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REKOMENDACJA 

KOMISJI

1 Gmina 1807062 podkarpackie krośnieński
Gmina Krościenko 

Wyżne
6 116 662,08 6 116 662,08

Budowa budynku użyteczności publicznej na dz. nr 4011/7 w miejscowości 

Krościenko Wyżne, który będzie pełnił funkcje: Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury.
1 000 000,00 zł

2 Gmina 1821022 podkarpackie leski Gmina Cisna 2 888 000,00 2 888 000,00

Wspólna przestrzeń gospodarczo – kulturowa w Centrum Cisnej – zagospodarowanie 

rekreacyjno –turystyczne Centrum Wsi, ścieżka, rewitalizacja rynku, zieleń, budowa 

16 pawilonów i wiat handlowych i wystawienniczych, budynku Informacji 

Turystycznej i dialogu Społecznego.
2 800 000,00 zł

3 Gmina 1863011 podkarpackie rzeszowski Miasto Rzeszów 25 203 000,00 25 203 000,00

„Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, 

rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego”

Zakres:

-modernizacja oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

-modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej;

-budowa pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z infrastrukturą techniczną i 

zakupem aparatu;

-modernizacja instalacji elektrycznej rozdzielnic piętrowych;

-modernizacja i przebudowa kuchni;

-modernizacja dwóch wind.

12 500 000,00 zł

4 Gmina 1804073 podkarpackie jarosławski Gmina Pruchnik 900 000,00 900 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc 

publicznych na terenie Gminy Pruchnik. W ramach inwestycji szkodliwe dla 

środowiska lampy tradycyjne np. rtęciowe, sodowe zostaną zastąpione 

energooszczędnymi źródłami światła typu LED. Na terenie gminy powstanie sieć 

nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED, bezpiecznych dla 

środowiska. Realizacja inwestycji ma również na celu obniżenie kosztów ponoszonych 

na zakup energii elektrycznej.

900 000,00 zł

5 Gmina 1811083 podkarpackie mielecki
Gmina Radomyśl 

Wielki
997 000,00 1 424 221,08

Rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy wraz z budową 

instalacji fotowoltaicznej. Cel: zwiększanie dostaw wody do celów konsumpcyjnych. 

Zakres: wymiana pomp pośrednich, rozbudowa układu filtracyjnego o dodatkową 

baterię 4 filtrów, wykonanie szafy rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją, sterowani, 

sygnalizacji przy stacji, przygotowanie hali filtrów. Zostanie też zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna zapewniająca energię elektr. Na potrzeby funkcjonowania 

SUW.

700 000,00 zł

6 Gmina 1803042 podkarpackie dębicki Gmina Dębica 2 100 000,00 3 464 190,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej 

przeznaczonego na dwuoddziałowe przedszkole (dwa oddziały po 25 dzieci) oraz 

ośrodek zdrowia wraz z punktem aptecznym, w którym znajdą się trzy specjalistyczne 

gabinety lekarskie z zapleczem. Wykonany będzie również parking z miejscami 

postojowymi i plac zabaw. Powierzchnia użytkowa budynku 994,68 m².

400 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2a i 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662)



7 Gmina 1815022 podkarpackie ropczycko-sędziszowski Gmina Ostrów 1 500 000,00 1 500 000,00

Etap 1. Budowy budynku wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 90 w m. Blizna. Zakres 

zadania: 1. Wykonanie stanu surowego budynku wielofunkcyjnego w tym sali 

konferencyjnej, centrum edukacyjno-szkoleniowego, sołtysówki, Ochotniczej Straży 

Pożarnej, siedziby stowarzyszenia, 2. Wykonanie stanu surowego garaży i zaplecza 

OSP, 3. Wykonanie zagospodarowania terenu działki wraz z infrastrukturą.
1 000 000,00 zł

8 Gmina 1818022 podkarpackie stalowowolski Gmina Bojanów 800 000,00 1 000 000,00

Wykonanie metodą obrotową z wykorzystaniem świdrów i płuczki otworu 

rozpoznawczo-eksploatacyjnego o głębokości 472 m (±10%) dla rozpoznania i 

udokumentowania zasobów siarczkowych wód leczniczych w utworach neogenu w 

msc. Stany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Odwiert pozwoli określić 

parametry hydrogeologiczne horyzontów wodonośnych oraz mineralizację, skład 

chemiczny i wydajność wód neogenu celem ich wykorzystania w balneoterapii, 

lecznictwie, rehabilitacji, rekreacji, kosmetologii.

800 000,00 zł

9 Gmina 1811032 podkarpackie mielecki Gmina Czermin 7 835 866,54 8 706 518,38

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin 

Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w 

m. Trzciana, gm. Czermin. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną 

podłączone 83 posesje. Wybudowana stacja umożliwi odbiór ścieków z całej 

miejscowości Trzciana. Sieć będzie posiadać monitoring co umożliwi szybką reakcje 

na ewentualne awarie.

1 000 000,00 zł

10 Gmina 1809082 podkarpackie lubaczowski Gmina Wielkie Oczy 1 000 000,00 1 200 000,00

Budowa 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla 

potrzeb: - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach, -Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Łukawcu, - Urzędu Gminy Wielkie Oczy. 1 000 000,00 zł

11 Gmina 1807033 podkarpackie krośnieński Gmina Iwonicz-Zdrój 5 500 000,00 6 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowy budynku Domu 

Ludowego w Lubatówce, wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na funkcję 

usługową, utworzeniem miejsc postojowych dla samochodów, na dział. Nr ewid. 

685/2; 686/2 w Lubatówce". Celem inwestycji jest podniesienie standardu, 

poszerzenie funkcji oraz zwiększenie użyteczności zlokalizowanych w domu ludowym: 

sali widowiskowej z kuchnią, świetlicy, przedszkola, biblioteki, przychodni zdrowia, 

remizy OSP i siedziby KGW.

2 000 000,00 zł

12 Gmina 1808042 podkarpackie leżajski Gmina Leżajsk 5 324 447,00 5 324 447,00

Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w 

Chałupkach Dębniańskich o część przedszkolną i część dla klas 1-3 z wewnętrznymi 

instalacjami i miejscami parkingowymi, budowę remizy dla OSP w Hucisku z 

zapleczem sanitarnym, socjalno–bytowym, częścią garażową i z zagospodarowaniem 

terenu oraz budowę drogi gminnej o dł. ok. 355,10 m w Starym Mieście tj. wykonanie 

nawierzchni bitumicznej, kanału technologicznego, zjazdów indywidualnych z 

kruszywa oraz oznakowania pionowego.

