INWESTYCJE GMINNE W 2017 R.
INWESTYCJE LINIOWE
Wodociąg Borek Stary Zawodzie
Zakończono budowę wodociągu, wykonano: zbiornik wody czystej o poj. 125 m3, wodociąg: PE  63
– 200 mm dł. 5778 mb, PE  40 – 63 mm dł. 2291 mb. Kwota – 936.503,18 zł.
Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola
Opracowano dokumentację projektową wodociągu i zapłacono kwotę 11.200,00 zł. Zawarto umowę na
budowę wodociągu w zakresie: wodociąg PE  110 mm dł. 399 mb, PE  90 mm dł. 534 mb, PE  40
mm dł. 48 mb. Kwota – 100.219,04 zł.
Wodociąg Kielnarowa Działki
Zawarto umowę na budowę i wykonano: wodociąg PE  40 mm dł. 100 mb, PE  90 mm dł. 460 mb,
podłączono do wodociągu 3 budynki. Kwota – 69.140,00 zł.
Wodociąg Kielnarowa Obszary
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu za kwotę
umowną 53.280,00 zł. Projektant złożył materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Zapłacono fakturę za pierwszą część umowy w kwocie 22.140,00 zł. Projekt obejmuje
budowę wodociągu długości ok. 11 km oraz doprowadzenie wody do ok. 120 budynków. Kwota –
53.280,00 zł.
Wodociąg Kielnarowa Wólka
Opracowano dokumentację projektową wodociągu za kwotę 6.150,00 zł. Zawarto umowę na budowę
i wykonano: wodociąg PE  40 – 110 mm dł. 887 mb, podłączono do wodociągu 6 budynków. Kwota
– 67.971,64 zł.
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary, Kielnarowa Zagonianka
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i wykonano: kanał PVC  200 mm dł. 8752 mb, PVC 
160 mm dł. 3230 mb, PE  90 mm dł. 1564,00 mb, PE  63 mm dł. 102 mb, przepompownie ścieków
7 kpl, przepompownia ścieków przydomowa 1 kpl. Kwota – 1.842.352,19 zł.
Kanalizacja sanitarna Borek Stary
Wykonano kanał PVC  200 mm dł. 280 mb. Kwota – 51.240,54 zł, w tym zajęcie pasa drogowego
840,54 zł.
Kanalizacja sanitarna Hermanowa Dół
Wykonano kanał PVC  200 mm dł. 280 mb. Kwota – 18.000,00 zł.
Kanalizacja sanitarna Hermanowa Skotnik
Wykonano kanał PVC  200 mm dł. 223 mb, PVC  160 mm dł. 92 mb. Kwota – 39.507,90 zł.
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Działki Kielnarowa Zagrody
Wykonano kanał PVC  200 mm dł. 701 mb, PVC  160 mm dł. 227 mb. Kwota – 94.243,86 zł.

Kanalizacja Kielnarowa
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę na wykonanie: kanał PVC  200 mm dł. 200 mb,
PVC  160 mm dł. 320 mb, wykupiono działkę pod przepompownię ścieków Pk-7 za kwotę 4.000,00
zł. Kwota – 86.607,27 zł, w tym środki niewygasające - 82.607,27 zł.

Kanalizacja Kielnarowa Królka Tyczyn Lasek
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji. Kwota - 66.420,00 zł.
Kanalizacja Tyczyn ul. Potoki
Zawarto umowę wykonano: kanał PVC  200 mm dł. 1220 mb, PVC  160 mm, dł. 239 mb.
Podłączono 9 budynków. Kwota – 123.770,30 zł
Kanalizacja Tyczyn Mokra Strona
Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
kanalizacji. Kwota – 12.900,00 zł

