INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2015 R.

INWESTYCJE LINIOWE
Wodociąg Hermanowa Czerwonki
Wykonano wodociąg z rur: PE ø 50 mm dł. 297 mb, PE ø 40 mm dł. 5 mb. Kwota
- 29.991,06 zł.
Wodociąg Kielnarowa – Wólka
Wykonano wodociąg z rur: PE ø 90 mm dł. 980 mb, PE ø 63 mm dł. 860 mb, PE
ø 50 mm dł. 62 mb, PE ø 40 mm dł. 70 mb. Kwota – 82.114,33 zł.
Wodociąg Kielnarowa Zawodzie
Wykonano wodociąg z rur: PE ø 90 mm dł. 382 mb, PE ø 40 mm dł. 9 mb. Kwota
– 23.949,84 zł.
Wodociąg Tyczyn, ul. Potoki
Wykonano wodociąg z rur PE ø 110 mm dł. 798 mb. Kwota – 51.136,40 zł.
Wodociąg Matysówka
Wykonano wodociąg z rur: PE ø 90 mm dł. 358 mb i PE ø 40 mm dł. 20 mb do
działki nr 204; PE ø 63 mm dł. 194 mb, PE ø 40 mm dł. 2 mb do działki nr 682/1.
Kwota - 58.265,23 zł, w tym wydatki niewygasające – 19.435,50 zł
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary
Wykonano kanalizację z rur: PVC ø 160 mm dł. 596 mb, PVC ø 200 mm dł. 214
mb, podłączono do kanalizacji łącznie 41 budynków. Kwota – 87.564,61 zł.
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Zawodzie
Wykonano kanalizację z rur: PVC ø 200 mm dł. 381 mb, PVC ø 160 mm dł. 8
mb. Kwota – 30.105, 41 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Potoki
Wykonano kanalizację z rur PVC ø 200 mm dł. 359 mb. Kwota – 48.898,28 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Zagrody
Wykonano kanalizację z rur PVC ø 160 mm dł. 228 mb, podłączono do
kanalizacji dwa budynki. Kwota – 31.980,67 zł.
1

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mokra Strona
Wykonano kanalizację z rur PVC ø 160 mm dł. 95 mb. Kwota – 19.527,60 zł.
Kanalizacja sanitarna w Tyczynie, ul. Mickiewicza - Lasek
Wykonano kanalizację z rur: PVC ø 200 mm dł. 365 mb, PVC ø 160 mm dł. 35
mb. Kwota – 52.484,20 zł.

INWESTYCJE DROGOWE
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka
w Borku Starym
Wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową
i przykanalikami na odcinku 127 mb. Wartość wykonanych prac – 170.052,51 zł,
w tym: Zarząd Województwa – 99.823,76 zł, środki własne – 67.000,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Hermanowa – Przylasek Tyczyn –
Hermanowa – Straszydle oraz Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa.
Wykonano chodniki z kostki brukowej na odcinkach: Hermanowa – Przylasek 90
mb na kwotę 45.648,87 zł, Tyczyn – Hermanowa – Straszydle 70 mb na kwotę
45.305,82 zł, Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa 750 mb na kwotę 207.047,38 zł.
Ogółem wydatkowano kwotę 298.002,07 zł, w tym Powiat Rzeszowski –
198.002,07 zł, środki własne – 100.000,00 zł.
Przebudowa chodnika Borek Stary Szkoła
Wykonano przebudowę chodnika na odcinku 108 mb polegającą na: rozebraniu
starego chodnika, wykonaniu podbudowy pod kostkę brukową i obrzeża, ułożeniu
kostki brukowej. Kwota – 24.171,96 zł.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Szkoła boczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na: przebudowie
przepustu w ciągu drogi  500 x 6 mb wraz umocnieniem wlotu i wylotu
przepustu, przebudowie zjazdu na potoku  1000 x 5 mb wraz z umocnieniem
wlotu i wylotu przepustu, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych,
skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej 4 + 3 cm,
utwardzeniu obustronnych poboczy. Kwota – 90.561,71 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Dół
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 220 mb polegającą na: przebudowie
przepustu pod drogą, wykonaniu podbudowy z kruszyw, położeniu masy
bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu i utwardzeniu
zjazdów, zamontowaniu bariery ochronnej na przepuście. Kwota – 91.017,63 zł.