3 600 000,00 zł

13 Gmina 1808011 podkarpackie leżajski Gmina Miejska Leżajsk 4 547 423,00 14 500 000,00

Budowa Sportowego Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego w Leżajsku – I etap:

1. przebudowa płyty głównej stadionu wraz z instalacjami (boisko trawiaste, 

ogrodzenie, nawodnienie, drenaż, oświetlenie, nagłośnienie, systemy sterowania, 

monitoring itp.)

2. budowa żelbetowej trybuny z zadaszeniem i kompaktowej trybuny dla gości;

3. przebudowa budynku szatniowo-administracyjnego (wydzielenie sanitariatów i 

pomieszczeń funkcyjnych, termomodernizacja, modernizacja instalacji elektrycznych i 

sanitarnych).

800 000,00 zł



14 Gmina 1804062 podkarpackie jarosławski Gmina Pawłosiów 1 024 481,00 2 561 203,99

Przebudowa drogi gminnej nr 111603R Jarosław (rondo) Tywonia od km 0+000,00 do 

km 1+360,00. Zakres obejmuje: wykonanie chodnika jednostronnego szer.2,15m, 

odwodnienie rowem krytym, wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie 

dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm gr. 20 cm, górna 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 2-31,5 mm gr. 15 cm, ułożenie warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm i ścieralnej AC 11S gr 4 cm, instalacja  

oznakowania pionowego.

800 000,00 zł

15 Gmina 1820043 podkarpackie tarnobrzeski Gmina Nowa Dęba 400 000,00 450 000,00

Inwestycja będzie polegała na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w 

Tarnowskiej Woli w zakresie:

- w miejsce zlikwidowanej loggi zostanie poszerzona klasa. Zostanie postawiona 

ścianka z cegły, zamontowane okna i zrobiona nowa wylewka. 

- stropodach zostanie docieplony granulatem na bazie wełny skalnej o grubości 

warstwy 25cm.

- przebudowa dachu będzie polegała na zmianie jego konstrukcji z dachu płaskiego na 

dach wielospadowy pokryty blachodachówką o powierzchni 705m2 wraz z jego 

podwyższeniem. 

400 000,00 zł

16 Gmina 1806012 podkarpackie kolbuszowski Gmina Cmolas 700 000,00 828 036,00

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Cmolas, tj.:

1) UG Cmolas – moc 20kW,

2) SP w Trzęsówce – moc 15kW,

3) SP w Ostrowach Tuszowskich – moc 30kW,

4) SP w Ostrowach Baranowskich – moc 21kW,  

5) SP w Jagodniku – moc 10kW,

6) SP w Hadykówce – moc 15kW,

7) SP w Porębach Dymarskich – moc 25kW,

8) PSZOK Cmolas – moc 20kW,

9) Oczyszczalnia ścieków w Cmolasie – rozbudowa o 10kW,

10) Przepompownia wody w Cmolasie – moc 14kW,

11) Przepompownia wody w Hadykówce – moc 7kW.

700 000,00 zł

17 Gmina 1811022 podkarpackie mielecki Gmina Borowa 500 000,00 907 906,00

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej działka nr ewid. 2687 w Borowej” w zakresie budowy boiska 

do piłki nożnej i piłki ręcznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 20x40, 

budowy boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej, 

wykonanie odwodnienia terenu, budowa zaplecza higieniczno

-sanitarnego, wykonanie oświetlenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu w 

ławki, kosze i stojaki na rowery.

450 000,00 zł

18 Gmina 1807012 podkarpackie krośnieński Gmina Chorkówka 1 500 000,00 1 500 000,00

projekt obejmuje modernizację 1123 punktów świetlnych, polegających na wymianie 

oświetlenia rtęciowego oraz sodowego na oprawy tylu LED wraz z montażem 

zegarów internetowych GPRS (84 szt.). Kompleksowa modernizacja oświetlenia 

zakłada zakłada zaastąpienie wyeksploatowanego oświetlenia na oświetlenie  LED o 

mniejszej mocy i trwałości użytkowej min. 70 000 h we wszystkich miejscowościach 

Gminy Chorkówka

1 000 000,00 zł

19 Gmina 1818062 podkarpackie stalowowolski Gmina Zaleszany 800 000,00 800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Zaleszany”. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji:

- budynku Przedszkola Publicznego w Zbydniowie,

- budynku komunalnego w Zbydniowie, w którym zlokalizowany jest Posterunek 

Policji.

Roboty budowlane obejmują wykonanie: docieplenia i elewacji, wymiany stolarki 

drzwiowej i okiennej, opaski wokół budynku, obróbek blacharskich i parapetów, 

instalacji odgromowej i centralnego ogrzewania.

500 000,00 zł



20 Gmina 1804042 podkarpackie jarosławski Gmina Jarosław 694 764,00 771 960,00

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Surochowie 

poprzez docieplenie ścian styropianem grafitowym o grubosci 15 cm oraz dachu, 

ponadto wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia na 

oprawy LED w budynku i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 22 kWh
500 000,00 zł

21 Gmina 1806042 podkarpackie kolbuszowski Gmina Niwiska 500 000,00 960 000,00

Budowa zbiorników wyrównawczych na wodę w celu zapewnienia dystrybucji wody z 

sieci wodociągowej dla miejscowości Siedlanka, Kosowy i Hucina. 

Syntetyczny opis: 

Budowa zbiorników wyrównawczych o pojemości 300 – 350 m3. 

Zestaw pompowy – 4 pompowy;

Połączenie zbiorników z istniejącą siecią wodociągową fi 160 cm. 

Zasilanie energetyczne.    

Pomieszczenie techniczne. 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW.

500 000,00 zł

22 Gmina 1814062 podkarpackie przeworski Gmina Przeworsk 3 500 000,00 3 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gminy wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku usługowo-handlowego na budynek biurowo-usługowy z 

wewnętrznymi instalacjami. W budynku zamontowana zostanie winda oraz 

zmodernizowana będzie kotłownia gazowa. Zainstalowane zostaną odnawialne 

źródła energii a cały budynek poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji . 

Powierzchnia użytkowa budynku wzrośnie do 1809,18 m2.

