
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI 

INWESTYCJI PROWADZONYCH  

PRZEZ MIASTO PRZEMYŚL 
 

 

 

 

 

2014 

Łączne wydatki majątkowe 78,7 mln zł 

 

2015 

Łączne wydatki majątkowe: 40,43 mln zł 

 

2016 

Łączne wydatki majątkowe 14,3 mln zł 

 

2017 

Łączne wydatki majątkowe: 18,9 mln zł 

 

2018  

planowane według stanu na 30.06. 

Łączne wydatki majątkowe 39,1 mln zł 
 

Razem 2014 – 2018 - 191 mln zł 
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DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 

 

2014 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.                    

w Przemyślu 400.000,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: dofinansowano zakup dwóch autobusów w miejsce wycofanych 

pojazdów celem podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego oraz pokryto stratę za 

lata ubiegłe. 

 

Zakup i budowa wiat przystankowych - 65.000,00 zł 

  

Zakres rzeczowy zadania: dokonano zakupu i montażu 11 sztuk wiat przystankowych                      

w ciągach ulic na terenie miasta Przemyśla, w tym: ul. Słowackiego, Lwowska, Przemysława, 

Wybrzeże Wilsona, Opalińskiego, Mickiewicza, Paderewskiego, Wilczańska, Grunwaldzka, 

Wilsona i Chrobrego. 

 

 

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą 

wojewódzką nr 885 – 66.276.180 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku 

budżetowym – 45.745.411,39 zł oraz dotacja z rezerwy budżetu państwa 6.559.900,- zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zrealizowano następujące roboty: mostowe (przy wiadukcie WD-3 

i przepustach), branżowe (przebudowa i budowa: sieć wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej i gazowej), drogowe (między innymi: roboty brukarskie, nawierzchnie jezdni, 

oznakowanie poziome i pionowe, ekrany akustyczne, profilowanie skarp i nasypów) . 

 

 

Przebudowa ulicy Prądzyńskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 918.822,54 zł  

Zakres rzeczowy zadania: realizowano etap II przebudowy ulicy (397mb) polegający na 

wzmocnieniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni 2.317 m2 oraz 

nawierzchni chodników 1.084 m2 i zjazdów 239 m2 z kostki brukowej betonowej. 

 

Przebudowa ul. Wyszyńskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 79.989,36 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego na 

podbudowie z kruszywa łamanego 245 m2. 

 

Przebudowa odcinka ul. por. Wł. Kramarza 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 153.631,92 zł w tym: 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano ciąg pieszo-jezdny (25,5 m) z kostki brukowej 

betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 191 m2 i zjazd z mieszanek mineralno-

bitumicznych 35 m2 oraz chodnik z kostki brukowej betonowej 238 m2. 
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2015 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.                         

w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 250.000,00,  

Zakres rzeczowy zadania: dokonano podwyższenia kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o.  

w Przemyślu. 

 

Zakup i budowa wiat przystankowych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 48.439,38  

Zakres rzeczowy zadania: ustawiono 12 wiat przystankowych w ciągach ulic na terenie 

miasta Przemyśla, dokonano demontażu 3 wiat przystankowych. 

 

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą 

wojewódzką nr 885 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 19.322.971,55 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: 

 dwujezdniową drogę obwodową łączącą drogę krajową nr 28 (ulica Lwowska) z drogą 

wojewódzką nr 885 (ulica Słowackiego) - długość drogi: 3,98km, 

 przebudowę odcinka ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Fabryczną  

do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów - długość odcinka: 1,02km, 

 przebudowę odcinka ulicy Lwowskiej od ronda Kresowian do skrzyżowania z ulicą  

6 Pomorskiej Dywizji Piechoty - długość odcinka: 1,16km, 

 obiekty inżynierskie: wiadukt nad linią kolejową Przemyśl – Malhowice, przepust wałowy 

na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz 9 przepustów drogowych, 

 drogi serwisowe dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do 

projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego, 

 układ odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i 

urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania, 

 budowę, przebudowę oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, 

 oświetlenie drogowe, 

 ekrany akustycznych, 

 inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym. 

 

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu - etap I 
 

Nakłady finansowe na zadanie:  3.360.653,03 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: zrealizowano etap I rozbudowy ulic (1.088 mb) polegający  

na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, rozbudowie skrzyżowania dla wydzielenia 

prawoskrętu, poszerzeniu jezdni do 7 mb, wykonaniu nawierzchni bitumicznej 9.035 m2, 

przebudowie i budowie chodników z kostki brukowej betonowej 3.605 m2, oraz zjazdów  

491 m2, budowie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej 401 m2, budowie zatok 

autobusowych z kostki kamiennej (4 szt.) 514 m2, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP  

fi-200 688 mb, budowie słupów oświetlenia ulicznego 22 szt. 
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Przebudowa odcinka drogi KDL1 wraz z drogą KDZ - etap I (Kazar/Inglot) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 120.540,00 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową. 

 

2016 

 

Budowa zatoki postojowej przy ulicy Glazera 10 w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 49.419,19 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano parking przy ul. Glazera przy sklepie „Koszyczek”                       

z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej. Całkowita 

powierzchnia parkingu wynosi 117 m2. 

