INWESTYCJE GMINNE W 2018 R.

INWESTYCJE LINIOWE
Wodociąg Kielnarowa Wólka
Opracowano dokumentację projektową, oraz kosztorys inwestorski wodociągu. Zawarto umowę
z UG-B z Sanoka na budowę i wykonano wodociąg: PE  40 mm dł. 110 mb, PE  50 mm dł. 56 mb,
PE  110 mm dł. 693 mb, budowa wodociągu umożliwia podłączenie 6 budynków. Kwota
114.713,35 zł.
Wodociąg Kielnarowa Zagonianka
Zapłacono za nadzór archeologiczny na budowie wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na
budowę i wykonano wodociąg: PE  40 mm dł. 660 mb, PE  63 mm dł. 14 mb, PE  90 mm dł. 1293
mb, budowa wodociągu umożliwiła podłączenie 21 budynków. Kwota 141.921,43 zł.
Wodociąg Tyczyn ul. Mickiewicza
Opracowano dokumentację projektową wodociągu. Zawarto umowę z UG-B z Sanoka na budowę
i wykonano wodociąg: PE  40 mm dł. 9 mb, PE  90 mm dł. 319 mb, budowa wodociągu umożliwiła
podłączenie 21 budynków. Kwota 47.968,70 zł.
Kanalizacji sanitarnej Hermanowa
PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonał: przydomową przepompownię ścieków wraz z odcinkiem
kanalizacji sanitarnej i tłocznej. Kwota 12.156,01 zł.
Kanalizacji sanitarnej Kielnarowa
Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej przez PB „AWERS” Sp. z o.o.
w Zgłobniu. Wykonano kanalizację sanitarną PVC  160 mm, dł. 320 mb. Kwota 47.699,53 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej Kielnarowa Zawodzie
Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za uzgodnienie projektu na
naradzie koordynacyjnej POGiK w Rzeszowie. Kwota 11.855,40 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mokra Strona Tyczyn
PB „AWERS” Sp. z o.o. w Zgłobniu wykonał: kanalizację sanitarną PVC  200 mm dł. 661 mb. Kwota
119.096,35 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Potoki
Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za uzgodnienie projektu na
naradzie koordynacyjne POGiK w Rzeszowie. Kwota 10.058,50 zł.
Wykup działek pod przepompownie ścieków (Kielnarowa, Borek Stary)
Kwota 39.950,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Centrum w km 0+000-0+210
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi na odcinku dł. 210 mb. Wykonano:
profilowanie nawierzchni drogi, podbudowę z kruszywa łamanego, skropiono podbudowę emulsją
asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza kruszywem, wykonano zjazdy,
oczyszczono rowy odwadniające. Kwota 98.779,87 zł.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Zawodzie
Zlecono opracowanie projektu technicznego i zmiany organizacji ruchu i zgłoszono do Starostwa
Powiatowego rozpoczęcie robót budowalnych. Kwota 30.092,40 zł.
Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Szkoła boczna
Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi na odcinku 380 mb. Kwota 4.300,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki boczna
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, złożono wniosek o dofinansowanie ze
środków usuwania skutków klęsk żywiołowych, otrzymano promesę w kwocie 110.000,00 zł. Na
odcinku dł. 742 mb wykonano: stabilizację betonową, podbudowę z kruszyw łamanych, skropiono
nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza, zjazdy i oczyszczono rowy
przydrożne. Kwota 360.026,36 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg. Wykonano: przepusty pod drogą, stabilizację betonową,
podbudowę z kruszyw łamanych gr. 15 cm, skropiono nawierzchnię emulsja asfaltową, położono masę
bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono obustronne pobocza, wykonano zjazdy i oczyszczono rowy
odwadniające na odcinku dł. 433 mb. Kwota 169.308,06 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę odcinka dł. 980 mb. Wykonano: profilowanie
drogi, kanalizację deszczową  300 wraz z trzema studzienkami rewizyjnymi i kratką ściekową,
przepust pod drogą  600, prace ziemne na poszerzeniach drogi, podbudowę z kruszyw łamanych,
skropiono nawierzchnię, ułożono korytka ściekowe wzdłuż drogi na odcinku dł. 1000 mb, ułożono
korytka ściekowe na odcinku dł. 130 mb, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza
szerokości 0,50 m, zamontowano kraty przejazdowych na zjazdach 2 szt. Kwota 536.168,90 zł (w tym
dofinansowanie 82.485,00 zł).