2 450 000,00 zł

23 Gmina 1814062 podkarpackie przeworski Gmina Przeworsk 2 000 000,00 2 000 000,00

Przebudowa mostu na rzece Mleczka w miejscowości Gorliczyna w ciągu drogi 

gminnej nr 110811R. Długość mostu 26,5 m, szerokość 5,5 m. Stwierdzono 

uszkodzenia podpór, korozję dźwigarów stalowych, poprzecznic i skratowań, 

konieczność wymiany pokładu górnego pomostu drewnianego kontrolę pokładu 

dolnego i poprzecznic drewnianych. W związku z uszkodzeniami ograniczona 

nośności do 3,5 t. Przebudowana do konstrukcji zespolonej (stalowo- betonowej) 

swobodnie podpartej. Jezdnia z chodnikiem.

2 000 000,00 zł

24 Gmina 1802042 podkarpackie brzozowski Gmina Haczów 1 520 628,81 1 796 682,47

Przedmiotem niniejszego wniosku jest zadanie inwestycyjne pn. "budowa sieci 

wodociągowej w miejscowosci Haczów i Trześniów na terenie gminy Haczów". 

Obejmuje ono wykonanie łącznie ok. 5,77 km sieci wodociągowej oraz przyłączenie 

110 budynków mieszkalnych Prace realizowane będą na terenie miejscowości 

Haczów i Trześniów. Niniejszy projekt stanowił będzie kontynuacje programu pełnego 

zwodociągowania gminy.

1 400 000,00 zł

25 Gmina 1818011 podkarpackie stalowowolski Gmina Stalowa Wola 7 000 000,00 9 000 000,00

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej 11 w Stalowej 

Woli o  dodatkowe skrzydło dla klas 1-3, utworzenie oddziału przedszkolnego grupa 

„0” wraz z wydzieleniem dla każdej grupy dzieci szatni. Obiekt będzie posiadał 

świetlice, pom. socjalne, węzeł sanitarny, gabinety (higienistka, pedagog itp.) 

Integralnym elementem projektu jest zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. 

Budynek  będzie spełniać wysokie standardy w zakresie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami

3 800 000,00 zł



26 Gmina 1808032 podkarpackie leżajski Gmina Kuryłówka 3 400 000,00 4 250 000,00

Poprawa infrastruktury publicznej oraz ochrona środowiska naturalnego na terenie 

Gminy Kuryłówka poprzez przebudowę stadionu w Brzyskiej Woli, rozbudowę remizy 

OSP w Wólce Łamanej oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej. Planuje się przebudowę boisk sportowych, budowę budynku 

gospodarczego i szatni sportowej na stadionie w Brzyskiej Woli, rozbudowę remizy 

OSP w Wólce Łamanej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów 

użyteczności publicznej

1 100 000,00 zł

27 Gmina 1802062 podkarpackie brzozowski Gmina Nozdrzec 700 000,00 700 000,00

Tytuł: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hłudnie.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa płyty trawiastej boiska piłkarskiego, która 

ma na celu poprawę stanu technicznego. Boisko o wymiarach 95 x 62 m z 

zastosowaniem stref bezpieczeństwa 3 m od linii bocznych oraz 8 m od linii 

końcowych, zgodnie z wytycznymi PZPN.

Gmina posiada dok. projektową, umożliwiającą rozpoczęcie prac. 

Inwestycja jest gotowa do realizacji.

500 000,00 zł

28 Gmina 1802062 podkarpackie brzozowski Gmina Nozdrzec 4 139 258,25 4 139 258,25

Tytuł: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w 

Izdebkach.

Planowana jest kompleksowa inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami na dł. 8208,00 m z uzbrojeniem, przebudowę 

obudowy i wyposażenia studni S1 i S3, budowę studni S2’ oraz przebudowę, 

rozbudowę i nadbudowę budynku stacji uzdatniania wody.

Gmina posiada dok. projektową, decyzje, pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie 

robót. 

Inwestycja jest gotowa do realizacji.

4 000 000,00 zł

29 Gmina 1805022 podkarpackie jasielski Gmina Brzyska 4 000 000,00 5 281 370,00

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka (Gmina 

Brzyska)” ma na celu budowę kanalizacji sanitarnej i pozwoli na grawitacyjne 

odprowadzenie ścieków z obszaru wsi Dąbrówka do pompowni i dalej do sieci 

odprowadzającej ścieki grawitacyjnie do kanalizacji m. Jasła.  Budowa tego odcinaka 

otworzy możliwość przyłączenia do kanalizacji pozostałych miejscowości gminy 

Brzyska i docelowo odprowadzenie wszystkich ścieków do istniejącej oczyszczalni 

miasta Jasła

2 000 000,00 zł

30 Gmina 1805022 podkarpackie jasielski Gmina Brzyska 3 200 000,00 3 515 091,00

Zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni w ścisłym centrum miejscowości Brzyska oraz 

Błażkowa”- etap II zdecydowanie poprawi funkcjonalność silnie zaludnionego, lecz 

zdegradowanego terenu na potrzeby nowych i rozbudowanych funkcji 

gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz przestrzennych. Inwestycja obejmuje 

centrum m. Brzyska (dz.1025/4 i 1025/5) gdzie projektuje się „Rynek

w Brzyskach” jako centrum usług i handlu a w Błażkowej (dz.1008) powstanie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzyska.

1 500 000,00 zł

31 Gmina 1816113 podkarpackie rzeszowski
Gmina Sokołów 

Małopolski
2 600 000,00 2 600 000,00

Budowa remizy OSP w Nienadówce. Inwestycja polega na budowie budynku o 

wymiarach 40,54 x 14,94 m, trzysegmentowego (segment administracyjny, garażowy 

i sala spotkań) o powierzchni zabudowy 534,11 m2  i powierzchni użytkowej 724,00 

m2, oraz kubaturze 3 940,00 m3. Budynek parterowy

 w segmentach skrajnych i dwukondygnacyjny w segmencie środkowym. 

Przeznaczenie obiektu: garażowanie pojazdów strażackich, organizacja spotkań 

mieszkańców, biuro OSP.   

2 000 000,00 zł



32 Gmina 1816052 podkarpackie rzeszowski Gmina Dynów 15 200 362,05 18 696 445,32

Inwestycja polega na budowie oczyszczalni ścieków, do której ścieki dopływać będą z 

następujących miejscowości gminy Dynów: Harta, Bachórz, Laskówka, Ulanica. 

Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na terenie istniejącej 

oczyszczalni ścieków w obrębie Bachórz, gm. Dynów. Ścieki z projektowanej 

oczyszczalni będą odprowadzane poprzez nową kanalizacje sanitarną zaprojektowaną 

w miejscu istniejącej kanalizacji do odbiornika – rzeki San.

