
[Wpisz tutaj] 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/....../2018 

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii z dnia ………………………….. r. 

      

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

        

Lp. Dział Rozdział Razem Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej 
Kwota dotacji 

Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A    Jednostki sektora finansów publicznych   125 742 816 

I    Dotacje na zadania bieżące   13 642 816 

1 600  Razem Transport i łączność   12 642 816 

1.1 600 60004 Razem Lokalny transport zbiorowy   12 642 816 

1.1.1 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną 
dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia, realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego" 

  

7 762 083 

1.1.2 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną 
dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia, realizowane przez Międzygminny Związek Komunikacji 
Pasażerskiej Tarnowskie Góry" 

  

449 942 

1.1.3 600 60004  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną 

dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia, realizowane przez Miasto Tychy" 

  

787 975 

1.1.4 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

92 504 

1.1.5 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

48 606 

1.1.6 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 613 

1.1.7 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

7 408 
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1.1.8 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

264 023 

1.1.9 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 618 

1.1.10 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

175 905 

1.1.11 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

71 679 

1.1.12 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

196 720 

1.1.13 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

26 527 

1.1.14 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

288 196 

1.1.15 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

24 370 

1.1.16 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

472 620 

1.1.17 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

92 127 
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1.1.18 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

7 806 

1.1.19 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Lędziny na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

34 610 

1.1.20 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

43 059 

1.1.21 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 409 

1.1.22 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

68 485 

1.1.23 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

129 330 

1.1.24 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 688 

1.1.25 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

79 300 

1.1.26 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 156 

1.1.27 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

7 444 
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1.1.28 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

45 704 

1.1.29 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

25 380 

1.1.30 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

211 516 

1.1.31 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 148 

1.1.32 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Ślaskie na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

96 609 

1.1.33 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

7 714 

1.1.34 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

24 468 

1.1.35 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

312 518 

1.1.36 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 413 

1.1.37 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

7 446 
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1.1.38 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

119 785 

1.1.39 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

81 650 

1.1.40 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

220 876 

1.1.41 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

21 920 

1.1.42 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyry na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

7 365 

1.1.43 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na finansowanie zadania pn. „Zapłata stowarzyszeniu 
jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji zadania publicznego pod 

nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego>>." 

  

267 111 

1.1.44 600 60004  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na finansowanie zadania pn. „Zapłata 
stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego dodatkowej składki członkowskiej przeznaczonej  na sfinansowanie w 2018 r. realizacji 
zadania publicznego pod nazwą <<Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego>>." 
  

9 990 

2 900  Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    1 000 000 

2.1 900 90005 Razem Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   1 000 000 

2.1.1 900 90005  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe." Dotacja  na rzecz  
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - organizatora transportu 

zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone  na finansowanie zadań 
wynikających z porozumień. 

  862 453 

2.1.2 900 90005  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe." Dotacja  na rzecz  

Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskie Góry - organizatora transportu zbiorowego na 
obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone  na finansowanie zadań wynikających z porozumień. 

  49 994 

2.1.3 900 90005  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na finansowanie zadania pn. „Dni smogowe." Dotacja  na rzecz  Miasto 
Tychy - organizatora transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone  na 

finansowanie zadań wynikających z porozumień. 
  

87 553 

II    Dotacje na zadania majątkowe   112 100 000 

1 010  Razem Rolnictwo i łowiectwo   297 500 

1.1 010 01010 Razem Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   297 500 



[Wpisz tutaj] 
 

1.1.1 010 01010  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą 
oczyszczalnie ścieków                                w Bojszowach z oczyszczalnią  ścieków w Tychach - Urbanowicach"" 

  

297 500 

2 600  Razem Transport i łączność   88 288 587 

2.1 600 60004 Razem Lokalny transport zbiorowy   12 000 000 

2.1.1 600 60004  
 Sfinansowanie zakupu kasowników uniwersalnych dla MZK Tychy. Dotacja dla miasta Tychy - organizatora 

transportu zbiorowego,  przeznaczona  na finansowanie zadania wynikającego  z porozumienia. 
  12 000 000 

2.2 600 60015 Razem Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu    26 034 093 

2.2.1 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa                ul. Wrocławskiej z 

ul. Reja w Bytomiu"   
3 024 012 

2.2.2 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 

Podmiejskiej z DW 911 w Piekarach Śląskich"   
850 000 

2.2.3 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej łączącej ulicę 

Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową                                   w Radzionkowie - etap I i etap II " 
  

3 467 373 

2.2.4 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę chodnika  w ciągu Drogi Wojewódzkiej 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z 
Miastem Piekary Śląskie"   

42 500 

2.2.5 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa                ul. Piastowskiej w 

Rudzie Śląskiej"   
1 800 000 

2.2.6 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. 

