Sołectwo

Nazwa zadania
Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 80
m drogi nr 229 z utwardzeniem poboczy.
Wykonanie przepustu na drodze 175.

BARWINEK

Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej 175
na odcinku 300 m od P. Wszołka do P. Kielar.
Utwardzenie nawierzchni. Wykonanie rowu
odwadniającego.
Zakup materiałów budowlanych na garaż dla
OSP w Barwinku.

CERGOWA

Przebudowa dróg wewnętrznych nr 97/1, 697/3,
760/2,1587.570, 524/1. Wykonanie nakładki
asfaltowej.
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego

CHYROWA

GŁOJSCE

Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
nr 101 od drogi powiatowej w kierunku cerkwi

Planowana kwota
wydatków w 2019 r.

10.000,00 zł

5.000,00 zł
4.837,79 zł

38.000,00 zł
4.479,20 zł

12.786,24 zł

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego
20.000,00 zł

Przebudowa dróg wewnętrznych na dz.3966,
1603, 1579,1487,2550, 2539/2,2537/2
21.587,14 zł
Projekt na budowę oświetlenia przy drodze
nr 2653 (telagowa góra)
Projekt na budowę oświetlenia przy drodze
nr 577,348 (droga do cmentarza)
IWLA

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
dojazdowej do Straży Pożarnej nr działki 816/7
Dokończenie oświetlenia przy drodze
powiatowej nr 1911R

JASIONKA

LIPOWICA

Przebudowa drogi gminnej do Przylaska
i położenie masy bitumicznej
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 652 około
130m, nr 645 około 147m

5.000,00 zł

5.000,00 zł

20.000,00 zł

10.227,80 zł
42.479,20 zł

20.050,18 zł

Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy
drogach gminnych nr 2539 oraz 2504
ŁĘKI DUKIELSKIE

32.479,20 zł
Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej
nr 1471 na odcinku od drogi powiatowej do
wjazdu na plac przykościelny Parafii PolskoKatolickiej

10.000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 258
i utwardzenie parkingu o powierzchni 105m2 na
działce nr 260/1
12.000,00 zł
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby
OSP Mszana
4.000,00 zł

MSZANA
Zakup kuchni gazowo-elektrycznej
do Domu Ludowego w Mszanie

1.200,00 zł
Organizowanie imprezy sportowo-kulturalnorozrywkowej ( VII Bieg „ O kwitnący Kalosz
Sołtyski”, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj)
2.765,22 zł

MYSZKOWSKIE

Przebudowa drogi gminnej –wykonanie nakładki
asfaltowej działki nr 682,396 na długości 1000 m
wraz z poszerzeniem o 25 cm po każdej stronie
drogi oraz z istniejącymi zatoczkami od drogi
powiatowej do okolic przedszkola.
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331,
wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej

NADOLE

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1080/1,
wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej
Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego
(talerze i inne przedmioty do funkcjonowania
kuchni)

16.481,93 zł

10.000,00 zł

20.000,00 zł
1.944,36 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 118 i położenie
nakładki asfaltowej
NOWA WIEŚ

OLCHOWIEC

14.589,87 zł
Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze
gminnej w rejonie budynków Jana Mikosa
i Teresy Belcik
Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na
drodze Olchowiec- Kolonia działka nr 330
Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy
Pocztowej w Równem na działkach nr 398, 397/8
oraz przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy
Dworskiej na działce nr 390/3.Wykonanie koryta
na jezdni w gruncie, podbudowa z kruszywa
kamiennego, nawierzchnia asfaltowa z mieszanek
mineralno-bitumicznych

RÓWNE

Wykonanie dokumentacji projektowej
oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej
2000R Równe- Lubatówka : ulica Długa odcinek
1 oświetlenie wydzielone na odcinku około
300m, ulica Długa odcinek 2 oświetlenie
wydzielone na odcinku około 300m

1.000,00 zł

11.596,82 zł

27.779,20 zł

7.400,00 zł

Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku
Ośrodka Zdrowia- Dom Ludowy z zadaszeniem
6.000,00 zł
Zakup i montaż 3 sztuk luster drogowych
TEODORÓWKA

Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na
drodze gminnej o nr 1145/3 R

1.300,00 zł

42.479,20 zł

Zakup i montaż wiaty przystankowej
TRZCIANA

5.000,00 zł

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej nr 1998R

13.266,06 zł

Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa
15.000,00 zł
TYLAWA
Wykonanie miejsc postojowych i remont drogi
dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Tylawie
Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej
Zręcin- Wietrzno-Zboiska
WIETRZNO

Przebudowa drogi gminnej 114506R przez wieś
Organizowanie imprez kulturalno rozrywkowych

ZAWADKA
RYMANOWSKA

ZYNDRANOWA

10.000,00 zł
30.000,00 zł
2.479,20 zł

Zakup materiałów do budowy altany, stołu i ław
przy Domu Ludowego na działce nr 117- II etap
2.000,00 zł
Remont Domu Ludowego na działce 117

ZBOISKA

10.954,79 zł

Modernizacja Domu Ludowego nr działki 314odwodnienie i docieplenie ścian zewnętrznych
budynku styropianem

16.393,49 zł

26.124,71 zł

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego
13.805,74 zł

Łączna
wartość
przedsięwzięć
w ramach Funduszy Sołeckich 2019
opiewa na kwotę 587.487,34 zł.

Jolanta Bik
Skarbnik Gminy Dukla