4 000 000,00 zł

33 Gmina 1806032 podkarpackie kolbuszowski
Gmina Majdan 

Królewski
400 000,00 1 300 000,00

Planowana inwsetycja polega na zakupie pojazdu specjalnego z kosiarką do rowów z 

wysiegnikiem do obcinania krzewów i drzew na terenie gminy wraz z kosiarkami. 

Gmina składa się z 7 sołectw i zarządza 126,6 km dróg gminnych oraz 22,2 km dróg 

powiatowych. W ramach zadań własnych oraz porozumienia zobligowana jest do 

właściwego utrzymania stanu poboczy oraz rowów przydrożnych które zarastają 

chwastami utrudniając wląściwy odpływ wód opadowych i roztopowych z terenów 

drogi oraz przyległych do drogi.

400 000,00 zł

34 Gmina 1815052 podkarpackie ropczycko-sędziszowski
Gmina Wielopole 

Skrzyńskie
6 030 000,00 6 030 000,00

Poprawa jakości kształcenie ogólnego w SP w Gliniku poprzez budowę boiska 

wielofunkcyjnego oraz w SP w Broniszowie poprzez rozbudowę budynku szkoły o 4 

sale lekcyjne i salę gimnastyczną – Etap I.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie przy SP w Gliniku boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz 

rozbudowę SP w Broniszowie o 4 pomieszczenia dydaktyczne, salą gimnastyczną, 

zaplecze socjalne i nowoczesny system ogrzewania i oświetlenia.

1 000 000,00 zł

35 Gmina 1816082 podkarpackie rzeszowski Gmina Kamień 2 000 000,00 2 809 593,00

Przedmiotem wniosku jest budowa 2-ch zbiorników retencyjno-

przeciwpowodziowych, zaporowych o pow. czaszy 1,56 ha oraz 1,43 ha 

usytuowanych w układzie kaskadowym na cieku wodnym Żyłka w m. Łowisko. Zakres 

robót obejmuje: roboty przygotowawcze (ścinanie i karczowanie zadrzewień, 

oczyszczenie terenu), roboty ziemne (przemieszczanie mas ziemnych, formowanie i 

zagęszczanie nasypów), wykonanie budowli piętrzącej, roboty wykończeniowe 

(umocnienie i obsianie skarp) oraz obsługę geodezyjną powykonawczą.

1 000 000,00 zł

36 Gmina 1809042 podkarpackie lubaczowski Gmina Lubaczów 850 020,00 850 020,00

Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg woj.                        

w miejsc. Młodów i Lisie Jamy:1)budowa oświetlenia w technologii LED z systemem 

sterowania przy drodze woj.nr 867 ul. Kościuszki w m. Młodów i  m. Lubaczów o 

dł.1800mb. 2)budowa oświetlenia w technologii LED z systemem sterowania przy 

drodze woj. nr 866  w m. Lisie Jamy o dł.  2000 mb. 3)modernizacja oświetlenia w 

technologii LED przy drodze  pow. daw. woj. 866 w  m. Lisie Jamy o dł. 350 mb.

850 000,00 zł

37 Gmina 1808022 podkarpackie leżajski
Gmina Grodzisko 

Dolne
6 347 578,59 6 347 578,59

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i 

budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej transport ścieków z 

przeznaczonej do zamknięcia oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym.”

Etapy realizacji inwestycji:

1. Budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalnią w Chodaczowie 

i oczyszczalnią w Grodzisku Dolnym

2. Rozbudowa oczyszczalni w Chodaczowie

3. Stopniowe wygaszenie działalności oczyszczalni w Grodzisku Dolnym

600 000,00 zł



38 Gmina 1810052 podkarpackie łańcucki Gmina Markowa 2 908 211,37 3 798 499,99

Przebudowa zabytkowego Domu Ludowego w Markowej polegająca na:przebudowie 

i adaptacji pomieszczeń,wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,elewacji 

zew.,instalacji elektrycznej, teletechnicznej,technicznej,instalacji 

fotowoltaicznej,zagospodarowaniu terenu,zakupie wyposażenia, nadzór 

inwestorski.Obecnie w Gminie Markowa brak jest miejsca na prowadzenie 

działalności kulturowej dla większej liczby użytkowników.Zadanie ma na celu 

stworzenie przestrzeni integracji społecznej,wystawowej,artystycznej.

500 000,00 zł

39 Gmina 1813012 podkarpackie przemyski Gmina Bircza 700 000,00 700 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja Zespołu Szkół w Birczy polegająca n 

adociepleniu ścian zewnętrznych budynku, odnowieniu elewacji i wymianie stolarki 

okiennej. Realizacja zadania ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu, 

redukcję emisji CO2 oraz racjonalizację zużycia energii co wpłynie na ograniczenie 

kosztów ogrzewania i utrzymania ibiektu oraz poprawę świadomości ekologicznej 

lokalnej korzystającej z obiektu w zakresie działań niskoemisyjnych.

700 000,00 zł

40 Gmina 1811062 podkarpackie mielecki
Gmina Padew 

Narodowa 
2 000 000,00 2 100 000,00

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 

terenów inwestycyjnych Rusinów. 

Zakres prac:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 mm – 1383 mb

- przepompownia ścieków – 1 kpl.

- rurociąg tłoczny PE 110 mm – 882 mb

- siec wodociągowa PE 160 mm – 3442,5 mb

- hydranty nadziemne – 11 kpl

450 000,00 zł

41 Gmina 1811062 podkarpackie mielecki
Gmina Padew 

Narodowa 
1 200 000,00 1 300 000,00

Inwestycja polega na utworzeniu w zabytkowym obiekcie Izby Pamięci I. 

Łukasiewicza. 

Zakres prac:

- odrestaurowanie elewacji budynku

- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i pokrycia dachu

- wykonanie nowych podłoży, posadzek, tynków i powłok malarskich

- docieplenie ścian 

- wykonanie sanitariatów 

- wykonanie kotłowni

- wymiana, rozbudowa i wykonanie instalacji wewnętrznych 

- zagospodarowanie terenu 

W obiekcie powstaną 4 sale (konferencyjna, wystawowe), toalety, aneks kuchenny.

