INWESTYCJE GMINNE W 2016 R.

INWESTYCJE LINIOWE
Wodociąg Borek Stary – Zawodzie etap I
Zakończono opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla odwiertu rozpoznawczo
studziennego w Borku Starym. Kwota – 7.988,00 zł.
Wodociąg Borek Stary
Opracowano operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych studni S-1 i S-2 przy Szkole
Podstawowej w Borku Starym. Kwota – 8.100,00 zł.
Wodociąg Kielnarowa Działki
Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej wodociągu, dokonano uzgodnienia dokumentacji. Kwota – 8.200,00 zł.
Wodociąg Kielnarowa Zagonianka
Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej wodociągu. Kwota - 20.950,00 zł.
Wodociąg Hermanowa Skotnik
Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej wodociągu, zawarto umowę z wykonawcą i wykonano wodociąg rur: PE  90
mm dł. 473 mb, PE  40 mm dł. 94 mb, podłączono do wodociągu 4 budynki. Kwota –
37.693,16 zł.
Wodociąg Kielnarowa – Wólka
Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej wodociągu, opracowano kosztorys inwestorski i specyfikację projektową do
przetargu, dokonano opłaty przyłączeniowej. Kwota – 13.022,35 zł.
Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola
Dokonano opłaty przyłączeniowej, opracowano dokumentację projektową, opracowano
dokumentację projektową zamienną na lokalizację przepompowni wody, wykonano: wodociąg
PE  90 mm dł. 340 mb, PE  40 mm dł. 28 mb. Kwota – 47.167,47 zł.
Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. w 2016 r.
zrealizowała następujące zadania:
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, budowa pompowni
wody wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i zjazdem na drogę powiatową dla miejscowości
Kielnarowa - Wólka
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Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci wodociągowej dł. L = 1648 m, w tym: wodociąg
z rur PE 100 SDR 17  90 mm L = 158 m; PE 100 SDR 17  50 mm L = 121 m; PE 100 RC
SDR 11  90 mm L = 1317 m; PE 100 RC SDR 11  50 mm L = 52 m; budowę pompowni
wody; część budowlana, technologiczna i instalacja wod.-kan. -1 kpl.; budowę zjazdu wraz
z drogą dojazdową; budowę nawierzchni utwardzonej przy pompowni; budowę ogrodzenia
pompowni dł. 36 m; budowę zasilania energetycznego n/n wraz z instalacją elektryczną
pompowni - 1 kpl; budowę przyłączy wodociągowych dł. L = 802 m, w tym: - PE 100 SDR
17  40 mm L = 212 m; PE 100 RC SDR 11  40 mm L = 590 m ilość przyłączy 26 kpl.,
w tym: - bezpośrednio do budynków mieszkalnych: 16 kpl. - do działek 8 kpl. - do istniejącego
rurociągu zasilanego ze studni kopanej - 1 kpl., do projektowanej studzienki wodomierzowej 1 kpl. oraz roboty towarzyszące, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu,
inwentaryzacja powykonawcza, montaż hydrantów p.poż., zasuw i opasek.
Kwota - 350.142,93 zł.
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami wodociągowymi, pompownią wody
wraz z zasilaniem elektrycznym w miejscowości w Hermanowa Obszary – Pańskie Pola
Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm - 2,375 km,
Ø 90 mm - 0,778 km, Ø 63 mm - 0,345 km, Ø 50 mm - 0,125 km; przyłączy domowych Ø 40
mm - 0,690 km; pompowni wody – 1 kpl.; zbiornika wody V- 40 m3 – 1 kpl.; ogrodzenia – 40
mb oraz roboty towarzyszące, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu, inwentaryzacja
powykonawcza, montaż hydrantów p.poż., zasuw i opasek. Kwota - 418.180,16 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Hermanowa Dół
Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej za kwotę – 2.300,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Borek Stary
Wykonano kanalizację z rur: PVC  200 mm dł. 869 mb, PVC  160 mm dł. 417 mb. Kwota
- 115.803.93 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Zagonianka
Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią
ścieków. Kwota – 12.898,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa – Wólka
Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej z przyłączami do budynków.
Kwota – 19.500,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa
Zawarto umowy na opracowanie dwóch dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej.
Kwota – 16.644,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Działki
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Kielnarowa.
Kwota – 8.200,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tyczynie od ul. Parkowej do ul. Potoki (projekt)
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna
Tyczyn ul. Parkowa – Potoki”. Kwota – 12.600,00 zł.
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Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z o.o. zrealizowała
zadanie:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią i kablem elektrycznym
w rejonie ulic Mickiewicza i Lasek w Tyczynie
Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200
mm o dł. - 1050 m, Ø 160 mm – dł. 243 m; przykanaliki Ø 160 mm - 153 m; rurociąg tłoczny
z rur PE Ø 90 mm- 520 m; wykonanie przejść siecią w drogach utwardzonych podwiertem;
budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem oraz
ogrodzeniem. Kwota - 239.202,15 zł.
INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Skotnik
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 340 mb i szerokości 3,4 mb polegającą na:
wykonaniu prac ziemnych, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu dolnej warstwy
podbudowy – łupek 20 cm, górnej warstwy – tłuczeń 10 cm, utwardzeniu obustronnych
poboczy – 0,5 mb, wykonaniu rowu odwadniającego, umocnieniu rowu korytkami
betonowymi, wykonaniu zjazdów. Kwota – 69.830,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Mleczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 690 mb polegającą na: profilowaniu koryta drogi,
wymianie przepustów pod drogą  600, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 3+4 cm,
utwardzeniu poboczy 0,30 – 0,5 mb, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów,
oznakowaniu łuków. Kwota – 109.889,51 zł.
Przebudowa drogi Borek Stary Kanada
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 250 mb polegającą na: przebudowie przepustów pod
drogą  600 dł. 15 mb, wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu mijanek o dł. 12 mb,
podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm,
oczyszczeniu rowów przydrożnych. Kwota – 111.503,30 zł.
Przebudowa drogi Borek Stary Sklepiska
Wykonano skany map z opracowanego projektu technicznego na przebudowę drogi do złożenia
wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
Kwota – 1.155,40 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Leśniczówka
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 560 mb polegającą na: wykonaniu prac ziemnych,
wyprofilowaniu koryta drogi, wykonaniu dolnej warstwy podbudowy – łupek 20 cm, górnej
warstwy – tłuczeń 10 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb, wykonaniu rowu
odwadniającego, umocnieniu rowu korytkami betonowymi, wykonaniu zjazdów. Złożono
wniosek o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i otrzymano środki w kwocie 23.500,00 zł. Kwota
– 38.557,47 zł.
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Przebudowa drogi Hermanowa Gradkowiec
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1084 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy
z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm,
oczyszczeniu rowów przydrożnych, wymianie zniszczonych zjazdów, oczyszczeniu
istniejących zjazdów. Środki powodziowe 286.571,00 zł. Kwota – 386.320,48 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 970 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy
z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy 0,5 mb gr. 10 cm,
oczyszczeniu rowów przydrożnych, wymianie zniszczonych zjazdów, oczyszczeniu
istniejących zjazdów. Środki powodziowe 114.242,00 zł. Kwota – 276.923,29 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Szkoła
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 438 mb polegającą na: wykonaniu prac zmiennych,
wyprofilowaniu koryta drogi, przebudowie przepustów pod drogą i zjazdów, wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, utwardzeniu
obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Kwota – 83.877,53 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Dół Leśniczówka
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 301 mb polegającą na: wykonaniu prac zmiennych,
wyprofilowaniu koryta drogi, przebudowie przepustów pod drogą i zjazdów, wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, utwardzeniu
obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Kwota – 58.070,51 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Babi Dół
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 80 mb polegającą na: wykonaniu prac zmiennych,
wyprofilowaniu koryta drogi, przebudowie przepustów pod drogą i zjazdów, wykonaniu
podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 20 cm, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową,
położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych, utwardzeniu
obustronnych poboczy 0,30 - 0,5 mb. Kwota – 23.496,56 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola boczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 78 mb polegającą na wykonaniu: prac ziemnych,
koryta drogi, przepustu pod drogą  500 dł. 6 mb, podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm,
skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej 4+3 cm, utwardzeniu
obustronnych poboczy 0,30 mb. Kwota – 21.970,33 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Kuźnia
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 207 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni
żwirowej, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15-20 cm, skropleniu nawierzchni
emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy
0,5 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów i zjazdów z namułu, utwardzeniu rowów korytkami
ściekowymi, utwardzeniu zjazdów kruszywem łamanym i położeniu masy asfaltowej gr. 5 cm
w celu wykorzystania ich jako mijanek. Kwota – 46.377,73 zł, w tym Fundusz Sołecki
25.122,51 zł.
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Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Kanada
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 87 mb polegającą na: rozprężeniu istniejących płyt
drogowych i ich obniżeniu, uzupełnieniu przebudowy kruszywem łamanym średnio 15 cm,
skropieniu nawierzchni, położeniu masy asfaltowej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych
poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, wykonaniu mijanki oraz odwodnienia drogi korytkami betonowymi.
Kwota – 30.281,96 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Matysówka boczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 100 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy
z kruszyw łamanych gr. 10 cm, położeniu masy bitumicznej gr. 5 cm, wykonaniu poboczy
z kruszyw łamanych 0,5 mb gr. 8 cm. Kwota – 13.780,72 zł, w tym darowizna mieszkańców
6.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Matysówka-Matysówka- Kielnarowa
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 3170 mb polegającą na: oczyszczeniu rowów
przydrożnych i zjazdów z namułu, przebudowie przepustów pod drogą łącznie z przyczółkami
i umocnienie rowów wylotowych, utwardzeniu dna rowu korytkami ściekowymi oraz skarp na
spadkach, skropieniu nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową, położeniu masy asfaltowej gr.
