mechanicznej)

2. Budowa chodnika przy ul. Ligonia (ostatni odcinek łączący 
Krzyżowice z Warszowicami)

3. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni łącznika pomiędzy 
ul. Ks. Kuboszka i ul. Partyzantów

4. Wdrożenie zatwierdzonej Docelowej Organizacji Ruchu 
5. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 

– wymiana opraw oświetleniowych – 126 szt.
6. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-

nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

7. Remont nawierzchni odcinka drogi bocznej  
ulicy Partyzantów – FS

8. Przebudowa ul. Zwycięstwa wraz z budową mostu nad 
Pszczynką i budową ronda (droga powiatowa, zadanie reali-
zowane przez KWK „Pniówek”)

9. Wymiana kotłów C.O. w budynkach komunalnych ul. Szkolna 
5 i 6 na kotły gazowe wraz z wykonaniem przyłącza

10. Przywrócenie do stanu użytkowania boiska trawiastego 
11. Zakup gruntu pod nową strażnicę i dom ludowy

Wodociągi i kanalizacja
1. Wymiana szafy sterowniczej przepompowni K-4 przy ul. Ligonia.
2. Wymiana armatury i orurowania przepompowni K-9 przy ul. 

Zwycięstwa.
3. Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno-biologicz-

nej Pniówek-Krzyżowice
4. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 

zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

Inne
1. ZSP Krzyżowice - zakup 10 laptopów, renowacja okien 

OSIEDLE PAWŁOWICE
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka 
Zdrowia przy ul. Górniczej (termomodernizacja oraz dostoso-
wanie budynku dla osób niepełnosprawnych oraz przepisów 
przeciwpożarowych) 

2. Przekładka zdeformowanych chodników  
(deptak, ul. Wojska Polskiego, ul. Górnicza)

3. Nakładka wielkopowierzchniowa parkingu przed blokiem 
przy ul. Polnej 27

4. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-
nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

5. Wykonanie projektu na remont traktu spacerowego  
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – FS

6. Projekt, zakup i budowa oświetlenia  
(pomiędzy ul. Górniczą 12 i 13) - FS

7. Projekt, zakup i budowa oświetlenia (chodnik od ul. Górniczej 
2) – FS

8. Zakup i montaż ławek, donic kwiatowych, drzewek kulistych, 
krzewów ozdobnych - FS

9. Wymiana konstrukcji drewnianej słupów budownictwa so-
cjalnego ul. Polna 37

10. Montaż ławek przy skateparku
11. Złożenie wniosku o dofinansowanie do przebudowy i wymia-

ny poszycia dachowego lodowiska 
12.  Wodny Plac Zabaw – uzyskanie pozwolenia na budowę, 

złożono wnioski o wsparcie finansowe do Fundacji JSW oraz 
rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wodociągi i kanalizacja 
1. Renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawłowice
2. Renowacja odcinków kanalizacji przy blokach: Polna 18.
3. Kamerowanie kanalizacji z pomiarem spadków w celu wyty-

powania odcinków nadających się do renowacji.
4. Modernizacja przepompowni PO-1 oraz wymiana/budowa 

odcinka kolektora tłocznego pomiędzy przepompowniami 
PO1 – PO2.

5. Wieszanie kostek deratyzacyjnych w miejscach narażonych na 
pojawienie się szczurów.

6. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 
zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Inne
1. Zakup dla Osiedlowego Domu Kultury ozdób świątecznych, 

materacy na potrzeby zajęć musicalowych, sprzętu do edycji 
dźwięku, sprzętu fotograficznego

2. Zakup strojów lub ich elementów oraz sfinansowanie wyjaz-
dów na konkursy zespołu Margo 

3. ZSP Pawłowice – utworzenie pracowni interaktywnej na 24 
stanowiska, remont świetlicy, utworzenie sieci internetowej 
na terenie szkoły, wymiana lamp w małej sali gimnastycznej, 
wyposażenie kuchni w przedszkolu

4. ZSO  - wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrzne-
go + zakup serwera, doposażenie szkoły w ramach projektu 
„Kształcimy zawodowców” 

PAWŁOWICE
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych przy ul. Mickiewicza

2. Przebudowa ul. Zapłocie (wykupy gruntów, kolejny etap prac)
3. Przebudowa ul. Górka (wykupy gruntów)
4. Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równo-

ległej do ul. Polnej (dalsze prace projektowe, wykupy gruntów)
5. Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliw-

ską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK81 (dalszy ciąg 
prac projektowych)

6. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudo-
wę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic (projekt prze-
budowy kolektorów deszczowych odprowadzających wody 
deszczowe z dróg gminnych z rejonu dróg K. Miarki, Prostej, 
Ogrodowej oraz Wodzisławskiej i Zjednoczenia)

7. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ul. Wspólnej (odci-
nek drogi kamiennej)

8. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 
– wymiana opraw oświetleniowych – 280 szt.

9. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-
nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

10. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Zamkowej – FS
11. Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81  

a ul. Młyńską – FS
12. Rozbudowa budynku GZK
13. Remont pokrycia dachowego bud. C Urzędu Gminy
14. Przebudowa ul. Klonowej – pod warunkiem uzyskania dofi-

nansowania z urzędu wojewódzkiego 
15. Nabycie gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączą-

cej ul. Spacerową z ul. Wyzwolenia 
16. Budowa dodatkowych piłkochwytów na boisku trawiastym 

użytkowanym przez GKS Pniówek.
17. Remont zadaszenia trybun na boisku trawiastym użytkowa-

nym przez GKS Pniówek.
18. Wykonanie projektu „zamknięcia” kortu tenisowego na okres 

zimowy.
19. Oddanie do użytku sauny po gruntownym remoncie.
20. Wykonanie remontu ścianki wspinaczkowej.

Wodociągi i kanalizacja
1. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zjednoczenia  
2. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej 
3. Budowa sieci wodociągowej ul. Górka - Pszczyńska 
4. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Polną - Rybacką 
5. Wymiana przyłącza wody do budynku wielorodzinnego przy 

ul. Zjednoczenia 25  
6. Montaż poidełka

1. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Zamkowa 
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - 

Pszczyńska 
3. Przebudowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej Pnió-

wek – Krzyżowice
4. Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1  

i PO2 Pawłowice - etap II
5. Przebudowa przepompowni P-1 przy ul. Zjednoczenia.
6. Wymiana szafy sterującej przepompowni P-13  

przy ul. Skowronków. 
7. Wymiana ogrodzenia przepompowni P-9 oraz utwardzenia  

za pomocą posiadanej używanej kostki brukowej  
przy ul. Wyzwolenia. 

8. Przebudowania kanalizacji na terenie występowania szkód 
górniczych Wyzwolenia/Pszczyńska.

9. Dawkowanie preparatu antyoodorowego do przepompowni 
PJ-10 przy ul. Klonowej, OP-2 przy ul. Wyzwolenia  
oraz P-2 przy ul. Poprzecznej.

10. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 
zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

Inne
1. Zakup strojów lub ich elementów oraz sfinansowanie wyjaz-

dów na konkursy zespołów działających w Centrum Kultury 
2. Wymiana sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia 

zajęć komputerowych, uzupełnienie wyposażenia techniki 
scenicznej  

3. Przedszkole nr 1 – zakup mebli do sal lekcyjnych 
4. SP-1 – zakup 3 monitorów interaktywnych, zakup wyposaże-

nia sali do integracji sensorycznej 

PNIÓWEK
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Dąbkowej (od ul. Ka-
narkowej do ul. Kruczej)

2. Wykonanie poboczy ul. Kanarkowej
3. Wdrożenie zatwierdzonej Docelowej Organizacji Ruchu na  

ul. Zgodnej, Kanarkowej, Kruczej i Dąbkowej
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 

– wymiana opraw oświetleniowych – 81 szt.
5. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-

nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

6. Przebudowa ul. Wodzisławskiej wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Kruczą i budową ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż ul. Wodzisławskiej (droga powiatowa, zadanie realizo-
wane przez KWK „Pniówek”)

7. Remont instalacji elektrycznej w segmencie A przychodni 
zdrowia 

8. Zakończenie budowy ścieżki edukacyjnej przez las  
9. Zakup, montaż nowych okien zewnętrznych oraz części drzwi 

zewnętrznych i wewnętrznych wraz z demontażem starych  
w Domu Ludowym - FS 

Wodociągi i kanalizacja 
1. Wymiana armatury przepompowni PN-1 oraz PN-2  

przy ul. Kruczej.
2. Przegląd i kamerowanie kanalizacji znajdującej się na terenie 

oddziaływania szkód górniczych.
3. Naprawa poletek na terenie oczyszczalni mechanicznej przy 

ul. Słowików.

4. Montaż studzienki z zaworem napowietrzająco-odpowietrza-
jącym oraz „czyszczakiem” na kolektorze tłocznym z przepom-
powni PN-3 przy ul. Orlej.

5. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 
zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

Inne
1. Zakup strojów lub ich elementów oraz finansowanie wyjaz-

dów na konkursy zespołu Retro
2. Zakup sztandaru sołectwa - FS
3. Doposażenie Domu Ludowego w parawany i elementy deko-

racyjne - FS

PIELGRZYMOWICE
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 (projekt przebu-
dowy istniejącego budynku gospodarczego przy przedszkolu 
na potrzeby edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu)

2. Przebudowa ul. Jasnej (dalszy ciąg prac projektowych, wyku-
py gruntów)

3. Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach  
i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (wykupy gruntów)

4. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej (dalszy 
ciąg prac)

5. Przebudowa kotłowni budynku szkoły podstawowej (prze-
budowa kotłowni węglowej na gazową wraz z regulacją całej 
instalacji c.o. przy 85% dofinansowania środków kwalifikowa-
nych z Urzędu Marszałkowskiego))

6. Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły podstawowej pro-
jekt dla drogi dojazdowej do szkoły (od boiska - połączenie 
do przystanku wykonanego w ramach zadania Zakup nisko-
emisyjnego taboru autobusowego)

7. Przebudowa ul. Zebrzydowickiej (dofinansowanie zadania 
prowadzonego przez PZD)

8. Nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Borowej (końcowy 
odcinek)

9. Wykonanie poboczy ul. Sikorskiego (od ul. Pięknej w kierunku 
południowym)

10. Budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 
Modrzewiowej do posesji nr 6

11. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 
– wymiana opraw oświetleniowych – 163 szt.

12. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-
nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

13. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrze-
wiowej – FS

Wodociągi i kanalizacja
1. Kamerowanie kanalizacji w rejonie występowania częstych zatorów
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym syste-

mem kanalizacyjnym ul. Borowa, Gruntowa 
3. Montaż poidełka w przedszkolu
4. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 

zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

Inne
1. Zakup strojów lub ich elementów oraz finansowanie wyjaz-

dów na konkursy zespołów Pielgrzymowianie, Niezapominajki
2. Przedszkole Pielgrzymowice – zakup magicznego dywanu
3. SP Pielgrzymowice – remont auli, zakup pieca konwekcyjne-

go do kuchni

WARSZOWICE
Zadania inwestycyjne, remontowe, projektowe

1. Przebudowa ul. Poprzecznej (wykonanie projektu)
2. Nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Kolejowej
3. Wdrożenie zatwierdzonej Docelowej Organizacji Ruchu 
4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego 

– wymiana opraw oświetleniowych – 197 szt.
5. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowa-

nie dokumentacji i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły 
parkingowe dla rowerów, moduły przystankowe rekreacyjne, 
przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, zadaszenia 
fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety)

6. Przebudowa drogi bocznej ul. Pszczyńskiej, polegająca na 
budowie parkingu wzdłuż drogi przy szkole podstawowej   
-FS + środki z budżetu 

7. Przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów części bojowej 
budynku OSP Warszowice pod kątem dobudowania I piętra 
nad garażami wozów strażackich oraz wykonanie koncepcji 
wraz z wizualizacją obiektu – FS

8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego 

9. Zakup nowej kosiarki dla UKS Warszowice.
10. Przygotowanie projektu oświetlenia części boiska trawiastego 

użytkowanego przez UKS Warszowice.

Wodociągi i kanalizacja
1. Wymiana wyeksploatowanych szaf sterowniczych przepom-

powni K-6 oraz K-8 przy ul. Kościelnej
2. Wymiana skorodowanej armatury na przepompowniach
3. Montaż instalacji dozującej preparat antyodorowy na prze-

pompowni W-16 przy ul. Krótkiej
4. Budowa sieci wodociągowej  - ul. Rydzów 
5. Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kormoranów 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej  - ul. Piwonia
7. Zadymianie kanalizacji, wymiana uszkodzonych hydrantów, 

zasuw liniowych, remonty sieci wodociągowej, wymiana wo-
domierzy, wymiana przyłączy stalowych, budowa przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

Inne
1. Przedszkole Warszowice – zakup magicznego dywanu i monito-

ra interaktywnego SP Warszowice – sieć internetowa + serwer
2. Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej.
3. Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Warszowice 

w meble i wyposażenie do bibliotecznego kącika dziecięce-
go – FS

Wsparcie  
dla mieszkańców  

całej gminy:  

• dopłaty do wymiany źródeł ciepła w ramach ograni-
czenia niskiej emisji, 

• dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ście-
ków,

• dotacje do wymiany azbestu (złożony projekt), 
• budki lęgowe dla ptaków dystrybuowane przez szkoły