Zwycięstwa z ul. Michałkowicką w Siemianowicach Śląskich"   
5 200 000 

2.2.7 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa                   ul. 3 Maja od 

granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej - etap I"   
2 000 000 

2.2.8 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej w świętochłowicach do 

granicy z miastem Chorzów"   
2 000 000 

2.2.9 600 60015  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Frenzla w Bytomiu" 
  

2 800 000 

2.2.10 600 60015  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Al. Jana Pawła II w Bytomiu" 
  

1 216 008 

2.2.11 600 60015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie 

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu - ETAP I"   
3 634 200 

2.3 600 60016 Razem Drogi publiczne gminne   48 683 740 

2.3.1 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w 

Paniówkach wraz z odwodnieniem "   
1 500 000 

2.3.2 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa                ul. Wodnej w 

Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej"   
500 000 

2.3.3 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa              ul. Jerzego Ziętka w 

Knurowie"   
1 000 000 

2.3.4 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa                ul. Dr Floriana 

Ogana w Knurowie"   
1 000 000 

2.3.5 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - dwie 

odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach"   
248 252 

2.3.6 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - 

Zalesie w Nieborowicach - etap III"   
250 000 

2.3.7 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej 

i ul. Bażantów w Stanicy - etap I"   
100 000 

2.3.8 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. L.Miki w 

Żernicy (łącznik od ul. Nieborowskiej)"   
250 000 

2.3.9 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w 

Wilczy"   
850 000 

2.3.10 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej 

w Stanicy"   
201 749 

2.3.11 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w 

Leboszowicach - etap II"   
100 000 

2.3.12 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace inwestycyjne przebudowa mostu 

"Nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ul. Piaskowej                           w Pyskowicach" 
  

2 000 000 
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2.3.13 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Plażowej 

i Słonecznej w Niewieszu"   
1 160 578 

2.3.14 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Łąkowej w 

Rzeczycach"   
174 250 

2.3.15 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy 

Słonecznej w Łanach"   
110 500 

2.3.16 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Górnej w 

Chechle"   
87 317 

2.3.17 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy" 
  

750 000 

2.3.18 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Rachowicach" 
  

160 000 

2.3.19 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w 

Sośnicowicach i Łanach Wielkich"   
1 090 000 

2.3.20 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi oraz infrastruktury 

towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych"   
1 000 000 

2.3.21 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 650 S - ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową 
jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego" 

  

72 663 

2.3.22 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670 840 S - ulicy Krętej i 670 810 S - ul. Kasztanowej w Świerczyńcu wraz 

z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego" 
  

123 369 

2.3.23 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670 910 S - 

ulicy Skośnej w Świerczyńcu"   
552 500 

2.3.24 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby 
wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW 934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. 

Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim" 
  

1 800 000 

2.3.25 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum 

Przesiadkowego w Imielinie"   
1 400 000 

2.3.26 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa metropolitalnego węzła 

przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną              w Kobiórze" 
  

1 340 000 

2.3.27 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportowej w 
zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ul. Fredry wraz z budową efektywnego energetycznie oświetlenia i 

ścieżki pieszo - rowerowej"   

112 500 

2.3.28 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna" 
  

378 000 

2.3.29 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa 

i ul. Kwiatowa)"   
510 000 

2.3.30 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Pogodna" 
  

211 000 

2.3.31 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. 

Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie"   
2 000 000 

2.3.32 600 60016  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa                         i zmiana 
nawierzchni drogi na ul. Słoneczna w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci 

wodociągowej w obrębie  pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonywanej przebudowy nawierzchni 
drogowej"   

922 633 

2.3.33 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój turystyki rowerowej poprzez 

przebudowę dróg w gminie Wyry - ul. Tyska, Tęczowa w Gostyni oraz Wagonowa w Wyrach - opracowanie 
dokumentacji projektowej  - Etap I"   

417 350 

2.3.34 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa                ul. Katowickiej w 

związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego" 
  

3 000 000 

2.3.35 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach na 

terenie Gminy Ożarowice"   
340 415 

2.3.36 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w 

sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec"   
385 536 
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2.3.37 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Łącznej w 

Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej" 
  

568 183 

2.3.38 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa                 ul. Harcerskiej w 

Świętochłowicach"   
2 875 000 

2.3.39 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w 

miejscowości Miedary"   
318 950 

2.3.40 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w kompleksie ul. 