500 000,00 zł

42 Gmina 1807083 podkarpackie krośnieński Gmina Rymanów 2 000 000,00 3 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek Szkoły 

Podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa - II etap. Projekt 

obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku szkoły, jednokondygnacyjnej 

przewiązki, (kubatura 11028,69m3), chodników, dróg wewnętrznych, parkingu, 

zjazdu. Powstaną wyposażone klasopracownie, sale komputerowe, sala 

wielofunkcyjna, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia dla nauczycieli, socjalne, 

magazynowe, sanitariaty, stołówka, winda

1 000 000,00 zł

43 Gmina 1806062 podkarpackie kolbuszowski Gmina Dzikowiec 780 000,00 2 380 341,10

W ramach inwestycji jest realizowana rozbudowa i przebudowa budynku 

wielofunkcyjnego, położonego na działkach nr ewid. 309, 310, 311, 312 i 858 w 

miejscowości Kopcie. Konieczność przeprowadzenia wyżej wymienionych prac wynika 

ze złego  stanu technicznego budynku. Po zakończeniu inwestycji budynek będzie 

spełniał funkcję placówki kultury. 400 000,00 zł



44 Gmina 1804092 podkarpackie jarosławski Gmina Rokietnica 450 000,00 584 440,00

Przedmiotem inwsestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Rokietnica wraz z rozbudową oświetlenia w miejscowościach Czelatyce i Tuligłowy. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego polegać będzie na wymianie istniejąch 

oprawsodowych i rtęciowych w ilości 450 szt. na oprawy ledowe. Natomiast 

rozbudowa oświetlenia w miejscowości Czelatyce i Tuligłowy polegać będzie na 

budowie nowego oświetlenia ulicznego w miejscach gdzie odczuwalne są jego braki

450 000,00 zł

45 Gmina 1810072 podkarpackie łańcucki Gmina Żołynia 1 000 000,00 1 230 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa części magistrali tłocznej która docelowo 

połączy system kanalizacji sanitarnej Gminy Żołynia z oczyszczalnią ścieków dla 

miasta Łańcuta. Przedmiotowe przedsięwzięcie umożliwi transport ścieków na 

niedociążoną oczyszczalnię ścieków w Woli Dalszej. Połączenie systemów kanalizacji 

sanitarnej umożliwi przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Żołyni typu SBR 

którą by poddać remontowi trzeba całkowicie wyłączyć z eksploatacji.

500 000,00 zł

46 Gmina 1812042 podkarpackie niżański Gmina Krzeszów 600 000,00 600 000,00

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest runtowny remont budynku remizy OSP w 

Krzeszowie, który będzie polegał na: wnmianie pokrycia dachowego i izolacj, 

docieplenie budynku - elewacja - 4536m3. Wymian centralnego ogrzewania i c.w.u., 

wymiana okien 20 szt., wymiana drzwi wewnętrznych 25 szt., wymiana instalacji 

elektrycznej, przebudowa pomieszczeń i dużej sali. Zakup paneli słonecznych i 

fotowoltaicznych. Przebudowa wejścia głównego do budynku.

200 000,00 zł

47 Gmina 1820013 podkarpackie tarnobrzeski 
Gmina Baranów 

Sandomierski
930 000,00 930 000,00

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku 

remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności 

publicznej. Realizacja zadania poprawi standard działalności operacyjnej OSP i 

zapewni nowe funkcje obiektu, tj. dom ludowy i siedziba organizacji pozarządowych, 

m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora, służące integracji wspieraniu rozwoju 

kulturalnego i postaw obywatelskich. Gmina posiada dokumentację projektową na 

realizację zadania.

400 000,00 zł

48 Gmina 1811073 podkarpackie mielecki Gmina Przecław 900 000,00 900 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie budowa dwóch zbiorników retencyjnych, 

wolnostojących o łącznej pojemności 600m3, na działce nr 2222/3 oraz 2936/1 w 

Tuszymie. Zbiorniki będą stalowe, spawane, ze stali czarnej docieplone wełną 

mineralną o gr. 10 cm i obłożone blachą trapezową. Od góry będą wyposażone w 

przykrycia stożkowe z zainstalowanymi odpowietrzeniami. W przykryciach 

zamontowane zostaną włazy techniczne. Zbiorniki będą posadowione na płytach 

żelbetowych i połączone z SUW w Tuszymie. 

400 000,00 zł

49 Gmina 1804021 podkarpackie jarosławski
Gmina Miejska 

Radymno 
450 000,00 600 000,00

Inwestycja obejmuje budowę budynku socjalnego z szatniami i sanitariatami przy 

stadionie sportowym w Radymnie wraz z małym parkingiem i nowoczesnym 

oświetleniem boiska. 

Realizacja inwestycji pozwoli na polepszenie warunków sportowo-rekreacyjnych do 

uprawiania sportu jak również polepszenie warunków do organizowania zawodów 

sportowych. Z inwestycji będą korzystali nie tylko mieszkańcy Radymna ale również 

pobliskich miejscowości.

450 000,00 zł



50 Gmina 1808053 podkarpackie leżajski Gmina Nowa Sarzyna 5 000 000,00 7 300 000,00

Tytuł: Modernizacja i rozbudowa oswietlenia na terenie Miasta i Gminy Nowa 

Sarzyna. Inwestycja polegała będzie na modernizacji i rozbudowie oświetlenia 

ulicznego oraz terenów uzyteczności publicznej na terenie całej gminy w oparciu o 

energooszczędną technologię LED. Dodatkowo zostanie wykonany zintegrowany 

system zarządzania oświetleniem, co pozwoli na lkepsze i efektywniejsze 

doświetlenie ulic oraz ograniczy zuzycie energii elektrycznej.

1 200 000,00 zł

51 województwo 18 podkarpackie -
Województwo 

Podkarpackie 
40 000 000,00 40 000 000,00

Budowa węzła autostradowego w ciągu autostrady A4 na skrzyżowaniu z DW 986 w 

m. Ostrów. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i 

wewnętrznej dostępności transportowej środkowo-zachodniej części województwa 

podkarpackiego w ruchu drogowym oraaz usprawnienie komunikacji w regionie. 

Realizacja projektu sprawi, że układ komunikacyjny regionu będzie zwięzły i spójny, a 

nowy węzeł drogowy przyczyni się do lepszego skomunikowania autostrady A4

25 000 000,00 zł

52 Powiat 1807 podkarpackie krośnieński 748 000,00 880 000,00

Zakupy inwestycyjne na potrzeby obsługi dróg powiatowych, ciągów pieszych. Zakup 

samochodu ciężarowego i ciągnika wraz z osprzętem. Na terenie Powiatu jest 75 dróg 

powiatowych o dł. 364 km. Przedmiot inwestycji wykorzystywany będzie do 

utrzymania czystości, porządku oraz bezpieczeństwa m.in. na drogach, chodnikach, 

rowach. Utrzymanie porządku jest tematem priorytetowym dla mieszkańców 

Powiatu. Brak wystarczającej ilości sprzętu wpływa na niski poziom zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców.