INWESTYCJE DROGOWE
Remont drogi Matysówka cmentarz – odwodnienie
Wykonano kolektor kanalizacji deszczowej dł. 63 mb z rur  500, studnię rewizyjną  1200 mm,
karczowanie drzew, kwota – 17.128,98 zł.
Remont drogi Matysówka Młyn boczna
Wykonano remont na odcinku dł. 266 mb polegający na wykonaniu: koryta drogi na głębokości 30 cm
i szer. 5 mb, rowu odwadniającego dł. 200 mb, podbudowę z łupka gr. 20 cm, kruszyw łamanych 10
cm, wałowanie kruszyw, zjazdów z kręgów betonowych  500, kwota – 33.928,65 zł.
Remont chodników na terenie miasta
Położono kostkę brukową w miejscach po wykonanej przebudowie oświetlenia ulicznego, kwota –
80.097,60 zł.
Remont parkingu przy ul. Armii Krajowej
Wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski, spisano umowę na wykonanie remontu, kwota –
54.860,24 zł.
Znaki drogowe, progi
Zakupiono, wbudowano i odnowiono znaki drogowe oraz lustra przy drogach gminnych, założono
bariery ochronne przy drodze dojazdowej do boisk szkolnych w Matysówce, opracowano projekty
zmiany organizacji ruchu i zamontowano dwa progi zwalniające ul. Mokra Strona, kwota – 27.617,23
zł.
Nadzór inwestorski
Zapłacono za nadzór inwestorski przy remontach bieżących dróg gminnych. Kwota – 4.054,72 zł.
Koszenie poboczy i rowów przydrożnych
Wykonano dwukrotne koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych, koszenie działek gminnych,
cmentarza, parku, kwota – 19.926,00 zł.
Utrzymanie przystanków
Wykonano usługi (remonty, sprzątanie, ubezpieczenia), kwota – 27.376,89 zł, zakupiono materiały na
kwotę – 1.672,80 zł.

Bieżące remonty dróg - 197.940,77 zł
Wykonano remonty dróg przy użyciu masy asfaltowej na terenie gminy: remont przyczółku Kielnarowa
Chmielnik; profilowanie koryta drogi, przyczółek pod drogą Kielnarowa Zawodzie boczna; utwardzenie
drogi tłuczniem Borek Stary boczna (9 m3); odwodnienie ul. Mickiewicza (11 mb); utwardzenie drogi
kruszywem łamanym Hermanowa – Skotnik boczna; remonty: przepustu Matysówka II Strona Łazy
(roboty dodatkowe), Łazy boczna, ul. Podwale, ul. Zagrody boczna, droga Borek Stary Borówki boczna,
Borek Stary Góra; karczowanie pni drzew przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w
Kielnarowej; utwardzenie drogi klińcem Kielnarowa Królka (22 m3), Hermanowa Czerwonki boczna;
koryta i utwardzenia wjazdu do OSP; roboty ziemne i utwardzenie parkingu przy Cmentarzu w
Hermanowej; udrożnienie potoku Hermanowa Pańskie Pola boczna; utwardzenie pętli autobusowej
Hermanowa Przylasek; przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Borek Stary Buczyna z drogą
gminną Borek Stary Kanada; przełożenie kostki brukowej ul. Kopernika; oczyszczenie przepustu i rowu
przy drodze dojazdowej do wiertni w Kielnarowej; oczyszczenie rowu przy drodze Kielnarowa
Podgórze. Zakupiono: korytka, beton i wykonano odwodnienie przy drodze Matysówka-Kielnarowa;
płyty i umocniono skarpy przy przystanku w Matysówce; płyty Jumbo do utwardzenia drogi
Hermanowa Dół boczna. Kwota – 197.940,77 zł.
Przebudowa drogi gminnej Nr 108927R Borek Stary Sklepiska, Borek Stary Kanada, Kielnarowa
Obszary Kanada
W 2016 r. opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na wartość kosztorysową 2.034.887,32 zł. Wniosek
zaopiniowany został pozytywnie na 13 miejscu na liście rankingowej. Zakres prac obejmował:
oczyszczenie rowów przydrożnych i zjazdów z namułu, przebudowę przepustów pod drogą łącznie
z przyczółkami, umocnienie wlotów i wykotów, utwardzenie dnia rowu korytkami ściekowymi,
wykonano stabilizację betonową, wzmocniono podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono
nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 6+4 – 6+5 cm, szer. 3,5 m, utwardzono
pobocza kruszywem łamanym 0,40 – 0,70 mb, gr. 10 cm, wykonano mijanki, oznakowano drogę
zgodnie z opracowanym projektem zmiany organizacji ruchu. Prace wykonano w trzech łączących się
odcinkach Borek Stary Sklepiska – 1900 mb, Borek Stary Kanada – 1150 mb, Kielnarowa Obszary
Kanada – 726 mb, kwota – 1.622.125,14 zł, w tym dofinansowanie – 811.062,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Centrum
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 210 mb, kwota – 3.582,30 zł.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Pustki
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 464 mb, kwota – 6.000,00 zł środki
niewygasające.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie boczna
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, przeprowadzono przetarg i wykonano roboty
ziemne, kwota – 26.173,09 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki boczna
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 742 mb, kwota – 5.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna c.d.
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 297 mb, kwota - 4.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa cmentarz oraz dojazdu do boiska sportowego
Opracowano projekt techniczny oraz przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 833 mb. Zakres
prac obejmował: wykonanie prac ziemnych przy drodze dojazdowej do boiska sportowego, przebudowę
przepustów pod drogą, zjazdów, wykonanie stabilizacji betonowej, wzmocnienie podbudowy
kruszywem łamanym, skropienie nawierzchni, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, wykonanie

