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L.p. 

 
Nazwa 

Wnioskodawcy 

 
Adres – Miasto 
 

 
Adres - Ulica 

 
Nazwa programu 

 
Wartość 

dofinansowania 
 

 
Słownie 

1 Gmina Miasto 
Mysłowice 

41-400 
Mysłowice  

Powstańców 1 Poznaj Boreliozę - mysłowicki program 
badań profilaktycznych w kierunku 
rozpoznania boreliozy oraz edukacji 
zdrowotnej z zakresu chorób 
odkleszczowych 

44 800,00 zł (słownie: czterdzieści cztery 
tysiące osiemset zł)  

2 Powiat 
Mikołowski 

43-190 
Mikołów 

Żwirki i Wigury 4a Wygraj z Boreliozą - zbadaj się 23 120,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy 
tysiące sto dwadzieścia zł) 

3 Gmina Miasto 
Jaworzno 

43-600 
Jaworzno 

Grunwaldzka 33 Opieka geriatryczna skierowania na 
poprawę sprawności osób starszych 
przewlekle chorych 

151 972,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden 
tysięcy dziewięćset 
siedemdziesiąt dwa zł 
osiemdziesiąt gr) 

4 Urząd Miasta 
Katowice 

40-098 
Katowice 

Młyńska 4 Program profilaktyki dla osób trzeciego i 
czwartego wieku - etap podstawowy 

10 620,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
sześćset dwadzieścia zł) 

5 Gmina Bieruń                             
Urząd Miejski w 
Bieruniu 

43-150 Bieruń Rynek 14 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
zakresie rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Bieruń w warunkach domowych 

52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa 
tysiące zł) 

6 Gmina 
Sosnowiec 

41-200 
Sosnowiec 

Al. Zwycięstwa 20 Program badań przesiewowych pod 
kątem wykrywania chorób sercowo-
naczyniowych 

60 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
osiemset zł) 

7 Gmina Toszek 44-180 Toszek Bolesława Chrobrego 2 Program profilaktyki nowotworu gruczołu 
krokowego dla mężczyzn zamieszkałych 
na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 
lat 

17 050,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 
pięćdziesiąt zł 
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8 Miasto Chorzów 
- Miasto na 
Prawach 
Powiatu 

41-500 
Chorzów 

Rynek 1 Program profilaktyki raka piersi dla 
kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych 
na terenie Miasta Chorzów na lata 2019-
2022 

14 671,04 zł (czternaście tysięcy sześćset 
siedemdziesiąt jeden zł cztery 
gr) 

9 Miasto Chorzów 
- Miasto na 
Prawach 
Powiatu 

41-500 
Chorzów 

Rynek 1 Program stymulacji rozwoju dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz 
zagrożonej niepełnosprawnością wraz z 
wdrażaniem rodziny do realizacji 
programów rehabilitacji w warunkach 
domowych zamieszkałych na terenie 
Miasta Chorzów na lata 2018-2020  

53 456,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy 
tysiące czterysta pięćdziesiąt 
sześć zł) 

10 Miasto Chorzów 
- Miasto na 
Prawach 
Powiatu 

41-500 
Chorzów 

Rynek 1 Program wczesnego wykrywania 
gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat 
zamieszkałych na terenie Miasta 
Chorzów na lata 2018-2020 

20 400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
czterysta zł) 

 