 

Przebudowa ciągów pieszych na Moście Orląt Przemyskich 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 253.532,84 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę nawierzchni kap chodnikowych z betonu 

asfaltowego o grubości 4 cm na powierzchni 1.027 m2. 

 

Przebudowa odcinka ulicy Bielskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 137.422,37 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej betonowej na 

podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku 361 mb o powierzchni 826 m2. 

 

Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej - Jana III Sobieskiego - Armii Krajowej                

- ppłk. Kazimierza Gurbiela w Przemyślu na skrzyżowanie typu rondo 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 815.805,82 zł 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. 

 

Przebudowa ul. Wysockiego 

Nakłady finansowe na zadanie: 504.578,87 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację kosztorysów oraz wypłacono część 

odszkodowań za nieruchomości powstałe z podziału działek. 

 

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu (km 0+000 - 1+861,38) 

Etap II - km 1+088,00 - 1+861,38 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 2.207.239,56 zł. 

 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rozbudowę kolejnego odcinka ulicy Buszkowickiej  

o długości 773 mb polegającą na poszerzeniu jezdni do 7 mb, wzmocnieniu konstrukcji 

nawierzchni, wykonaniu nawierzchni bitumicznej 5.505 m2, budowie jednostronnego 

chodnika z kostki brukowej betonowej 1.120 m2, budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni 

bitumicznej 1.864 m2, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP Ø-400, Ø-300, Ø-250, Ø-200 

- 757,4 mb, budowie słupów oświetlenia ulicznego (22 szt.). 
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Rozbudowa ulicy Tatarskiej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 40.489,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano aktualizację projektu z opracowaniem dokumentacji 

projektowej w zakresie przebudowy gazociągu oraz wypłacono część odszkodowań za 

nieruchomości powstałe z podziału działek. 

 

Przebudowa ulicy Skorupki w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 99.761,36 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 380 mb  

o powierzchni 1.854 m2. 

 

Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp "Strefa Gospodarcza II" jako KDL1 wraz                         

z odcinkiem drogi KDZ1 - etap I (Kazar/Inglot) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 1.622.085,94 zł 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. 

 

2017 

 

Podwyższenie kapitałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp z o.o. w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 350.000,00 zł w tym: 

 wydatki: 350.000,00 zł  

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: dokonano podwyższenia kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o.  

w Przemyślu. 

 

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 1.259.336,01 zł w tym: 

 wydatki: 1.259.336,01 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 494.829,83 zł (dotacja celowa 

otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego) 

Zakres rzeczowy zadania:  

 wypłacono odszkodowania za nieruchomości powstałe z podziału działek zgodnie                        

z decyzją zrid nr 1/D/2016 z 22.08.2016 r., 

 rozpoczęto rozbudowę ulicy Wysockiego na odcinku 1200 m. polegającą na poszerzeniu 

jezdni do 7 m, budowie chodników, ścieżki rowerowej, odwodnienia i jednostronnego 

oświetlenia ulicy, 

 zakupiono i wybudowano 12 wiat przystankowych, 

 zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną na ul. Wysockiego, zakupiono plakaty 

informacyjne na wiaty przystankowe oraz do autobusów. 
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Przebudowa skrzyżowania ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej, 

ppłk. Kazimierza Gurbiela w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 1.070.545,89 zł w tym: 

 wydatki: 1.070.545,89 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł,  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 943.175,85zł (środki otrzymane 

na podstawie porozumienia z PKN ORLEN S.A.) 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę sieci teletechnicznej, energetycznej  

i oświetlenia ulicznego, wykonano nawierzchnię z mieszanki SMA grub. 4 cm na 

podbudowie z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego i warstwie wiążącej z betonu 

asfaltowego  (3 346 m²), ustawiono krawężnik betonowy 20/30  (671 m), oraz chodnik i 

zjazdy z kostki brukowej betonowej (912 m²), wybudowano studnie rewizyjne Ø 1000/1200 

(5 szt.) oraz studzienki ściekowe (13 szt.).   

 

Rewitalizacja przejścia podziemnego Krasińskiego - Borelowskiego (Budżet 

Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 40.452,55 zł w tym: 

 wydatki: 40.452,55 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: pomalowano i zabezpieczano ściany przed graffiti (128 m²), 

wymieniono odwodnienie liniowe o długości 72 m oraz 18 szt. słupów oświetleniowych. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126 R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 156.210,00 zł w tym: 

 wydatki: 156.210,00 zł  

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej  

z terminem wykonania do 30.09.2018 r. Kwota wydatków w wysokości 156.210,00 zł została 

ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 

 

Rozbudowa ulicy Tatarskiej 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 2.151.585,06 zł w tym: 

 wydatki: 2.151.585,06 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wypłacono odszkodowania za nieruchomości powstałe z podziału 

działek zgodnie z decyzją zrid nr 2/D/2016 z 01.09.2016 r., wykonano: nawierzchnie z betonu 

asfaltowego z pełną konstrukcją (4 551 m²), chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej  

(1 480 m²),  ustawiono krawężnik betonowy 15/30  (1 170 m), ustawiono stalowe bariery 

ochronne z pochwytem  (200 m), wybudowano kanał z rur PCV Ø315 i Ø200 o długości 359 

m, oraz studnie rewizyjne Ø1000 (13 szt.) i studzienki ściekowe  (32 szt.), ustawiono słupy 

oświetleniowe z oprawami typu LED (16 szt.). 
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Przebudowa chodnika strona prawa i lewa ul. B. Głowackiego (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 54.702,98 zł w tym: 

 wydatki: 54.702,98 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano remont chodnika z kostki brukowej betonowej (449 m²). 