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Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 310 mb polegającą na: wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni i położeniu masy
bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu rowów
przydrożnych i zjazdów, wyremontowaniu barier ochronnych. Kwota – 77.405,77
zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Kuźnia
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na wykonaniu:
przepustu pod drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni
i położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, oczyszczeniu
rowów przydrożnych i ułożeniu korytek ściekowych. Kwota – 147.414,75 zł,
w tym środki powodziowe – 108.856,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa wieś
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 215 mb polegającą na: wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni i położeniu masy
bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu odwodnienia drogi.
Kwota – 33.662,17 zł.

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Kanada
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na: wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej 4 x 3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych
i zjazdów, wykonaniu mijanki 6 mb, utwardzeniu obustronnych poboczy,
wykonaniu zwrotu korytkami betonowymi.
Kwota – 117.570,31 zł.
Przebudowa drogi Kielnarowa - Matysówka
Wykonano utwardzenie poboczy w ramach rękojmi polegające na uzupełnieniu
kruszywa w miejscach, które uległy zniszczeniu. Na odcinku 2200 mb położono
masę bitumiczną na obustronnych poboczach o szerokości 0,5 mb. Poniesiono
nakłady na kwotę - 145.068,68 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka Rondo boczna
Wykonano projekt techniczny i przebudowę drogi na odcinku 449 mb polegającą
na: wykonaniu podbudowy z kruszyw, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową
i położeniu masy bitumicznej 4 x 3 cm, odwodnieniu korytkami ściekowymi,
utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu dwóch mijanek. Kwota –
178.892,73 zł, w tym środki powodziowe – 112.595,00 zł.
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Przebudowa drogi gminnej Matysówka Cmentarz
Opracowano projekt techniczny oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku
150 mb. Zakres prac obejmował: przebudowę przepustu pod drogą, wykonanie
podbudowy z kruszyw, położenie masy bitumicznej 4 + 3 cm, oczyszczenie
i umocnienie na części rowów przydrożnych, utwardzenie obustronnych poboczy.
Kwota 66.616,17 zł.
Przebudowa drogi dojazdowej do boisk szkolnych w Matysówce
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi o dł. 124 mb. Wykonano:
przepust pod drogą, podbudowę z kruszyw, skropiono nawierzchnię emulsją
asfaltową i położono masę bitumiczną 4 x 3 cm, utwardzono obustronne pobocza,
oczyszczono i umocniono rowy przydrożne. Kwota – 50.092,88 zł.
Przebudowa drogi Matysówka Młyn boczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 220 mb polegającą na: skruszeniu
istniejących płyt drogowych, przebudowie przepustu  600, wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych, skropieniu nawierzchni, położeniu masy
bitumicznej 4 x 3 cm, wykonaniu odwodnienia korytkami betonowymi,
utwardzeniu poboczy kruszywem. Kwota – 113.856,48 zł.
Przebudowa ul. Podwale w Tyczynie
Oczyszczono i skropiono istniejącą nawierzchnię drogi, położono masę
bitumiczną na odcinku 335 mb. Wykonano regulację studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz zasuwy od wody, wykonano przebudowę chodnika
na długości 74 mb. Kwota – 91.746,38 zł, w tym środki powodziowe - 40.000,00
zł.
Przebudowa ul. Wyzwolenia w Tyczynie
Wykonano: poszerzenie drogi na odcinku o dł. 299 mb, podbudowę z kruszyw
łamanych na odcinku 150 mb, kanalizację deszczową wraz ze studniami
rewizyjnymi i kratami ściekowymi, położono krawężniki betonowe,
przebudowano chodnik na odcinku 10 mb, przełożono słup energetyczny
z chodnika, położono korytka skarpowe przy wylocie na skarpie rzeki „Strug”.