500 000,00 zł

53 Powiat 1815 podkarpackie ropczycko-sędziszowski 1 800 000,00 1 800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa boisk sportowych przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. W ramach inwestycji powstaną: boisko do 

siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa ziemnego oraz bieżnia prosta 4-

torowa, wszystkie o nawierzchniach poliuretanowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, oświetleniem i ogrodzeniem terenu, monitoringiem oraz wyposażeniem. 

Planowane przedsięwzięcie posiada pełną gotowość do realizacji.

1 500 000,00 zł

54 Powiat 1815 podkarpackie ropczycko-sędziszowski 2 640 000,00 2 640 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno – socjalnego (w 

miejscu istn. bud. przezn. do rozbiórki), magazynowego oraz miejsca do składowania 

materiałów sypkich z częściową rozbiórką i przebudową istn. bud. magazynowo – 

warsztatowego zaplecza bazy technicznej Wydziału Dróg Powiatowych. Obiekt 

wzniesiony został w latach 70 ub. wieku w dużej części nie nadający się do 

eksploatacji ze względów sanitarno-technicznych. Planowane przedsięwzięcie posiada 

pełną gotowość do realizacji.

1 000 000,00 zł

55 Powiat 1803 podkarpackie dębicki 8 500 000,00 26 325 293,00

Inwestycja pn. „Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy, w 

tym: budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni plenerowej z 

placem zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy” zakłada budowę 

dwukondygnacyjnego obiektu dla przedszkola i ZSS wraz z kompletnym 

wyposażeniem, salą sportową, zapleczem przebieralniowo-sanitarnym, salami do 

ćwiczeń siłowych, rehabilitacji oraz integracji sensorycznej, a także 

zagospodarowaniem terenu.

5 000 000,00 zł



56 Powiat 1810 podkarpackie łańcucki 3 800 000,00 8 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych 

Powiatu Łańcuckiego, wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg 

wewnętrznych”. Planuje się kompleksową przebudowę zabytkowego budynku na 

potrzeby oświatowe wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg na potrzeby 

Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, przebudowę i wyposażenie budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych przeznaczonego na Schronisko Młodzieżowe/Bursę 

Szkolną/Izolatorium.

3 800 000,00 zł

57 Powiat 1803 podkarpackie dębicki 1 500 000,00 1 500 000,00

Planowana inwestycja pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach 

Powiatu Dębickiego na terenie Gminy Żyraków" polegała będzie na budowie na 

terenie Gminy Żyraków w miejscach o dużej gęstosci zabudowy

1 000 000,00 zł

58 Powiat 1804 podkarpackie jarosławski 6 717 694,00 6 717 694,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka kulturalno – 

edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu, obiekt usytuowany 

jest w Jarosławiu blisko zabytkowego rynku ze względu na wartości historyczne, 

artystyczne i naukowe budynek podlega ochronie konserwatorskiej, wpis do rejestru 

zabytków pod nr A-707, decyzją z dnia 16.01.1984 roku.

3 000 000,00 zł

59 Powiat 1802 podkarpackie brzozowski 1 900 000,00 2 402 500,00

Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlanych o budynek warsztatów szkolnych. Roboty 

zostały rozpoczęte w br. Zakres robót został podzielony na 3 etapy z terminem 

zakończenia do dnia 30.06.2022 r. ze względu na ograniczone środki własne. 

Zamawiający zgodnie z harmonogramem realizacji robót przeznaczył kwotę w 

wysokości 0,5 mln zł. na rok 2020. Następne należności to kwota 1,5 mln zł 

zaplanowana została na 2021 r. oraz kwota 0,4 mln zł do zapłaty w 2022 r. Całkowita 

wartość zadania wynosi 2,4 mln zł. 

1 000 000,00 zł

60 Powiat 1806 podkarpackie kolbuszowski 1 000 000,00 1 000 000,00

„Rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - 

Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Młp. na terenie Gminy Raniżów”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1204 

R na terenie Gminy Raniżów. Zakres  inwestycji obejmuje roboty nawierzchniowe 

związane z budową ciągu pieszo - rowerowego oraz budową chodnika dla pieszych w 

ciągu przedmiotowej drogi powiatowej Nr 1204 R wraz z robotami towarzyszącymi.

800 000,00 zł

61 Powiat 1806 podkarpackie kolbuszowski 1 000 000,00 3 533 907,68

„Poprawa funkcjonow. SPZOZ w Kolbuszowej wraz z ogranicz. emisyjności w środow. 

oraz zapewnieniem dostępu os. ze szczegól. potrzebami”

1)bud. główny SPZOZ:

-przeb. parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem:

Wykonanie naw. z kostki brukowej oraz płyt ażurowych (m. parkingowe), bud. i 

przebud. kanalizacji deszczowej

-budowa 2 stanowisk do ładowania aut o napędzie elektrycznym

2)b. Oddz. Nefrologii:

-przeb. parkingu

-budowa kanal. deszczowej

-częściowa wymiana ogrodzenia, wym. bramy

-wykonan. elewacji

1 000 000,00 zł



62 Gmina 1814062 podkarpackie przeworski Gmina Przeworsk 3 270 000,00 3 270 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja instalacji wody i stacji uzdatniania wody 

wraz z rozbudową zbiorników magazynowych czystej wody dla m. Świetoniowa o 

pojemności zbiornika 800m3 oraz „Przebudowa, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, 

zbiorników magazynowych wraz z przebudową i budową sieci wewnętrznych dla 

ujęcia wody głębinowej SUW w Urzejowicach” o wydajności 1400 m3/dobę. 1 000 000,00 zł

63 Gmina 1807072 podkarpackie krośnieński
Gmina Miejsce 

Piastowe
1 200 000,00 1 500 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Rogach - etap III. Powstanie odcinek wodociągu o dł. 