6+4 cm szer. 4,5 mb, utwardzeniu poboczy 0,5 mb gr. 10 cm, wykonaniu mijanki przy
cmentarzu, wykonaniu chodnika na dł. 50 mb i szer. 1,5 mb z kostki brukowej, wykonaniu
peronu oraz wymianie zadaszenia przystankowego przy pętli autobusowej, zamontowaniu
barier ochronnych, oznakowaniu drogi zgodnie z opracowanym projektem zmiany organizacji
ruchu, przebudowie skrzyżowania z drogą Kielnarowa Łany. Kwota – 1.120.514,63 zł, w tym:
dofinansowanie 548.683,00 zł, dofinansowanie Starostwa Powiatowego 130.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka Młyn boczna
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 270 mb polegającą na: przebudowie przepustu pod
drogą  600 – 6 mb, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, skropieniu
nawierzchni emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu poboczy
0,30 - 0,50 mb gr. 10 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, utwardzeniu na części
rowu dna korytkami ściekowymi, utwardzeniu skarpy płytami Jumbo, wykonaniu zjazdu
o nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem jako mijanki. Kwota – 55.467,81 zł.
Przebudowa ul. Laurowej w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 111 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni
z kruszyw, wzmocnieniu nawierzchni mieszanką tłuczniową gr. 8 cm, skropieniu nawierzchni
emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu na części drogi
poboczy gr. 8 cm. Kwota – 19.348,76 zł, w tym darowizna mieszkańców 10.000,00 zł.
Przebudowa ul. Leśnej w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 303 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni
drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 - 25 cm, skropieniu nawierzchni
emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy
0,30 – 0,50 mb gr. 8 cm, oczyszczeniu rowu przydrożnego i zjazdów, przebudowie zjazdów,
zamontowaniu przyczółków na przepuście pod drogą  600 mm, wyprofilowaniu
i utwardzeniu nawrotu klińcem. Kwota – 76.723,85 zł.
Przebudowa ul. Polnej w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 257 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni
drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15-25 cm, skropieniu nawierzchni
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emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu obustronnych poboczy
0,30 – 0,50 mb gr. 8 cm, oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów, przebudowie zjazdów,
zamontowaniu przyczółków na przepuście pod drogą  600 mm, wyprofilowaniu
i utwardzeniu nawrotu klińcem. Kwota – 57.842,66 zł.
Przebudowa ul. Stawowej w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 249 mb polegającą na: wyprofilowaniu nawierzchni
drogi, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15-20 cm, skropieniu nawierzchni
emulsją asfaltową, położeniu masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzeniu części poboczy
kruszywem gr. 8 cm, oczyszczeniu rowów i zjazdów z namułu, wykonaniu odwodnienia
korytkami ściekowymi. Kwota – 81.149,21 zł. Wykonano roboty uzupełniające odcinki dróg
2 x 60 mb na kwotę 20.784,81 zł.
Przebudowa ul. Wyzwolenia w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 232 mb polegającą na: wykonaniu kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami, poszerzeniu na całej długości drogi, wycince drzew
i krzewów, przesunięciu słupa NN, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 - 30 cm,
ułożeniu krawężników, skropieniu nawierzchni, położeniu masy bitumicznej gr. 5+4 cm,
oczyszczeniu część rowów przydrożnych, przebudowie zjazdów, umocnieniu skarpy płytami
Jumbo, ułożeniu korytek skarpowych przy odprowadzeniu wód opadowych do rzeki Strug,
utwardzeniu część poboczy, zamontowaniu barier ochronnych. Kwota – 206.660,60 zł.
Przebudowa ul. Ogrodowa w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 271 mb polegającą na: wykonaniu kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami na części drogi, osadzeniu krawężników i obrzeży,
wykonaniu podbudowy i ułożeniu kostki brukowej. Ze względu na trudne warunki
atmosferyczne pozostał do wykonania odcinek drogi o dł. 68 mb. Kwota – 147.074,51 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym
Zlecono i opracowano aktualizację przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego do
przeprowadzenia procedury przetargowej. Kwota - 3.500,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa
Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej i polegał na wykonaniu: kanalizacji
deszczowej, chodnika z kostki brukowej, położeniu masy bitumicznej na 645 mb. Długość
wykonanego odcinka wynosi 14,6 km na ogólną wartość - 8.629.248,62 zł. Udział gminy
Tyczyn wynosił – 197.659,26 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1415R Tyczyn – Hermanowa – Straszydle
Zakres prac obejmował odcinek o dł. 1 073 mb na ogólną wartość 506.764,44 zł, w tym udział
gminy Tyczyn to kwota – 150.000,00 zł.