utwardzonych obustronnych poboczy, umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi, umocnienie skarp
płytami Jumbo, kwota – 453.724,65 zł.
Przebudowa drogi Hermanowa Leśniczówka
Opracowano projekt techniczny oraz przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi rolniczej dł. 400
mb. Zakres prac obejmował wykonanie: prac ziemnych, przepustów pod drogą, zjazdów do pól i posesji,
rowów przydrożnych, podbudowy z kruszyw łamanych, wałowanie. Zadanie dofinansowane ze
środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania pn. „Budowa
i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, kwota – 113.806,44 zł, w tym dofinansowanie
– 58.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka drogi dł. 997 mb, kwota – 11.000,00 zł.
Projekt i wykup drogi przez las na odcinku od drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi
powiatowej Hermanowa Przylasek
Spisano umowę na opracowanie projektu technicznego, który zawiera opracowanie map do celów
projektowych i wyznaczenie terenu działki leśnej pod wykup, opracowanie materiałów do uzgodnienia
niezbędnego do wykupu, kwota – 34.250,00 zł.
Próg zwalniający Hermanowa Skotnik Łazy
Wykonano projekt zmiany organizacji ruchu oraz wykonano próg zwalniający z kotki burkowej wraz
z oznakowaniem w ciągu drogi gminnej, kwota – 3.683,85 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Wólka w km 0+350-1+300 – droga powodziowa
Opracowano projekt techniczny i ogłoszono przetarg na przebudowę drogi powodziowej. Zakres prac
obejmował wykonanie: profilowanie koryta drogi, przebudowę przepustów i zjazdów, podbudowę
z kruszyw łamanych, skropienia podbudowy, położenie masy bitumicznej, utwardzenie obustronnych
poboczy, utwardzenie dna rowu korytkami ściekowymi, umocnienie skarp płytami Jumbo, umocnienie
wlotów i wylotów przepustu. Założenie barier ochronnych, wykonanie oznakowania drogi, kwota –
339.671,67 zł, w tym środki powodziowe – 200.000,00 zł.
Projekt i wykup części działki leśnej Kielnarowa Debrza pod pętlę autobusową
Spisano umowę na opracowanie projektu technicznego pod wykup działki. Trwają prace przy
opracowaniu projektu technicznego i przygotowania materiałów do uzgodnienia ZRID, kwota –
18.450,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kielnarowa Zawodzie Królka – dojazd do działek
Wykonano: prace ziemne polegające na wykonaniu koryta drogi dł. 490 mb, utwardzenie drogi
kruszywem łamanym szer. 4,8 mb i dł. 111 mb, przebudowę zjazdów do działek, wałowanie kruszywa,
kwota – 19.966,59 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi dł. 490 mb, kwota – 6.500,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Debrza
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 502 mb i szer. 2,5
mb. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, profilowanie koryta drogi, podbudowy z
kruszyw łamanych, wałowanie, wycinkę drzew i usunięcie pni, kwota – 27.461,65 zł, środki
niewygasające – 6.000,00 zł.
Przebudowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Kielnarowej
Przeprowadzono przetarg i wykonano poszerzenie drogi na odcinku 60 mb. Zakres prac obejmował
rozebranie krawężnika na całym odcinku, wykonanie koryta na poszerzenie drogi gr. 30 cm, szer. 1,6
mb, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie nowego krawężnika, położenie masy