Przebudowa ulicy Krótkiej (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 20.000,00 zł w tym: 

 wydatki: 20.000,00 zł  

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wyrównanie i utwardzenie nawierzchni gruzem 

betonowym przekruszonym i kruszywem łamanym (560 m²). 

 

Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem   

 

Nakłady finansowe na  zadanie 603.982,63 zł w tym: 

 wydatki: 603.982,63 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z pełną konstrukcją 

na odc. 330 mb  (1 666 m²), chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej (768 m²), 

wybudowano kanał z rur ø 315 o długości 252,5 m, oraz studnie systemowe z tworzywa 

sztucznego ø 600 (12 szt.) i studzienki ściekowe (14 szt.). 

 

Rozbudowa drogi oznaczonej w mpzp „Strefa Gospodarcza II” jako KDL1 wraz z 

odcinkiem drogi KDZ1 – etap I 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 562.650,00 zł w tym: 

 wydatki: 562.650,00 zł 

 zobowiązania: 0,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wypłacono odszkodowania za nieruchomości powstałe z podziału 

działek zgodnie z decyzją zrid nr 3/D/2016 z 06.09.2016 r., wykonano nawierzchnie z betonu 

asfaltowego (4761 m²) na podbudowie z betonu asfaltowego (4875 m²) i z kruszywa 

łamanego (2970 m²), ustawiono krawężnik betonowy 20/30 (347 m), utwardzono pobocze 

kruszywem łamanym z powierzchniowym skropieniem emulsją asfaltową (1164 m²), 

wybudowano studnie systemowe z tworzywa sztucznego Ø 600  (18 szt.) oraz studzienki 

ściekowe (18 szt.), wykonano rów utwardzony prefabrykatami betonowymi 359 mb, 

ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami na wysięgniku (27 szt.). 

 

Wykonanie utwardzenia ścieżki komunikacyjnej łączącej ul. Federkiewicza                                   

z ul. Popiełuszki (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na  zadanie 18.861,89 zł w tym: 

 wydatki: 18.861,89 zł 
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 zobowiązania: 0,00 zł  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: utwardzono przejście piesze korą asfaltową (74 m²) i wykonano 

schody terenowe z kostki brukowej betonowej (5 m²). 

 

2018 

 

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl 

 

Plan: 21.599.291,00 zł;  

Zakres rzeczowy zadania: ul. Wysockiego: wykonano roboty przygotowawcze oraz ziemne 

związane z budową korpusu drogowego, warstwę odsączającą w ilości około 5400 m2, 

warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w ilości około 5400 

m2, warstwę  podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm w ilości około 5000 m2, 

podbudowę z betonu asfaltowego w ilości około 4300 m2, warstwę wiążącą z betonu 

asfaltowego w ilości około 4300 m2, ponadto ułożono 1200 mb krawężnika betonowego 

15x30, 870 mb obrzeża betonowego, 690 m2 chodnika wraz z podbudową oraz 41 studzienek 

ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami.   

Zakup autobusów 15 szt., w tym 2 szt. CNG. 

Kwota uwzględnia również wydatki na inwestycje na terenie Gminy Przemyśl oraz powiatu 

przemyskiego  

 

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z 

ul. Konarskiego w Przemyślu 

 

Plan: 50.000,00 zł;. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana 

została w II półroczu 2018 r. 

 

Dokumentacja projektowa dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z 

- ulicy Bielskiego w Przemyślu" 

 

Plan: 10.000,00 zł; 

Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji. 

 

Modernizacja chodnika przy ul. Bielskiego (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 35.800,00 zł;  

Zakres rzeczowy zadania: trwają prace dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do 

wyłonienia wykonawcy  i podpisania umowy. Realizacja zadania zaplanowana została w II 

półroczu 2018 r. 

 

Modernizacja chodnika przy ul. Opalińskiego (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 54.632,00 zł;  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano modernizację chodnika o długości około 150 mb.  

 

Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Reymonta (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 24.232,00 zł;  
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Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

Modernizacja ul. Stanisława Niewiadomskiego wraz wykonaniem części chodnika  

i remontem podwórza (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 53.916,00 zł;  

Zakres rzeczowo zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Przebudowa przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Krasińskiego, Focha i 

Borelowskiego (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 43.060,00 zł;  

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r.  

 

Remont ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 14.000,00 zł; Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w 

trakcie realizacji. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego  

w Przemyślu od km 2+164,40 do 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz 

przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 

2+700,00 do km 3+360,00 

 

Plan: 1.150.000,00 zł;  

Zakres rzeczowy zadania: trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania 

zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Topolowej (Budżet 

Obywatelski) 

 

Plan: 23.408,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

Dokończenie budowy chodnika przy ul. Herburtów (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 32.448,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

Modernizacja zejścia (schodów) do boiska do piłki siatkowej plażowej przy ul. Wyb. 

Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 5.200,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana 

została w II półroczu 2018 r. 

 

Przebudowa ulic Goszczyńskiego, Dolińskiego, Grunwaldzkiej w Przemyślu oraz 

budowa drogi oznaczonej 4KDD w MPZP "Zasanie II" 

 

Plan: 300.000,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania: trwa opracowanie dokumentacji. 

 

 

Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem 

 

Plan: 570.000,00 zł;  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, 

podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grubości 20 cm w ilości 

1821,50 m2 oraz ułożono krawężnik betonowy 15x30 w ilości 520 mb. Zadanie zrealizowane 

 

Uzbrojenie Parku Sportowo-Rekreacyjnego "Kmiecie" w chodnik z kostki brukowej 

łączący deptak spacerowy z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II (Budżet 

Obywatelski) 

 

Plan: 5.000,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana 

została w II półroczu 2018 r. 

 

Wzmocnienie pobocza jezdni ul. Grochowskiej (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r.  

 

 

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 

 

2014 

 

Budowa ścieżek rowerowych w Przemyślu oraz kładki pieszo-rowerowej na rzece San               

w ramach programu "Błękitny San" 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 51.976,02 zł  

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę 

ścieżek rowerowych na terenie miasta na odcinku od ul. Ostrowskiej poprzez ul. Wybrzeże 

Ojca Św. Jana Pawła II doliną Sanu pod mostami w kierunku galerii Sanowa do Fortu Wilcze. 

Wybrano wykonawcę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na 

zagospodarowanie terenów położonych przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II oraz dla 

terenu starej przystani wodnej przy ul. 22 Stycznia. Uzyskano koncepcję zagospodarowania 

w/w terenów oraz rozpoczęto procedurę związaną z uzyskaniem decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla tych terenów. W związku z wydłużającym się postępowaniem 

związanym z wydaniem decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

przedmiotowego zadania spowodowaną wydłużającym się postępowaniem związanym z 

uzgodnienia w/w decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Krakowie 

zaszła konieczność aneksowania umowy z Wykonawcą a tym samym  ujęcia wydatku w 

wysokości 19.188,00 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego. 

 

 

 

2015 
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Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 7.994.878,96 zł,  

Zakres rzeczowy zadania:  

1) kładka pieszo-rowerowa: wykonana kładka posiada długość całkowitą konstrukcji 138,00 

m. o szerokości użytkowej 3,00 m. Kładka podwieszana jest do stalowego pylonu linami 

stalowymi oraz oparta na dwóch podporach stałych. Dźwigary kładki zostały wykonane  

z drewna klejonego, a jezdnia z drewna kompozytowego układanego prostopadle do osi 

kładki. Funkcje balustrad na kładce spełniają dźwigary z drewna klejonego. W pobliżu 

kładki na Wybrzeżu J. Piłsudskiego wykonane zostało Miejsce Obsługi Rowerzystów 

(MOR) wyposażone w stoły, ławki i zadaszenie oraz stojaki rowerowe i tablice 

informacyjne. Dodatkowo zamontowano kosze na odpady oraz punkt czerpalny wody w 

postaci wolno-stojącej umywalki i zbiorników o pojemności 160 l. Wykonany MOR 

posiada nawierzchnię z kostki betonowej i posadzoną wokół zieleń ozdobną; 

2) trasa rowerowa – wykonano ścieżki rowerowe o długości 5 600 m. i szerokości od 2,50 m. 

do 3,00 m. Nawierzchnia ścieżek została wykonana w większości jako bitumiczna, na 

niektórych odcinkach z kostki betonowej niefazowanej. 

 

 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

2014 

 

Wykup gruntów związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 1.445.572,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: 

 wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku              

z realizacją inwestycji drogowej p.n. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta 

Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” w łącznej wysokości 

1.323.558,15 zł; 

 wypłacono odszkodowania za dz. nr 319/1 w obr. 215 (wygaśnięcie prawa użytkowania 

wieczystego), ustalonego w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.02.2014 r., znak 

N-VI.7570.4.2013 w wysokości 40.393,50 zł;  

 wypłata odszkodowania za nieruchomości przeje te na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl             

w związku z realizacją inwestycji drogowej p.n. „Rozbudowa ulic Buszkowickiej                        

i Rogozińskiego w Przemyślu – I etap” w łącznej wysokości 78.508,00 zł;  

 zobowiązania w wysokości 3.112,35 zł powstałe w związku z wpłynięciem do tut. Organu 

ostatecznych decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia: 31.12.2013 r., 31.01.2014 r., znak     

N-VI.7570.46.2012, N-VI.7570.54.2012 ustalających odszkodowanie za przejętą na rzecz 

Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka nr 739/1 w obr. 208.  