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy boczna II
Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę odcinka dł. 152 mb. Kwota 1.950,00 zł.
Rozbudowa drogi Gradkowiec do drogi powiatowej Przylasek
Zlecono opracowanie projektu technicznego zgodnie z ustawą ZRID. Termin realizacji zadania
(wydatki niewygasające) do 30 czerwca 2019 r. Kwota 30.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Kółko Rolnicze Grunwald
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, zgłoszono rozpoczęcie robót do Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie. Kwota 5.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Skotnik Łącznik
Opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi, zgłoszono rozpoczęcie robót do Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie. Kwota 6.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół
Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, który został rozpatrzony pozytywnie. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę
odcinka drogi dł. 490 mb. Wykonano: przepusty pod drogą  600, korytowanie na poszerzeniach drogi,

nową podbudowę na poszerzeniach i korycie, podbudowę z kruszyw łamanych skropiono nawierzchnię,
położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, obustronne pobocza z kruszyw łamanych 0,50 m, ułożono nowe
korytka ściekowe w rowie odwadniającym, wykonano i utwardzono masą bitumiczną zjazdy do pól
i posesji, wykonano mijanki i oznakowanie drogi. Kwota 368.635,81 zł (w tym dotacja 108.404,00 zł).
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagonianka
Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 7.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zawodzie
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę odcinka dł. 343 mb. Wykonano: poszerzenie
o 0,50 m na całym odcinku, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną na
poszerzeniach, przepust pod drogą  1000, poszerzenie skrzyżowania, położono masę bitumiczną gr.
4+3 cm na całej szerokości drogi, utwardzono obustronne pobocza, oczyszczono zjazdy do pół i posesji,
oczyszczono rów przydrożny, ustawiono bariery ochronne na przejściu po drogą. Kwota 177.749,24 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Debrza
Na odcinku drogi dł. 504 mb wykonano: poszerzenie drogi, podbudowę na poszerzeniach, wycinkę
drzew, przepust pod drogą  600, odwodnienie korytkami ściekowymi, skropiono nawierzchnię,
położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono pobocza, zjazdy do pól i posesji, zamontowano
bariery ochronne przy niebezpiecznych skarpach. Kwota 185.837,43 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Wólka
Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 3.936,00 zł.
Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 878 Rzeszów Dylągówka w Kielnarowej
W ramach pomocy rzeczowej opracowany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski niezbędny do
ogłoszenia przetargu i wykonania prac związanych z budową chodnika w Kielnarowej. Kwota
3.936,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka Cmentarz Słocina
Zlecono i opracowano projekt techniczny na przebudowę drogi. Kwota 4.033,30 zł.
Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na budowę odcinka dł. 211 mb drogi. Wykonano: koryto drogi,
nową podbudowę z kruszyw łamanych, wycinkę drzew i krzewów, odwodnienie korytkami
ściekowymi, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm,
utwardzono obustronne pobocza, wykonano zjazdy z masy asfaltowej i zjazdy pod mijanki. Kwota
109.882,42 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Miasto Rzeszów 100.000,00 zł).
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinansowanie do Zarządu Województwa
Podkarpackiego. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie utwardzenia drogi na odcinku
dł. 432 mb. Wykonano: prace ziemne przy profilowaniu koryta drogi, wyprofilowano skarpy i wycięto
drzewa i krzewy na skarpach, odwodnienie korytkami ściekowymi na całym odcinku drogi, podbudowę
z łupka gr. 20 cm, utwardzenie nawierzchni klińcem, zwroty z korytek betonowych przejazdowych
przez drogę. Kwota 102.396,09 zł (w tym dofinansowanie 65.000,00 zł).