Narutowicza, ul.Polnej w Rogoźniku"   
238 000 

2.3.41 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Wąskiej w 

Dobieszowicach"   
102 000 

2.3.42 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w Wymysłowie" 
  

136 000 

2.3.43 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Betonowej i ul. Stalowej w Czeladzi" 
  

2 607 000 

2.3.44 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od 

ronda Budowlanych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej" 
  

1 723 000 

2.3.45 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych" 
  

1 000 000 

2.3.46 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportu 

publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrownym Punkcie 
Przesiadkowym w Siewierzu"   

1 050 000 

2.3.47 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi - ul. Proletariatu" 
  

595 000 

2.3.48 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa nawierzchni ulic Górnej, 

Dolnej i Polnej w Rudnie"    
467 355 

2.3.49 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi gminnej 670270S - 

ulicy Słonecznej w Bojszowach"    
637 500 

2.3.50 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg gminnych"  
  

1 190 000 

2.3.51 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg gminnych (ul. Lipcowa i 

Panoramy w Lędzinach)"    
384 500 

2.3.52 600 60016  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Budowa drogi ul. Zacisze - I etap" 
  

561 000 

2.3.53 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa ul. Głównej bocznej w 

Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej" 
  

2 160 018 

2.3.54 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w 

obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach"   
1 100 000 

2.3.55 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Powstańców 

Śląskich w Gierałtowicach"   
200 000 

2.3.56 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w 

Knurowie"   
680 000 

2.3.57 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Piłsudczyków II w 

Knurowie"   
650 000 

2.3.58 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 

ul. Bierawka w Pilchowicach"   
116 722 

2.3.59 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg w północnej części miasta 

Pyskowice"   
226 000 

2.3.60 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Szkolnej w 

Bojszowie"   
238 000 

2.3.61 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej 

w Taciszowie"   
170 000 

2.3.62 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w 

Poniszowicach   
170 000 

2.3.63 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Na Buczek 

w Widowie"   
170 000 

2.3.64 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy 

Strażackiej w Poniszowicach"   
153 000 
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2.3.65 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w 

Bycinie"   
127 500 

2.3.66 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kanałowej 

w Rudzińcu"   
85 000 

2.3.67 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nowej w 

Pławniowicach"   
59 500 

2.3.68 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w 

Niekarmii"   
51 000 

2.3.69 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nad 

Potokiem w Rzeczycach"   
42 500 

2.3.70 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej 

w Słupsku"   
33 500 

2.3.71 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu (I) na ul. 

Leboszowskiej w Trachach"   
198 900 

2.3.72 600 60016  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w 

Mysłowicach"   
1 500 000 

2.4 600 60017 Razem Drogi wewnętrzne   1 000 000 

2.4.1 600 60017  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingów wraz z systemem 

"Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności               do obiektów użyteczności publicznej" 
  

1 000 000 

2.5 600 60095 Razem Pozostała działalność   570 754 

2.5.1 600 60095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.   85 397 

2.5.2 600 60095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych na terenie Gminy Bobrowniki"   
200 000 

2.5.3 600 60095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie 

pn. „PARK-uję w Świerklańcu - gminie z widokiem na Metropolię" 
  

285 357 

3 630  Razem Turystyka   1 503 199 

3.1 630 63095 Razem Pozostała działalność   1 503 199 

3.1.1 630 63095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w 

Będzinie - etap I"  
 253 199 

3.1.2 630 63095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej od 

skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej" 
  

1 250 000 

4 700  Razem Gospodarka mieszkaniowa   250 000 

4.1 700 70005 Razem Gospodarka gruntami i nieruchomościami   250 000 

4.1.1 700 70005  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ośrodka zdrowia w 

Bobrownikach"  
 250 000 

5 710  Razem Działalność usługowa   3 641 832 

5.1 710 71095 Razem Pozostała działalność   3 641 832 

5.1.1 710 71095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nieruchomości na cele rozbudowy 

centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w Mieście Tarnowskie Góry - I etap i II etap" 
  