Kwota – 116.764,18 zł.
Przebudowa ul. Św. Katarzyny
Zakres prac obejmował: wykonanie koryta na długości 40 mb, podbudowę
z kruszyw łamanych, położenie korytek ściekowych na odcinku 84 mb,
przebudowę przepustu  500 pod drogą, trzech zjazdów do posesji, chodnika na
dł. 30 mb, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej
na całym odcinku, oczyszczenie rowu przydrożnego i zjazdów, utwardzenie
obustronnych poboczy. Kwota – 84.560,68 zł.
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Przebudowa ul. Stawowej
Wykonano: podbudowę drogi na odcinku 195 mb z kruszyw łamanych, skropienie
nawierzchni emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną 4 + 3 cm, utwardzono
pobocza, wykonano trzy mijanki, ustawiono bariery ochronne nad skarpą rowu
melioracyjnego, postawiono znak stopu przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką.
Kwota – 97.795,39 zł.
Przebudowa ul. Kameliowej
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 239 mb polegającą na: profilowaniu
nawierzchni drogi, ułożeniu korytek przejazdowych, regulacji trzech studni
kanalizacji sanitarnej, położeniu masy bitumicznej 4 + 3 cm, utwardzeniu
pobocza. Kwota – 73.503,64 zł.
Przebudowa ul. Mokra Strona boczna
Wykonano: odwodnienie korytkami ściekowymi, podbudowę z kruszyw
łamanych, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną
4 + 3 cm, utwardzono pobocza odcinka drogi o dł. 140 mb. Kwota – 57.171,60 zł.
Progi zwalniające
Wykonano: przebudowę progów zwalniających w ciągu ul.: Betańskiego,
Wodzickich, Kazimierza Wielkiego, nowy próg wraz z oznakowaniem w ciągu
ul. Mokra Strona w Tyczynie oraz nowy próg w ciągu drogi Matysówka Łany.
Kwota – 11.774,18 zł.
Budowa chodnika do boiska przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej
Wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 109 mb. Kwota – 17.950,82 zł.
Trasy rowerowe
Trasy rowerowe obejmują odcinek drogi asfaltowej o dł. 365 mb i wykonany
odcinek drogi z kruszyw łamanych o dł. 955 mb oraz odcinek drogi asfaltowej
o dł. 680 mb Hermanowa Łazy. Cała trasa rowerowa została oznakowana.
Zadanie finansowane z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Kwota
– 151.036,96 zł, w tym środki własne (koszty niekwalifikowane) – 22.390,83 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Matysówka II Strona Łany
Wykonano oświetlenia na odcinku 195 mb (4 lampy oświetleniowe, sterowanie,
wymiana 1 słupa). Kwota – 19.282,10 zł.
Wiaty przystankowe
Zakupiono 5 szt. zadaszeń przystankowych na kwotę 23.989,00 zł, w tym: 3 szt.
Fundusz Sołecki Kielnarowa – 12.733,00 zł, 2 szt. w Tyczynie – 11.256,00 zł.
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INWESTYCJE KUBATUROWE
Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym Hermanowa Czerwonki 15. 660,00 zł
Zakres prac obejmował: opracowanie projektu na wewnętrzną instalację gazową,
wykonanie instalacji gazowej, wymianę kotła, wykonanie przewodu
spalinowego.
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Rynek 3 w Tyczynie - 16.359,00
zł
Zakres prac obejmował: wymianę instalacji elektrycznej, uziemienie, wymianę
wlz i tablic licznikowych, wymianę osprzętu elektrycznego i części lamp.
Rozbudowa garażu OSP w Hermanowej
Wykonane prace to kontynuacja zadania obejmująca wykonanie robót
wykończeniowych
systemem
gospodarczym.