Przebudowa ul. Krętej w Tyczynie
Opracowano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinasowanie przebudowy drogi ze środków
powodziowych. Wykonano: przebudowę przepustów , wyprofilowano koryto drogi, podbudowę
z kruszyw łamanych, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm,
utwardzono obustronne pobocza kruszywem łamanym, oczyszczono zjazdy i rowy przydrożne, ułożono
korytka ściekowe w rowie odwadniającym, wykonano jedną mijankę. Kwota 156.918,45 zł (w tym
środki powodziowe 116.800,00 zł).

Przebudowa ul. Parkowej w Tyczynie
Termin wykonania prac 30 czerwca 2019 r. Kwota 589.629,11 zł (wydatki niewygasające –
589.451,99 zł).
Przebudowa drogi gminnej Nr 108952R ul. Pułanek w Tyczynie – Hermanowa Pańskie Pola
Nr 108932R oraz przebudowa drogi gminnej nr 108964R ul. Partyzantów w Tyczynie
Złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 został pozytywnie rozpatrzony. Na dł. 1381,18 mb drogi przebudowano
zjazdy i przepusty do szerokości 5 mb, wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę
bitumiczną, skropiono nawierzchnię, odwodnienie drogi korytkami ściekowymi, utwardzono pobocza
kruszywem łamanym, umocniono skarpy płytami „Jumbo”, wykonano zjazdy do posesji i mijanki,
założono bariery ochronne i oznakowanie drogi zgodnie z opracowanym projektem zamiennym
organizacji ruchu. Kwota 928.428,56 zł (w tym dofinansowanie 438.093,00 zł).
Przebudowa ul. Ogrodowej boczna w Tyczynie
Opracowano projekt techniczny, przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi, wykonano:
poszerzenie do szerokości 5 mb, podbudowę na poszerzeniu z kruszyw łamanych, odwodnienie
korytkami ściekowymi przy jezdni, oczyszczono rów odwadniający, podbudowę z kruszyw łamanych
na całej szerokości, skropiono nawierzchnię, położono masę bitumiczną gr. 4+3 cm, utwardzono
pobocza kruszywem łamanym na dł. 223 mb. Kwota 195.079,99 zł.
Przebudowa ul. Potoki w Tyczynie
Zadanie realizowane zgodnie z ustawą ZRID. Zlecono opracowanie projektu technicznego na
rozbudowę drogi gminnej na odcinku dł. 1544 mb. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2019 r.
Kwota 55.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 5.500,00 zł).
Przebudowa ul. K. Wielkiego w Tyczynie
Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi dł. 312 mb. Przebudowano zjazdy do
posesji z kostki brukowej, wymieniono krawężniki drogowe, wyregulowano studnie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową, położono masę bitumiczną gr. 4+3
cm, wykonano zjazdy z masy bitumicznej przy uliczkach bocznych. Kwota 66.920,67 zł.
Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na budowę chodników przy drogach
powiatowych w Tyczynie
Przekazano środki w wysokości 150.000,00 zł. W ramach udzielonej pomocy powiat wykonał: chodnik
dł. 310 mb ul. Orkana, 320 mb ul. Lasek, parking dł. 150 mb obok cmentarza w Tyczynie.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie budowy chodnika wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w km 12+015-13+258 w Borku Starym strona lewa
Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia drogi i budowę chodnika na odcinku dł. 1243 mb.
Wykonano: prace ziemne do położenia rur  500 -  600 celem wykonania kanalizacji deszczowej,
studzienki rewizyjne  1000, przykanaliki, podbudowę na poszerzeniach, ułożono krawężniki drogowe
i obrzeża, wykonano podbudowę pod chodniki, ułożono kostkę brukową, położono masę bitumiczną na
poszerzeniach, umocniono dna rowu i skarp materiałami prefabrykowanymi (korytka ściekowe, płyty
„Jumbo”).
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km
10+129-10+890 w Borku Starym strona lewa
Zakres prac obejmował wykonanie poszerzenia drogi i budowę chodnika na odcinku dł. 976,1 mb.