bitumicznej, przebudowę przepustu na zjeździe z drogi wojewódzkiej, wykonano przebudowę parkingu
z kostki brukowej, kwota – 37.209,73 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka II Strona
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 980 mb. Zakres
prac obejmował: poszerzenie o szer. 0,5 mb na całym odcinku (4,5 mb), położenie masy bitumicznej,
utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, przebudowę zjazdów, wykonanie odwodnienia drogi, kwota –
425.771,11 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka Kielnarowa boczna
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 240 mb. Zakres
prac obejmował wykonanie: stabilizacji betonowej, podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni,
odwodnienia korytkami betonowymi, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm, utwardzenie poboczy
kruszywem łamanym, kwota – 92.973,11 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka Szkoła II Strona
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 220 mb. Zakres
prac obejmował wykonanie: koryta na poszerzenie drogi gr. 30 cm, średniej szer. 1,3 – 1,8 mb, podbudowy na
poszerzeniach, odwodnienia korytkami betonowymi, przebudowę zjazdów z kręgów betonowych, założenie
przyczółków betonowych na zjazdach, położenie masy bitumicznej na poszerzeniach, wycinkę drzew i
krzewów, kwota – 81.784,05 zł.
Przebudowa ul. Polnej - droga powodziowa
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 265 mb. Zakres
prac obejmował: wykonanie profilowania drogi, podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni,
położenie masy bitumicznej gr. 6,4 cm, utwardzonych obustronnych poboczy, oczyszczenie rowu
odwadniającego, zjazdów z kręgów betonowych, utwardzenia dna rowu korytkami ściekowymi, kwota –
160.229,19 zł.
Przebudowa ul. Parkowej
Zakupiono mapy zasadnicze i wypisy z rejestru gruntów, opracowani projekt techniczny oraz operat
wodno-prawny, kwota – 103,10 zł.
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 333 mb. Zakres
prac obejmował: wykonanie prac ziemnych, profilowanie koryta drogi, przepustu pod drogą, stabilizacji
cementowej, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, wałowanie podbudowy, odwodnienia drogi
korytkami betonowymi, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie masy bitumicznej gr. 4+3 cm i
szer. 5 mb, zjazdów z masy asfaltowej, kwota – 382.574,30 zł.
Przebudowa ul. Partyzantów
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi odcinku dł. 540 mb. Złożono wniosek o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, kwota – 12.363,60
zł.
Przebudowa ul. Cichej
Opracowano projekt techniczny i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 232 mb. Zakres
prac obejmował ułożenie rur wodociągowych do nawadniania płyty boiska sportowego. Wykonanie
podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie podbudowy emulsja asfaltową, położenie masy bitumicznej gr.
4+3 cm, utwardzenie obustronnych poboczy, kwota – 84.241,92 zł.
Przebudowa ul. Rynek
Przeprowadzono przetarg i wykonano: rozbiórkę krawężników wokół plant, ułożenie nowego
krawężnika, frezowanie nawierzchni asfaltowej, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, regulację kratek ściekowych, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na dl. 205 mb,
poszerzenie skrzyżowania ul. Rynek z ul. Kilińskiego, kwota – 189.632,95 zł.

Przebudowa ul. Targowej
Przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi odcinku dł. 54 mb. Zakres prac obejmował: rozburzenie
schodów z płyt betonowych, ułożenie obrzeża, wykonanie nowych schodów z kostki brukowej, podbudowy z
kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni emulsja asfaltową, położenie masy bitumicznej, wykonanie
pobocza z kruszywa łamanego, kwota – 23.479,33 zł.

Przebudowa ul. Zagrody boczna
Trwają prace przy opracowaniu projektu technicznego na przebudowę drogi wraz z kanalizacją
deszczową, kwota – 8.000,00 zł środki niewygasające.
Przebudowa ul. Ogrodowej
Wykonano prace przy odwodnieniu drogi, kwota 1.093,38 zł.
Przebudowa ul. Ogrodowa boczna
Opracowano projekt techniczny na przebudowę
niewygasające.