Wykonanie
instalacji
wodociągowej p.poż., dostawa drzwi p.poż. oraz dostawa rur do pokrycia rowu
przy budynku OSP, zakup materiałów, zakup płytek ściennych, roboty
wykończeniowe: posadzki z podkładami, okładzina schodów, balustrady, stropy
podwieszone z ociepleniem, drzwi, okładziny ścian, malowanie, montaż urządzeń
sanitarnych i grzejników, dokończenie instalacji elektrycznej, roboty zewnętrzne
obejmujące chodniki z kostki roboty ziemne niwelacyjne. Kwota – 164.145,52 zł.
Budowa garażu dla OSP w Tyczynie
Wykonano i dostarczono wiatę o konstrukcji stalowej z obudową z blachy.
Kwota - 12.000,00 zł.
Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Hermanowej
Przebudowa obejmowała
rozbiórkę posadzki sportowej w Gimnazjum
w Tyczynie i ponowne wbudowanie paneli na sali gimnastycznej w Hermanowej
wraz z malowaniem i malowaniem linii. Kwota – 62.092,61 zł.
Remont-modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Hermanowej etap II
Zakres prac obejmował wykonanie: boiska o nawierzchni gumowej wraz
z wyposażeniem i malowaniem linii oraz ogrodzenia, skoczni do skoku w dal
o nawierzchni z kostki gumowej, wykonanie bramy ogrodzeniowej, wykonanie
chodnika z kostki betonowej łączącego szkołę z boiskiem, tablicy informacyjnej,
budowę chodnika z kostki brukowej o dł. 72 mb do boisk szkolnych. Kwota 340.978,83 zł.
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Wymiana kotła c.o. gazowego w Szkole Podstawowej w Tyczynie
Wymiana kotła gazowego na gazowy kondensacyjny mocy 115 kW,
z wykonaniem przewodu spalinowego ze stali nierdzewnej. Kwota - 19.741,50 zł.
Dom Ludowy w Matysówce
Remont i doposażenie zaplecza kuchennego, zakres prac obejmował: dostawę
2 szt. kuchenek elektrycznych, stołu z basenem 2 kom., zabudowę kuchenną,
roboty remontowo-budowlane: okładziny ścienne i inst. wod.-kan. i elektryczne,
zakup tablicy informacyjnej. Zadanie dofinansowane ze środków Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi w kwocie 10.000,00 zł. Kwota – 20.814,91 zł.
Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej
Zakres prac obejmował: remont korytarza, toalety i szatni (wymiana posadzki,
okładziny ściennej, urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznej,
wymiana drzwi, tynków z osuszaniem, malowanie). Kwota - 23.863,00 zł.
odcinka drogi o dł. 140 mb Remont schodów przy budynku MGOK w Tyczynie
- 16.851,00 zł
Zakres prac obejmował przebudowę schodów betonowych na schody z kostki
betonowej.
Dom Ludowy w Borku Starym
Wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty izolacyjne ścian fundamentowych
i piwnic, wymianę stropów, częściową wymianę ścian wewnętrznych, wymianę
instalacji: elektrycznej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wymianę posadzek wraz z podkładami, wymianę drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych, częściowo okien, wymianę okładzin ścian
i stropów, malowanie, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu i ścian
budynku z elewacją, wymianę płyt odbojowych wraz ze schodami zewnętrznymi
i balustradami, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.
Dofinansowanie wynosiło 399.531,00 zł. Kwota – 911.536,89 zł.
Stadion w Tyczynie
Zamontowano 285 szt. krzeseł stadionowych, wyremontowano i przebudowano
162 mb ogrodzenia od strony południowej i zachodniej. Kwota - 25.000,00 zł.
Wykonanie trybun wraz z utwardzeniem terenu przy boisku oraz remont dachu
budynku magazynowo-socjalnego dla potrzeb sportu w Borku Starym
Dostarczono i zamontowano 260 szt. siedzisk, wykonano remont dachu (wymiana
pokrycia), utwardzono terenu. Kwota - 48.188,87 zł.
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