Wykonano: prace ziemne do położenia rur  500 -  600 celem wykonania kanalizacji deszczowej,
studzienki rewizyjne  1000, przykanaliki, podbudowę na poszerzeniach, ułożono krawężniki drogowe
i obrzeża, wykonano podbudowę pod chodniki, ułożono kostkę brukową, położono masę bitumiczną na
poszerzeniach, umocniono dna rowu i skarp materiałami prefabrykowanymi (korytka ściekowe, płyty
„Jumbo”). Kwota 2.237.835,41 zł (w tym dofinansowanie 1.631.264,44 zł).

Remont ul. Wyzwolenia boczna
Wykonano: regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienkę i kratę ściekową, frezowanie
nawierzchni, skropienie masą bitumiczną gr. 4+3 cm. Kwota 47.970,00 zł (w tym darowizna
mieszkańców 8.000,00 zł).
Bieżące remonty dróg i chodników
Remonty dróg polegały na uzupełnieniu nawierzchni asfaltowych dróg, wykonaniu: prac ziemnych,
rowu odwadniającego ul. Lasek boczna, opracowania projektu zamiennego organizacji ruchu na znaki
drogowe karczowania drzew (przy moście Kielnarowa Obszary Podgórze), progów zwalniających:
ul. Podwale, w ciągu drogi gminnej Kielnarowa Matysówka (2 szt.), oczyszczenia rowów przydrożnych
przy drodze Kielnarowa Zawodzie, wykonanie odwodnienia korytkami ściekowymi Matysówka
boczna, przebudowa zjazdu do SP w Kielnarowej, utwardzenie pobocza gruzem Hermanowa boczna,
przestawienie „Witacza” Kielnarowa Obszary Chmielnik. Kwota 299.477,81 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Szkoła Stawiska
Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego. Kwota 8.997,45 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary Sklepiska
Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia drogowego. Kwota 11.094,53 zł .
Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Straszydle
Na odcinku dł. 992 mb postawiono 24 słupy betonowe, podwieszono kabel energetyczny i 15 lamp
oświetleniowych, zamontowano starowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Kwota
130.672,10 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka Skotnik
Zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia. Kwota 11.851,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Hermanowa Pańskie Pola
Na odcinku dł. 650 mb postawiono słupy betonowe, podwieszono kabel energetyczny i 8 lamp
oświetleniowych, zamontowano starowanie, wykonano inwentaryzację powykonawczą. Kwota
76.942,12 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa Obszary Debrza
Opracowano projekt techniczny na budowę odcinka dł. 250 mb. Kwota 4.900,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego Kielnarowa
Opracowano projekt techniczny na budowę oświetlenia od drogi wojewódzkiej Nr 878 do Zawodzia.
Postawiono 17 słupów metalowych z lampami ledowymi, położono kabel ziemny o dł. 886 mb,
zamontowano oprawy ledowe i starowanie. Kwota 204.706,58 zł (w tym Fundusz Sołecki
34.351,50 zł).
Budowa oświetlenia drogowego w Tyczynie ul. Ogrodowa, Sadowa, Kościuszki, Szopena - 60.323,99
zł
1. ul. Ogrodowa, postawiono słupy betonowe (2 szt.), podwieszono kabel energetyczny i lampy
oświetleniowe (2 szt.), kwota 13.557,30 zł, opłata przyłączeniowa 234,38 zł.
2. ul. Sadowa, postawiono słupy betonowe (4 szt.), podwieszono kabel energetyczny i lampy
oświetleniowe (5 szt.), kwota 29.929,52 zł.
3. park w Tyczynie, zakres prac obejmował postawienie trzech lamp oświetleniowych wraz
z fundamentami i oprawami, położenie kabla energetycznego i wpięcie do istniejącego oświetlenia,
kwota 16.602,79 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej
Zapłacono opłaty: przyłączeniową związaną z przebudową sieci gazowej, za zwiększenie mocy energii
elektrycznej. Kwota 1.645,03 zł.
Budowa siłowni przy Ogródku Jordanowskim w Tyczynie (OSA)
Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt
Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław),
zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 88.685,80 zł (w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
25.000,00 zł).
