
602 TYS
PORĘBA

1.2 MLN
WŁODOWICE

5 MLN
ZAWIERCIE

4.7 MLN
ŁAZY

3.5 MLN
OGRODZIENIEC

Rozbudowa systemu tras
rowerowych 

Inwestycja budowy
uzupełniających odcinków
ścieżek rowerowych 
z chodnikami

Przebudowa nawierzchni
istniejących odcinków oraz
oznakowania wraz z zabudową
małej  architektury oraz węzłem
przesiadkowym w rejonie DK78 

Budowa punktu selektywnej
zbiórki  odpadów komunalnych

 
Wyposażenie PSZOK

 
Wymiana instalacj i  e lektrycznej ,

podłóg,  okien w Szkole
Podstawowej we Włodowicach 

 
Budowa drogi  w miejscowości

Rudniki  ul .  L ipowa

Termomodernizacja budynku
wraz z infrastrukturą budynku

pełniącego funkcje społeczno-
kulturalne w Turzy

 
Termomodernizacja budynku

pełniącego funkcje społeczno-
kulturalne w Trzebyczce wraz z

infrastrukturą
 

Termomodernizacja
„Trójbudynku” wraz z
przebudową dróg dojazdowych
i  chodników

Projekt  i  utworzenie klubu
integracj i  międzypokoleniowej  w

Mok-u wraz mediateką oraz grotą
solną

Modernizacja i  przebudowa
gminnych dróg i  chodników

Dobudowanie pomieszczeń
przedszkolnych do budynku
Szkoły Podstawowej w
Chruszczobrodzie
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2.9 MLN
KROCZYCE

6.4 MLN
SZCZEKOCINY

2 MLN
IRZĄDZE

845 TYS
ŻARNOWIEC

603 TYS
PILICA

Budowa sieci  wodociągowej

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr  1
w Szczekocinach wraz z wymianą
źródła ciepła i  montażem
instalacj i  fotowoltaicznej

Przebudowa infrastruktury
rekreacyjnej  w centrum
Szczekocin

Budowa sieci  wodociągowej  
i  kanal izacyjnej  w Szczekocinach,
rejon ul ic :  Dębowa,  Leśna i
Żarnowiecka

Termomodernizacja i  rozbudowa
budynku Przedszkola w
Szczekocinach

Termomodernizacja budynku
urzędu gminy

 
Przebudowa dróg gminnych oraz

zakup autobusu szkolnego

Zakup autobusu szkolnego

Dotacja dla Zakładu
Wodociągów i  Gospodarki
Komunalnej  w Żarnowcu
(zakup ciągnika rolniczego z
przeznaczeniem do prac w
zakresie gospodarki
komunalnej  na terenie Gminy
Żarnowiec)

Przebudowa drogi  gminnej
publ icznej  nr  641653S w
miejscowości  Solca 

Termomodernizacja budynku
remizy Ochotniczej  Straży
Pożarnej  w Szycach

Budowa oświet lenia
ul icznego przy ul .

Sienkiewicza
 

Przebudowy dróg
lokalnych:  drogi  Pradła –

Bugaj ,  drogi  w m.
Gołuchowice,  ul .

Przybyszów i  ul .  Polnej  
w Kroczycach

 
Rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Kostkowicach
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