 

Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje nieprzewidziane 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 301.136,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: 

 wykupiono nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 1341 w obr. 202 za cenę wysokości 

71 450,00 zł, akt notarialny Rep. A Nr 2698/2014 z dnia 22.10.2014 r.,  
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 wykupiono lokal użytkowy wraz z udziałem w wysokości 47/1000 niewydzielonych części 

w nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 657 w obr. 207 za cenę w wysokości 

220.000,00zł, akt notarialny Rep. A Nr 8675/2014 z dnia 07.07.2014 r.,  Rep. A Nr 

11026/2014 z dnia 03.09.2014 r. 

 wypłacono należność w wysokości 8 216,00 zł w związku z postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Przemyślu z dnia 28.02.2014 r., sygn. akt I Ns 683/13 na mocy którego,          

w wyniku zniesienia współwłasności, działka nr 524 w obr. 202 przyznana została na 

wyłączną własność Gminie Miejskiej Przemyśl 

 wypłacono należność w wysokości 1 470,00 zł (tyt. wynagrodzenie kuratora) w związku              

z wydanym wezwaniem Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 08.04.2014 r., sygn. akt I 

Ns 683/13 dot. zniesienia współwłasności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 524 w 

obr. 202. 

Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 64 w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 154.839,97 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę pokrycia dachu, renowację elewacji wraz 

odtworzeniu attyki i częściową wymianę stolarki okiennej. 

 

Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 371.558,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wypłacono należności za nieruchomości oznaczone jako dz. nr 

1147, nr 1148, nr 1149, nr 1150 w obr. 201, wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydział 

Cywilny z dnia 07.07.2014 r., sygn. akt I C 809/13. 

 

2015 

 

Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 2.684.625,13 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę budynku w tym: wykonano instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną, nowe 

podłogi i posadzki, ściany działowe wydzielające 26 lokali komunalnych, zamontowano nową 

stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont elewacji z wykonaniem izolacji 

termicznej, wymieniono pokrycie dachu, przebudowano kominy. 

 

Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej 

Przemyśl 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 90.466,32 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono pokrycie dachowe na blachę płaską panelową 

powlekaną w budynku przy ul. Herburtów 44 w Przemyślu, wymieniono biologicznie 

zniszczoną więźbę dachową oraz wykonano nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Przemyśla w zakresie: uszczelnienia pokrycia dachowego, 

uzupełnienia i wymiany skorodowanych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

łącznie z ich udrożnieniem, wzmocnienia zniszczonych biologicznie elementów więźby 

dachowej. 

 

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi 

przez Gminę Miejską Przemyśl 



 13 

 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 347.212,47 zł,  

Zakres rzeczowy zadania:  

1) wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku  

z realizacją inwestycji drogowej p.n. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla 

łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885” – 12.512,68 zł; 

2) wypłata odszkodowania za udział w nieruchomości, która przeszła z mocy prawa na 

własność Skarbu Państwa w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Batorego – 

Lwowska – Trentowskiego – 250,29 zł; 

3) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 62.500,00 zł; 

4) nabycie prawa własności nieruchomości – 26.025,00 zł; 

5) nabycie przez Gminę Miejską Przemyśl w drodze dokonanej zamiany prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości – 205.091,92 zł; 

6) wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl  

w związku z realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Buszkowickiej  

i Rogozińskiego w Przemyślu – etap I – 15.832,58 zł; 

7) wykup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 25.000,00 zł. 

 

2016 

 

Adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 719.035,56 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę budynku, w tym m.in.: wykonano instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i teletechniczną, nowe 

podłogi i posadzki, ściany działowe wydzielające 26 lokali komunalnych, zamontowano nową 

stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont elewacji z wykonaniem izolacji 

termicznej, wymieniono pokrycie dachu, przebudowano kominy, zagospodarowano teren 

wokół budynku. 

 

Modernizacja zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji Gminy Miejskiej 

Przemyśl 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 42.927,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową 

na remont 19 lokali socjalnych. 

 

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi 

przez Gminę Miejską Przemyśl. 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 839.596,26 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

 wypłata odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości w związku z budową drogi 

obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 – 6.579,00 zł; 

 wypłata odszkodowania za nieruchomość w związku z budową drogi obwodowej łączącej 

drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885–  572.099,00 zł; 

 spłata udziału w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy 

ul. Okrzei 18 i 18 A w Przemyślu oraz 13 – 4.686,50 zł; 
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 wypłata odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości w związku z budową drogi 

obwodowej łączącej drogę krajową nr 77  z drogą krajową nr 28 – 1.155,00 zł; 

 nabycie w drodze zamiany przez Gminę Miejską Przemyśl ½ niewydzielonej części 

działek – 15.685,88 zł; 

 nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa własności nieruchomości –  

237.233,00 zł; 

 wypłata odszkodowania za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność 

Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.10.2016r. – 

1.757,00 zł. 

 

2017 

 

Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na 

lokale socjalne 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 651.837,88 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

 wyremontowano 19 mieszkań z zasobu Gminy z przeznaczeniem na mieszkania socjalne: 

Grodzka 15/11, Kopernika 2/8, Kopernika 24/4, Serbańska 8/3, Serbańska 17/1, 

Słowackiego 64/5, Słowackiego 72/4, Śnigurskiego 18/7, Dworskiego 14a/5, Dworskiego 

31/9, Dworskiego 93/2, Lwowska 2a/7, Mickiewicza 39/12, Słowackiego 43/11, 

Słowackiego 47/16, Słowackiego 126/1, Wincentego Pola 30/3, Grunwaldzka 44/20, 

Grunwaldzka 44a/13; 

 zakupiono wyposażenie do sali szkoleniowej, w tym: tablicę informacyjną, tablet, 10 szt. 

laptopów, w której zostaną przeprowadzone działania mające na celu aktywizację 

społeczno-zawodową 59 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

Modernizacja świetlicy osiedlowej "Kruhel Wielki" (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 12.353,10 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową. 