Ok 8 km. Gmina posiada dokumentację projektową oraz niezbędne pozwolenia. W 

Rogach zamieszkuje 2555 osób, które nie są podłączone do sieci. Gmina należąc do 

aglomeracji Krosno, nie ma możliwości uzyskać dofinansowania na budowę sieci 

wodociągowej. 500 000,00 zł

64 Gmina 1805112 podkarpackie jasielski Gmina Tarnowiec 4 312 480,00 5 390 600,00

Inwestycja obejmuje przebudowę, rozbudowę i termomodernizację, montaż 

fotowoltaiki oraz zagospodarowanie terenu 3 szkół i urzędu gminy. Celem jest 

poprawa efektywności energ., dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz poprawa bezpieczeństwa. Obejmuje modernizację inst. grzewczej (montaż 

grzejników płytowych z zaworami termostatami), wymianę kotłów gazowych oraz 

inst. elektr. (wymiana oświetlenia na LED), budowę podjazdów i windy, miejsc 

postojowych,modernizację dojść i ogrodzeń 2 szkół.  

2 000 000,00 zł

65 Gmina 1806023 podkarpackie kolbuszowski Gmina Kolbuszowa 1 200 000,00 2 000 000,00

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków z zasilaniem 

energetycznym w rejonie ulic Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej. W ramach projektu do 

nowej sieci kanalizacjnej podłączonych zostanie ok 55 budynków w tym: gosp. 

domowe, budynki wielorodzinne, podmioty gospodarcze oraz obiekty Parku 

Etnograficznego w Kolbuszowej.

1 200 000,00 zł

66 Gmina 1812032 podkarpackie niżański Gmina Jeżowe 10 000 000,00 10 000 000,00

Przebudowa inwestycji jest rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 

relacji Bojanów-Kopki w km od 8+916,28 do 10+742,84 w msc. Sójkowa, od 11+162 

do 13+397,84 w msc. Jata oraz od 14+005 do km 16+195 w msc. Jeżowe polegająca 

na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,50m, z której mogą korzystać piesi. W 

ramach realizacji zadania przewidziano również budowę zatok autobusowych, przejść 

dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, a także przebudowę/budowę 

niezbędnej infrastruktury.

1 000 000,00 zł

67 Gmina 1815043 podkarpackie ropczycko-sędziszowski
Gmina Sędziszów 

Małopolski
4 494 000,00 10 401 116,03

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze 

gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl poprzez:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym 

dla miejscowości Będziemyśl,

- budowę stacji uzdatniania wody z instalacjami i urządzeniami budowlanymi. 500 000,00 zł



68 Gmina 1807023 podkarpackie krośnieński Gmina Dukla 2 200 000,00 2 700 000,00

W ramach zadnia zaplanowano wykonanie etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej, 

wykonanie odcinka głównej sieci grawitacyjnej przez wieś oraz budynku Szkoły 

Podstawowej w Łękach Dukielskich i budowanego Centrum Kultury Wiejskiej w 

Łękach Dukielskich, wykonania przepompowni wraz z odcinkiemm kanalizacji 

tłocznej. Budowana kanalizacja zostanie przyłączona do istniejącej i działającej 

oczyszczalni ścieków w Sulistrowej.

1 800 000,00 zł

69 Gmina 1812053 podkarpackie niżański Gmina Nisko 4 000 000,00 4 000 000,00

Przedmiotem wniosku jest przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku 

byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu 

Seniora dla osób starszych, niesamodzielnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej dla 

osób wykluczonych społecznie i ubogich. Planuje się przebudowę instalacji 

wewnętrznych, termomodernizację budynku z budową instalacji fotowoltaicznej 

50kW oraz wdrożenie standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

4 000 000,00 zł

70 Gmina 1807092 podkarpackie krośnieński Gmina Wojaszówka 4 913 575,00 4 913 575,00

Działania w ramach inwestycji obejmują budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 6,7 km w 

gminie Wojaszówka w miejscowości Łączki Jagiellońskie (agl. Wojaszówka). Celem jest 

poprawa stanu środowiska naturalnego. Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej (6 km), kanalizacji tłocznej (0,7 km) i przepompowni (1 szt.). 

Przewidziano podłączenie 59 budynków, z których odprowadzane będzie ok. 35 m3 

ścieków na dobę. Kanalizacja będzie odprowadzać ścieki do istniejącej oczyszczalni w 

Wojaszówce.

1 000 000,00 zł

71 Gmina 1812012 podkarpackie niżański Gmina Harasiuki 1 000 000,00 1 939 344,51

Przebudowa wielofunkcyjnego budynku w Hucie Krzeszowskiej na Gminne Centrum 

Kultury, bibliotekę, aptekę oraz pomieszczenia użyteczności publicznej. Wyposażenie 

budynku w windę i podjazdy dla osób z niepełno sprawnościami ruchowymi. 

Dostosowanie sanitariatów do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Zagospodarowanie terenu przy budynku. 500 000,00 zł

72 Gmina 1809042 podkarpackie lubaczowski Gmina Lubaczów 2 226 988,00 2 226 988,00

Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie z wymianą źródła ciepła, 

oraz montażem instalacji fotowoltaicznej, w tym: przebudowa pomieszczeń na 

potrzeby przedszkola, przebudowa pomieszczeń kuchni i zaplecza z zakupem 

wyposażenia, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji C.O., dostosowanie 

obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa kotłowni gazowej, wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej. 

1 000 000,00 zł

73 Gmina 1813012 podkarpackie przemyski Gmina Bircza 4 350 000,00 4 400 000,00

Budowa budynku Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z 

zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na 

działce nr 351 w miejscowości Bircza. Budynek stanowić będzie remizę OSP w Birczy 

oraz siedzibę pogotowia ratunkowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Zaprojektowany budynek jest dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 332,70 

m2 z trzema garażami, salą szkoleniową, zapleczem biurowym i socjalnym, 

pomieszczeniem GZZK oraz magazynami. 

1 500 000,00 zł



74 Gmina 1811102 podkarpackie mielecki
Gmina Wadowice 

Górne
356 649,80 548 349,06

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej DN300 o długości 

780 m wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowościch Kawęczyn i Wampierzów, 

gmina Wadowice Górne. Budowany odcinek stanowi awaryjne połączenie Stacji 

Uzdatniania Wody w Wampierzowie z siecią rozdzielczą na terenie gminy na wypadek 

awarii lub prac remontowo-konserwacyjnych głównego rurociągu celem zapewnienia 

ciągłości dostawy wody pitnej wszystkim odbiorcom.