odcinka dł. 221 mb, kwota 3.500,00 zł środki

Przebudowa ul. Pułanek – Hermanowa Pańskie Pola
Opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka dł. 836 mb. Złożono wniosek o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, kwota 12.300,00 zł.
Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Armii Krajowej w Tyczynie
Opracowano projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania na czas przebudowy ul. Grunwaldzkiej
w Tyczynie. Projekt techniczny dotyczy zmiany organizacji ruchu po przebudowie ul. Grunwaldzkiej,
kwota – 10.000,00 zł.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Rzeszów Dylągówka
Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski do przeprowadzenia przetargu na budowę
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na kwotę - 7.676,78 zł. udzielono pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu na budowę chodnika w km 9+450 – 9+643 strona lewa w Kielnarowej,
kwota – 158.547,04 zł. Całkowity koszt zadania - 327.035,97 zł.
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy
Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w kwocie - 670.000,00 zł. W ramach tej
pomocy wykonano:
- przebudowę drogi powiatowej Tyczyn-Hermanowa-Straszydle dł. 7391 mb (kwota - 1.736.115,00
zł),
- chodnik w ciągu drogi powiatowej Tyczyn-Hermanowa-Straszydle dł. 2540 mb (kwota 1.614.521,95 zł),
- chodnik w ciągu drogi powiatowej Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa dł. 250 mb (kwota - 129.229,90
zł),
- przebudowę drogi powiatowej Kielnarowa - Zabratówka dł. 2820 mb (kwota- 4.248.539,87 zł),
- przebudowę mostu na rzece „Strug” w Borku Starym w ciągu drogi powiatowej Borek StaryBłażowa (kwota - 2.090.496,00 zł).
Budowa przystanków
Zakupiono i zamontowano zadaszenia przystankowe Kielnarowa Dół (1 szt.), Matysówka Stare Rondo
(1 szt.), kwota – 9.050,00 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn” :
1) Budynek administracyjno-przedszkolny w Tyczynie ul. Św. Krzyża 14.
Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian z wyprawą
elewacyjną, ocieplenie stropu, roboty towarzyszące (kominy, rynny, rury spustowe, płyty odbojowe,
itp.). Całkowita wartość zadania - 282.441,23 zł.
2) Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Hermanowej Czerwonki
Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian z wyprawą
elewacyjną, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. oraz pieca z węglowego na gazowy, roboty
towarzyszące: kominy, rynny, rury spustowe, płyty odbojowe, itp. Całkowita wartość zadania 189.321,88 zł.
3) Budynek Urzędu Miejskiego w Tyczynie
Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian z wyprawą
elewacyjną, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym c.o., roboty
towarzyszące: kominy, rynny, rury spustowe, płyty odbojowe, itp. Całkowita wartość zadania –
573.646,95 zł.
4) Budynek Domu Ludowego w Matysówce
Zakres prac obejmował ocieplenie ścian, stropu wraz z wyprawą elewacyjną, wymiana okien i drzwi
zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. wraz z piecem gazowym. Całkowita wartość zadania –
385.283,43 zł.
5) Dom Ludowy Hermanowa
Zakres prac obejmował ocieplenie ścian, stropu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji c.o. Całkowita wartość zadania– 449.998,89 zł.
6) Budynek M-GOK w Tyczynie
Zakres prac obejmował ocieplenie ścian, stropu wraz z wyprawą elewacyjną, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. Całkowita wartość zadania – 457.924,79 zł.
7) Budynek OSP w Kielnarowej
Zakres prac obejmował ocieplenie ścian, stropu, wymianę okien i drzwi, w tym 2 bramy garażowe
oraz roboty towarzyszące. Całkowita wartość zadania - 166.251,54 zł.
Remont dachu budynku Hermanowa Czerwonki (stara szkoła)
Zakres prac obejmował wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia i podbicie
okapu, kwota - 37.615,10 zł,
Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w budynku OSP i Policji w Tyczynie ul. Kościuszki 6
Zakres prac obejmował opracowanie projektu na instalację gazową oraz wykonanie instalacji gazowej
i odprowadzenia spalin i wentylacji, kwota -14.145,00 zł.
Przebudowa zabytkowej kamienicy, ul. Rynek 24 w Tyczynie
Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji zabytkowej
kamienicy, kwota - 2.398,50 zł.
Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kielnarowej
Zakres prac obejmował zakup dziennika budowy, karczowanie pni drzew, przebudowę kolidujących
sieci i przyłączy, kwota - 57.134,42 zł.
Budowa schodów terenowych koło hali sportowej w Tyczynie z kostki wraz z pochwytami ze stali
nierdzewnej z dwóch poziomów , kwota - 19.999,80 zł.
Przebudowa boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy SP Matysówka
Zakres prac obejmował położenie nawierzchni z kostki gumowej oraz wykonanie ogrodzenia boiska,
kwota - 370.996,97 zł.

Przebudowa dachu na sali gimnastycznej przy SP w Borku Starym
Zakres prac obejmował dostawę wentylatorów dachowych, wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie z
blachy, docieplenie ścian szczytowych z tynkiem cienkowarstwowym. Koszt - 243.549,07 zł.
Budowa ogrodzenia przy SP w Hermanowej. Koszt - 19.445,07 zł.
Pozostałe remonty na łączną kwotę 86.882,26 zł.