 

 

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi  

przez Gminę Miejską Przemyśl 

 

Nakłady finansowe na  zadanie: 271.108,27 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: 

 wypłata odszkodowania w związku z budową drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 

77 z drogą krajową nr 28 – 9.437,88 zł, 

 nabycie działek na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, z przeznaczeniem pod 

przepompownię – 7.287,02 zł, 

 nabycie działek pod drogę ul. Przejazdową w Przemyślu na rzecz Gminy Miejskiej 

Przemyśl – 15.962,54 zł, 

 nabycie działki łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28, na rzecz Skarbu 

Państwa – 7.070,12 zł, 

 wypłata odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy 

Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi publicznej – 10.049,00 zł, 
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 wypłata odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod 

poszerzenie drogi publicznej, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miejskiej 

Przemyśl – 30.871,30 zł, 

 wypłata odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 47/1 obr. 207 m. 

Przemyśla zgodnie z decyzją GKK.V/3.7266-44/2014 – 660,55 zł, 

 nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, nieruchomości – działki będącej własnością 

Skarbu Państwa – 391,25 zł, 

 wypłata odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność 

Skarbu Państwa na podstawie decyzji zrid na realizację drogi obwodowej – 189.122,90 zł, 

 pozostałe koszty – 255,71 zł (opłata za przekaz pocztowy, koszty aktu notarialnego). 

 

2018 

 

Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na 

lokale socjalne 

 

Plan: 7.982,68 zł; wykonanie: 7.979,62 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono podatek VAT za wyposażenie do sali szkoleniowej (w 

tym: tablicę informacyjną, tablet, 10 szt. laptopów), w której zostaną przeprowadzone 

działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową 59 osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 

 

Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi 

przez Gminę Miejską Przemyśl 

 

Plan: 98.800,00 zł; wykonanie: 1.484,95 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) wypłata do depozytu sądowego zobowiązania  powstałego w związku z odszkodowaniem 

za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 47/1 w obrębie 207 miasta Przemyśla (660,55 zł); 

2) wypłata odszkodowania za składniki budowlane i roślinne znajdujące się na działce 

ogrodowej nr 272, wchodzącej w skład rodzinnego ogrodu działkowego „Malwa” położonego 

na działce nr 411/1 w obrębie 213 miasta Przemyśla (380,00 zł); 

3) opłaty notarialne i sądowe dotyczące nabycia udziału wynoszącego 160/640 

niewydzielonych części  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 268/2, nr 268/4, nr 279/1 i 

nr 279/2 w obrębie 208 miasta Przemyśla na rzecz Skarbu Państwa (444,40 zł). 

 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

2014 

 

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 34.425,86 zł w tym: 

 wydatki 34.425,86 zł, w tym zobowiązania z 2013 r. – 0,00 zł 

 zobowiązania – 0,00 w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł, zobowiązania 

niewymagalne – 0,00 zł. 

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki z UE) w roku 

budżetowym – 0,00 zł.  
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Zakres rzeczowy zadania: zakup: 

 urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo +224e -  9 372,60 zł, 

 urządzenia Develop ineo +25 – 4.365,27 zł, 

 urządzenia Minolta Bizhup C25  - 4.365,27 zł, 

 programu komputerowego WinSvrStd 2012R2OLP NL Gov 2 Proc wraz z WinSvrCAL 

OLP  Gov UsrCAL na 20 stanowisk – 5.916,92 zł, 

 programu–wznowienie licencji na 36 miesięcy dla urządzenia FortiGate 100D–10.405,80 

zł. 

 

 

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 95.700,52 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano przebudowę alei głównej o nawierzchni z kostki 

kamiennej granitowej wraz z opornikami kamiennymi granitowymi. Zakres robót obejmował: 

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 285,8 m2 i 68,4 m2 kostki czarnej, krawężniki 

kamienne 177,9 mb, poręczy ochronnych sztywnych 4,5 mb. 

 

 

2015 

 

Zakup serwera do obsługi GEOPORTALU oraz urządzenia wielofunkcyjnego 

 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 40.000,00 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono serwer HP DL 380 generacji 9 oraz kserokopiarkę 

„Konica Minolta Bizhub C454e”. 

 

Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 4.190,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 81.300,47 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe,  

podbudowę betonową oraz nawierzchnie z kostki betonowej alejek na cmentarzu głównym 

przy ul. Słowackiego. 

 

Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 130.184,28 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: wykonanie alejek cmentarnych z kostki brukowej oraz  

z kruszywa wraz z ukształtowaniem pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy                                

ul. Bolesława Śmiałego. 

 

2016 
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Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla BRMP 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 11.990,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby BRMP. 