356 649,80 zł

75 Gmina 1817042 podkarpackie sanocki Gmina Komańcza 1 400 000,00 1 400 000,00

Przedmiotem plnowanej inwestycji jest budowa nowej sieci wodociągowej oraz 

przebudowa azbestowo-cementowych rur wodociągowych dla części miejscowości 

Wisłok Wielki i Czystograb wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody znajdującą się 

w miejscowości Wisłok Wielki i Czystograb

1 200 000,00 zł

76 Gmina 1817042 podkarpackie sanocki Gmina Komańcza 1 800 000,00 2 500 000,00

Przedmiotem wniosku jest przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków w m-ci Rzepedź. Przy realizacji przedsięwzięcia 

wykorzystane zostaną istniejące obiekty kubaturowe poprzez ich adaptację na nowe 

funkcje oraz nowe obiekty kubaturowe, takie jak membranowe reaktory biologiczne, 

budynek techniczny, komora obsługi membranowych reaktorów biologicznych, stacja 

zlewcza ścieków dowożonych.

1 500 000,00 zł

77 Gmina 1813022 podkarpackie przemyski Gmina Dubiecko 1 500 000,00 1 530 000,00

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Przedmieście Dubieckie "Stara droga". Długość drogi 1190 mb. Droga ta została 

zniszczona podczas tegorocznej czerwcowej powodzi. Zakres zadania obejmuje 

poszerzenie jezdni, wymiana oświetlenia, chodnik pieszo-jezdny wraz z kanalizacją.
1 000 000,00 zł

78 Gmina 1813022 podkarpackie przemyski Gmina Dubiecko 1 794 947,00 1 794 947,00

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Winne-Podbukowina i Przedmieście Dubieckie (tzw. Błonie) etap I. Całkowita długość 

sieci wynosi 4053m wraz z 2 przepompowniami ściekow. Sieć kanalizacyjna częściowo 

jest siecią grawitacyjną (1681 m) i częsciowo ciśnieniowa (2372 m) o różnej średnicy 

rur. Ścieki docelowo będą wpływać do gminnej oczyszczalni ścieków w Nienadowej, w 

której będą oczyszczane.

1 000 000,00 zł

79 Gmina 1812022 podkarpackie niżański Gmina Jarocin 3 400 000,00 3 400 000,00

"Rozbudowa i przebudowa budynku poszkolnego w Zdziarach wraz z 

zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej" 

Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie budynku po szkole podstawowej w celu 

utworzenia w nim DPS dla 30 pensjonariuszy. W tym celu należy go w częćsi 

przebudować a w części rozbudować aby dostosować do nowej jego funkcji.

500 000,00 zł

80 Gmina 1818032 podkarpackie stalowowolski Gmina Pysznica 9 500 000,00 12 500 000,00

Przedmiotem projektu jest przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji 

uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego 

reaktora o przepustowości 500m3/d, rozbudowa systemu sterowania pracą 

oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadani z oczyszczalni, 

rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni o wydajności 40m3/h każda, 

rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniania wody i sterowania SUW; 

budowa farmy fotowoltaicznej.

900 000,00 zł



81 Gmina 1807102 podkarpackie krośnieński Gmina Jaśliska 2 500 000,00 3 125 000,00

Zakres inwestycji obejmuje II etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Jaśliska obejmującej miejscowość Jaśliska. Inwestycja obejmuję budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym na dł. 6 775,50 mb oraz przyłączy o 

dł. 733,00 mb, budowę 2 przepompowni ścieków wraz z instalacjami 

fotowoltaicznymi.

700 000,00 zł

82 Powiat 1820 podkarpackie tarnobrzeski 1 500 000,00 1 500 000,00

Przedmiotem zadania „Modernizacja budynku Centrum Wsparcia i  Rehabilitacji 

Społecznej w Gorzycach” jest poprawa efektywności energetycznej i  warunków 

funkcjonowania budynku socjalno – mieszkalnego o kubaturze 13 896 m³, zasilanego 

w co i cwu z osiedlowej kotłowni. Zadanie obejmuje wymianę węzła cieplnego na  

własną  kotłownie gazową,  częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę windy. 

500 000,00 zł

83 Powiat 1801 podkarpackie bieszczadzki 990 000,00 20 000 000,00

Inwestycja jest częścią dużego projektu rozwojowego Powiatu - Bieszczadzkiego 

Centrum Dziedzictwa. Przewiduje on wsparcie rozwoju regionu na bazie dawnego 

przemysłu naftowego, promocję dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, 

pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój współpracy transgranicznej. 

Wnioskowane środki będą przeznaczone na bazę noclegowo - bytową dla Centrum: 

(szkoły, uczestnicy spotkań, paneli, turyści) poprzez przebudowę i dostosowanie 

zabytkowego budynku dawnej rafinerii.

990 000,00 zł

84 Powiat 1812 podkarpackie niżański 13 837 983,00 13 837 983,00

Przedmiot: Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Zakres: 

budowę nowego budynku szpitalnego i przebudowę budynku dla potrzeb 

diagnostyki, oddziału wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, pomieszczeń na 

salę przedporodową oraz węzły sanitarne, klatek schodowych, przebudowę stacji 

transformatorowej i agregatorowni, złączy kablowych, instalacji oświetlenia 

zewnętrznego, zewnętrznej kanalizacji deszczowej, przezbrojenie sieci sanitarnych 

oraz budowę chodników.

500 000,00 zł

85 Powiat 1818 podkarpackie stalowowolski 6 000 000,00 6 000 000,00

Zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział 

Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej w 

Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.  W ramach zadania zostanie 

opracowana dokumentacja projektowa i w istniejącym budynku zostaną wykonane 

prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne mające na celu powstanie 22 

łóżkowego oddziału przystosowanego do prowadzenia rehabilitacji pacjentów 

kardiologicznych i neurologicznych. 

1 500 000,00 zł

86 Gmina 1802022 podkarpackie brzozowski Domaradz 1 000 000,00 1 000 000,00

Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Domaradzu. Inwestycja ta bedzię 

polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych takich jak: 

wymiana więżby dachowej wraz z pokryciem, stropu, stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie instalacji wod-can, CO i elektrycznej, docieplenie ścian zewnętrznych, 

wykonanie tynku zewnętrznego cienkowarstwowego oraz tynków wewnętrznych, 

remont pomieszczeń: kuchni, klatek schodowych i sanitariów oraz zagospodarowanie 

terenu wokół budynku wraz z wykonaniem ogrodzenia.

600 000,00 zł

310 990 019,49 402 922 761,53 139 946 649,80 zł