Utrzymanie przystanków
Zakup i zamontowanie zadaszeń: Borek Stary 4 szt., Matysówka 1 szt., Kielnarowa 1 szt.,
Tyczyn Lasek 2 szt. Kwota - 39.360,00 zł
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Grunwaldzka do ul. Armii
Krajowej) z drogą powiatową Nr 1415R (ul. Grunwaldzka) w Tyczynie na skrzyżowanie typu
rondo
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Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie. Kwota – 8.000,00 zł.
Remont chodników na terenie miasta
Wykonano remont polegający na: położeniu kostki brukowej, płytek chodnikowych. Prace
zostały wykonanie przy pomocy pracowników interwencyjnych. Zakupiono materiały na kwotę
- 6.191,82 zł.
Budowa oświetlenia Borek Stary Błażowa
Wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej na odcinku 350 mb, postawiono
5 słupów energetycznych, podwieszono 350 m kabla, podwieszono 5 lamp oświetleniowych.
Kwota – 35.678,00 zł.
Fundusz Sołecki Hermanowa
Opracowano projekt technicznych na budowę oświetlenia drogowego na odcinku 1 km drogi
powiatowej Hermanowa Straszydle. Kwota - 9.532,50 zł.
Budowa oświetlenia alejek w parku w Tyczynie
Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia. Kwota - 7.195,50 zł.
Budowa oświetlenia Matysówka II Strona Łany, ul. Targowa
Podwieszono 350 mb kabla energetycznego, 3 lampy oświetleniowe, 1 lampę na ul. Targowej
w Tyczynie. Kwota – 7.257,00 zł.
Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach zadania „Rewitalizacja płyty Rynku
w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami”
Zakres prac obejmował: opracowanie przedmiaru kosztorysu inwestorskiego i pełnienie funkcji
kierownika budowy, mapa do celów projektowych, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny,
opracowanie projektu zamiennego. Roboty budowlano montażowe związane z przebudową
oświetlenia w Tyczynie. Kwota - 358.950,56 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Remont budynku Św. Krzyża 14
Bezinwazyjne osuszanie budynku Św. Krzyża 14. Kwota - 24.451,71 zł.
Remont budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie
Bezinwazyjne osuszanie budynku. Kwota - 30.577,80 zł.
Przebudowa zabytkowej kamienicy Rynek 24 w Tyczynie
Opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota - 34.932,00 zł.
Przebudowa remizy OSP w Kielnarowej
Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane wykończeniowe –
posadzki z podkładkami i tynki, przebudowano zasilanie w energię elektryczną. Kwota 89.756,47 zł.
Rozbudowa garażu OSP w Hermanowej
Wykonane prace to kontynuacja zadania obejmująca wykonanie robót wykończeniowych.
Dostawa mebli jako pierwsze wyposażenie - stoły i krzesła. Kwota - 10.000,00 zł.
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Przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej
w Matysówce
Opracowano studium wykonalności, dokumentację projektową, koszt odpisu z KW, wykonano
wycinkę drzew kolidujących, nadzór inwestorski. Wybudowano: boisko wielofunkcyjne (do
piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa), skocznię do skoku w dal o nawierzchni z kostki
gumowej, ogrodzenie boiska (piłko chwyty) wys. 6m, zamontowano wyposażenie. Kwota –
393.376,07 zł.
Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
(szkoły)
Kwota - 7.298,82 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Matysówce
Wykonano opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Kwota - 39.999,99 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kielnarowej
Opracowano projekt budowalny do pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami. Kwota –
70.303,04 zł.
Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej w Hermanowej
Przebudowano: schody z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, schody terenowe i dojścia do
sali gimnastycznej. Kwota – 33.486,75 zł.
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Hermanowej
Wykonano ogrodzenie od strony zachodniej działki szkolnej. Kwota – 7.576,80 zł.
Remont budynku socjalno-magazynowego w Borku Starym
Wykonano: docieplenie ścian, wymianę okien, tynk cienkowarstwowy, remont pomieszczeń
wewnętrznych (tynki, okładziny, posadzki, instalacje elektryczne i sanitarne). Kwota –
69.971,36 zł.
Modernizacja boiska sportowego w Borku Starym
Zakupiono i wbudowano 430 m3 piasku oraz 376 m3 ziemi do wykonania przebudowy
nawierzchni boiska sportowego na kwotę 39.360,00 zł. Pozostało do wykonania przygotowanie
nawierzchni do obsiania trawą boiskową i wałowanie nawierzchni. Kwota – 50.000,00 zł.
Boisko sportowe w Hermanowej
Wykonano operat szacunkowy, zakupiono działkę. Kwota – 59.930,73 zł.
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