 

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

Nakłady finansowe na zadanie: 34.657,70 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono: switche CISCO (2 szt.), jednostkę komputerową, 

drukarkę Konika Minolta C3100P. 

 

Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 4.900,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla. 

 

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 106.322,81 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono podbudowę i nawierzchnie alejek na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Bolesława Śmiałego na kostkę betonową wraz z obrzeżami 

betonowymi. 

 

 

2017 

 

Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych  

 

Nakłady finansowe na zadanie: 99.995,85 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: przebudowano 3 alejki cmentarne w tym: wykonano: roboty 

rozbiórkowe, koryta z wywozem nadmiaru gruntu, podbudowę z kruszywa łamanego warstwa 

dolna i warstwa górna, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, ułożono obrzeża betonowe 

na ławie betonowej. 

 

Przemyski inkubator przedsiębiorczości i innowacji  

 

Nakłady finansowe na zadanie: 24.600,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję programowo – organizacyjną dla 

Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji. 

 

 

 

2018 

 

Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu 

 

Plan: 200.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 
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Przemyski inkubator przedsiębiorczości i innowacji 

 

Plan: 200.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności, wykonano aktualizację 

kosztorysów oraz podpisano umowę o dofinansowanie. 

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 

 

2014 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 838.784,28 zł  

Zakres rzeczowy zadania: poniesiono wydatki z tytułu: pełnienia funkcji inżyniera projektu;  

opiekuna projektu; opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy infrastruktury 

teleinformatycznej LTE oraz budowy obiektów teleinformatycznych i zakupu urządzeń                      

i stacji bazowej do sieci LTE. 

 

Budowa lokalnych i regionalnych sieci przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

radiowych np. LTE 

Nakłady finansowe na zadanie: 80.500,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zmodyfikowano i zaktualizowano istniejącą sieć miejską  WiMAX 

do obsługi standardu LTE (stacja bazowa, stacje klienckie). 

 

PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 827.583,27 zł  

Zakres rzeczowy zadania: 

 przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi: Systemu Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów (SEOD) – Proton oraz Systemu Elektronicznych Usług Internetowych 

(SEUI), 

 dostarczono i zamontowano w trzech budynkach Urzędu Miejskiego infomaty, 

 wyrobiono indywidualne podpisy elektroniczne dla pracowników Urzędu Miejskiego, 

 wykonano audyty zewnętrzne w zakresie dostawy sprzętu oraz realizacji zapisów umowy 

zawartej z Urzędem Marszałkowskim. 

 dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 

 

2015 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 652.827,67 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: dokonano zakupu: 63 szt. komputerów i 15 szt. urządzeń 

drukujących dla jednostki podległej (Biblioteka Publiczna), 35 szt. komputerów i 35 szt. 

drukarek dla uczestników projektu (mieszkańcy miasta); ponadto środki przeznaczono na: 

serwis i utrzymanie dostarczonego sprzętu oraz dostawę łącza internetowego dla jednostek 

podległych JST i mieszkańców, wynagrodzenie dla inżyniera projektu oraz opiekuna 

projektu, promocję projektu. 
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2018 

 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

 

Plan: 1.920.453,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 

2014 

 

Modernizacja budynku przy Rynek 1 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 196.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej 2 szt. oraz 

adaptację sali ślubów na pomieszczenia biurowe. W związku z tym, że zgodnie z zawartą 

umową termin płatności faktur za wykonane roboty wynosi 30 dni od daty przyjęcia faktury 

przez Zamawiającego a termin zakończenia realizacji zadania przypadał na dzień 31.12.2014 

r. wydatek w wysokości 87.769,47 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających                  

z upływem roku budżetowego. 

 

Przebudowa budynku przy ul. Wodnej 11 z przeznaczeniem na cele administracyjne 

Urzędu Miejskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 613.800,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: 

 remont piwnic w tym wykonano: wentylację mechaniczną w pomieszczeniach archiwum 

wraz z zasilaniem i montażem osuszaczy powietrza, instalację elektryczną w pozostałych 

pomieszczeniach piwnic, 

 remont sanitariatów na parterze, I i II piętrze,  

 adaptację pomieszczeń II piętra na pomieszczenia biurowe. 

 nowe przewody wentylacyjne pomieszczeń biurowych oraz sanitariatach z ich 

wyprowadzeniem do przestrzeni strychowej oraz remont istniejących przewodów 

wentylacyjnych. 

 

Zakup kserokopiarek 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 12.125,83 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miejskiego. 

 

E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 147.600,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono serwery, macierz dyskową wraz z szafą serwerową na 

potrzeby Urzędu Miasta do obsługi mieszkańców. 

 

2015 

 

Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl 
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Nakłady finansowe na zadanie: 376.351,65 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: opracowano: dokumentację projektową na przeprowadzenie 

remontu budynku przy ul. Ratuszowej 10a w Przemyślu z przeznaczeniem na Inkubator 

Przedsiębiorczości i Innowacji, projekt budowlano-wykonawczy przystosowania budynku 

zlokalizowanego przy ul. Pasteura z przeznaczeniem na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości i Innowacji, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją 

zagospodarowania budynków technicznych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości i 

Innowacji zlokalizowanych przy ul. Bakończyckiej w Przemyślu oraz koncepcją 

zagospodarowania terenu i drogą dojazdową, dokumentację projektową dla budowy 

otwartego zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec w Przemyślu. 