3 641 832 

6 750  Razem Administracja publiczna   242 000 

6.1 750 75023 Razem Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   242 000 

6.1.1 750 75023  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu 

Miasta w Lędzinach"   
152 000 

6.1.2 750 75023  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług 

publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa"   
90 000 

7 754  Razem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   1 034 351 

7.1 754 75412 Razem Ochotnicze straże pożarne   1 034 351 

7.1.1 754 75412  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice"  
 34 351 

7.1.2 754 75412  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa 

budynku OSP w Górze Siewierskiej"  
 1 000 000 

8 801  Razem Oświata i wychowanie   1 295 279 

8.1 801 80101 Razem Szkoły podstawowe   1 295 279 

8.1.1 801 80101  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Mierzęcice"   
79 000 
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8.1.2 801 80101  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice"   
1 216 279 

9 854  Razem Edukacyjna opieka wychowawcza   102 000 

9.1 854 85417 Razem Szkolne schroniska młodzieżowe   102 000 

9.1.1 854 85417  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Sławkowie" 
  102 000 

10 900  Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   11 421 752 

10.1 900 90004 Razem Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   570 000 

10.1.1 900 90004  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszu i Brynicy - Gmina Siewierz" 
 

 570 000 

10.2 900 90005 Razem Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   270 650 

10.2.1 900 90005  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gminy Mierzęcice"  
 270 650 

10.3 900 90015 Razem Oświetlenie ulic, placów i dróg   3 128 400 

10.3.1 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Lisiej w Międzyrzeczu" 
  

42 500 

10.3.2 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego odcinka 

drogi gminnej ul. Złoty Łan w Świerczyńcu (od ul. Trzcinowej do ul. Zakątek)" 
  

238 000 

10.3.3 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa efektywnego energetycznie 

oświetlenia ul. Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu"   
216 000 

10.3.4 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - 

modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic" 
  

325 000 

10.3.5 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury transportowej w 

zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcinek od ul. Lędzińskiej do przejazdu 
kolejowego "   

160 000 

10.3.6 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w 

Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuszki w kierunku Wojkowic"   
264 000 

10.3.7 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego na 

terenie Gminy Psary"   
80 000 

10.3.8 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu enrgooszczędnego 

oświetlenia - etap Stawki"   
589 900 

10.3.9 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn."Budowa energooszczędnego oświetlenia 

dróg gminnych"    
640 000 

10.3.10 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego 

uzupełniającego w mieście Pyskowice"   
442 000 

10.3.11 900 90015  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia miejskiego przy 

wykorzystaniu OZE - budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice" 
  

131 000 

10.4 900 90095 Razem Pozostała działalność   7 452 702 

10.4.1 900 90095  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja chorzowskiego Rynku" 
  

3 050 000 

10.4.2 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - 

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin: Brzozowica" 
  

632 753 

10.4.3 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Miasto Będzin - Bulwary Czarnej 

Przemszy"   
1 698 049 

10.4.4 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż 

ul. Cmentarnej w Rogoźniku"   
153 000 

10.4.5 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu w Parku w Rogoźniku 

(od strony ul. Parkowej)"   
85 000 

10.4.6 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów przesiadkowych w 

Gminie Bobrowniki"   
170 000 

10.4.7 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i remont części 

budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia 
Centrum Usług Społecznych" 

  

520 000 
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10.4.8 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum 

Miasta Sławków - budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9" 
  

411 400 

10.4.9 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII 

wiecznych ruin zamków biskupów krakowskich"   
161 500 

10.4.10 900 90095  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w 

Pyskowicach"   
571 000 

11 921  Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1 400 000 

11.1 921 92195 Razem Pozostała działalność   1 400 000 

11.1.1 921 92195  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta stołecznego Warszawy na budowę  pomnika Wojciecha 

Korfantego na terenie miasta stołecznego Warszawa   
100 000 

11.1.2 921 92195  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i renowacyjne na 

Zamku w Będzinie"   
1 300 000 

12 926  Razem Kultura fizyczna   2 623 500 

12.1 926 92601 Razem Obiekty sportowe   2 623 500 

12.1.1 926 92601  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Frajdy Ogrodowa" 
  

1 493 000 

12.1.2 926 92601  
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy 

OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV"   
1 130 500 

 