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Borku Starym
Opracowano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt
Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław),
zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 111.502,08 zł (w tym środki: Fundusz Sołecki 34.351,50 zł,
Ministerstwo Sportu i Turystyki 49.000,00 zł).
Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Kielnarowej
Opracowano mapę do celów projektowych, operat geodezyjny do wyłączenia z produkcji rolnej,
dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), wykonano siłownię
zewnętrzną (wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o. Jarosław). Kwota 30.690,76 zł.
Zagospodarowanie obiektów sportowych z salą gimnastyczną
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska do gry w tenisa (wykonawca: Consilio
Projekt Sp. z o.o. Jarosław). Kwota 4.428,00 zł.
Przebudowa kamienicy Rynek 24 w Tyczynie
Przebudowa w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury
na terenie ROF”. W trakcie robót Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała pomiarów stężenia
substancji chemicznych w pomieszczeniach, zapłacono za nadzór inwestorski (instalacja elektryczna)
oraz nadzór autorski. Wykonano: posadzkę żywiczną (Firma DISZTUNG Sędziszów Małopolski),
roboty budowlane obejmujące remont i przebudowę wnętrza (tynki, posadzki, stolarka okienna i
drzwiowa, elewacja, instalacje wodno-kanalizacyjną c.o., wentylacja, klimatyzacja) zakupiono: tablicę
informacyjną, schodołaz, sprzęt nagłaśniający. Kwota 1.077.608,34 zł.
Rewitalizacja Zespołu Parkowego w Tyczynie
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (wykonawca: CLEMATIS Architektura Krajobrazu,
Kielanówka 378), zapłacono za wypisy, mapy, ksera i skanowanie. Kwota 65.715,00 zł.
Płyta Rynku w Tyczynie
Opracowano projekt i program prac konserwatorskich, wykonano prace konserwatorskie (wykonawca:
Ars Restauro Konserwacja Zabytków Kamień, Sztukaterie, Metal, Rzeszów) ułożono kostkę przy
pomniku Grunwaldu, wykonano oświetlenie plant. Kwota 131.841,00 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie
Wymieniono kotły gazowe c.o. (wykonawca AQUA-TECH Rzeszów). Kwota 34.999,99 zł.
Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Matysówce
W ramach zadania wykonano: przebudowę toalet, utworzono toaletę dla osób niepełnosprawnych,
remont dużej sali na parterze obejmujący: przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę posadzki,
malowanie, wymianę drzwi, remont pomieszczenia po sklepie. Kwota 127.513,36 zł.

Budowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w Matysówce
Wykonano: dokumentację projektową (wykonawca: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław), odwodnienie
i utwardzenie terenu, wiatę o konstrukcji drewnianej. Kwota 42.558,00 zł (w tym środki Funduszu
Sołeckiego – 34.351,50 zł).
Zadaszenie trybun na stadionie w Tyczynie ul. Cicha 5
Wykonano ksero rysunków dużego formatu, I etap zadaszenia. Obecnie wykonuje się II etap zadaszenia
(pozostałej części trybun). Wykonawca Zakład Remontowo Budowlany Rachwał Sp. J. Janów Lubelski.
Kwota 579.665,49 zł (w tym środki niewygasające 101.475,00 zł).
Opracowanie projektu obiektów sportowych w Hermanowej
Wykonano odwodnienie terenu przeznaczonego pod budowę obiektów sportowych. Wykonawca: S.C.
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JAR Kielnarowa 20. Zapłacono za: wydanie zapewnienia na
dostawę wody i odbiór ścieków, za mapy, wypisy do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
opinię geologiczną, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza
socjalno-sanitarnego przy boisku w Hermanowej. Kwota 79.365,80 zł.
Otwarta Strefa Aktywności w Hermanowej
Opracowano dokumentację projektową, wykonawca projektu: Consilio Projekt Sp. z o.o. Jarosław.
Wykonano siłownię zewnętrzną w ramach programu OSA, wykonawca APIS POLSKA Sp. z o.o.
Jarosław, zakupiono tablicę informacyjną. Kwota 106.623,41 zł (w tym środki: Funduszu Sołeckiego –
34.351,50 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki – 45.000,00 zł).