  

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb 

administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 10.996,20 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 

 

 

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego 

 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 126.930,88 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: : zakupiono 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz 6 szt. drukarek 

lokalnych. 

 

 

2016 

 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb 

administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 76.260,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową na przebudowa 

pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej. 

  

Zakup oprogramowania do obsługi konsolidacji podatku VAT 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 23.554,34 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono niewyłączną licencję na używanie systemu 

informatycznego - Centralny Rejestr VAT. 

 

Zakup ręcznej drukarki atramentowej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 9.057,72 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono ręczną drukarkę atramentową służącą do 

bezdotykowego nanoszenia nadruków wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości 

przemieszczania opisywanego przedmiotu na linii transportowej lub gdzie nie ma dostępu do 

źródeł zasilania. Drukarka jest wykorzystywana do trwałego oznakowania wszystkich 

środków trwałych i urządzeń komunalnych. 
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Zakup samochodu osobowego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 77.079,59 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód osobowy marki KIA OPTIMA dla potrzeb 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

 

2017 

 

Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

na I piętrze budynku Rynek 1  

 

Nakłady finansowe na zadanie: 110.039,06 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: wyburzono ściany działowe, zdemontowano istniejącą stolarkę 

drzwiową, zbito terakotę podłogową oraz płytki ścienne, wymurowano nowe ścianki 

działowe, wyłożono ściany toalet płytkami glazurowanymi, wyłożono posadzki płytkami 

gresowymi, zamontowano drzwi drewniane, wykonano tynki wewnętrzne, kratki 

wentylacyjne, pomalowano ściany, wybudowano nowe piony kanalizacyjne, wodociągowe, 

zamontowano nowe urządzenia sanitarne. 

 

Montaż słupów ogłoszeniowych (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 6.381,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na ul. 3-go Maja 

oraz ul. Kazimierza Opalińskiego.  

 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb 

administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 780.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą robót. Kwota wydatków                            

w wysokości 780.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego. 

  

Zakup sprzętu komputerowego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 56.973,60 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 5 szt. laptopów oraz 14 szt. komputerów stacjonarnych. 

 

2018 

 

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb 

administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

 

Plan: 570.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Trwają prace budowlane. 

 

 

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 
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2017 

 

Programy Informatyczne zielone garnizony 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

 zakupiono sprzęt i oprogramowanie informatyczne do wyposażenia pracowni 

informatycznej dla specjalizacji designer w I Liceum Ogólnokształcącym,  

 zakupiono wyposażenie do pracowni webmaster oraz pracowni robotyki w Zespole Szkół 

Elektronicznych i Ogólnokształcących.  

 

 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  i OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

 

2014 

 

Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 26.244,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej 

 

2015 

 

Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania ubrań gazoszczelnych i aparatów 

powietrznych do ochrony dróg oddechowych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 53.784,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania (dotacje celowe, subwencje, środki UE) w roku 

budżetowym: 53.784,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa). 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono urządzenie kontrolno – pomiarowe Quaestor 7000 do 

badania ubrań gazoszczelnych i aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych. 

 

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 39.976,65 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód ciężarowy Mitsubishi L200 dostosowany do 

potrzeb Straży Miejskiej. 

 

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta 

Nakłady finansowe na zadanie: 85.274,72 zł,  

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono kable telekomunikacyjne w relacji PG Policji do 

studni SK przy ulicy Mickiewicza, zakupiono i wykonano instalacje monitoringu. 

 

2016 
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Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki 

Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 1.320.000,00 zł. 

 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 1.320.000,00 zł (dotacja celowa 

z budżetu państwa). 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: 4 stanowiska garażowe,  warsztat naprawczy 

umożliwiający dokonywanie drobnych napraw pojazdów i sprzętu, myjnię samochodową 

wyposażoną w urządzenia zabezpieczające przed przedostaniem się substancji 

niebezpiecznych do środowiska,  pomieszczenie do dekontaminacji i konserwacji ubrań 

gazoszczelnych i aparatów ochrony dróg oddechowych, magazyn środków gaśniczych. 

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 368,15 m2, kubatura 1.840,00m3.                           

 

Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego/ Zakup nowego samochodu 

specjalnego/ Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (samochodu specjalnego)/ 

Zakup samochodu specjalnego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 129.900,00 zł. 

  

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 110.000,00 zł (dotacja celowa                        

z budżetu państwa – 40.000,00 zł, dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej – 70.000,00 zł). 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód specjalny, rozpoznawczo - ratowniczy                        

FORD 2AB RANGER 2.2 TDCi. 

 

2017 

 

Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla Jednostki 

Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu 

Nakłady finansowe na zadanie: 933.876,00 zł 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym 933.876,00 zł (dotacja celowa 

otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego) 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty betonowe i 

posadzkowe, konstrukcje stalową wraz z dachem, instalacje, roboty zewnętrzne, roboty 

wewnętrzne wraz z wyposażeniem. 

 

Zestaw do działań poszukiwawczo-ratowniczych SAR (sonar holowany wraz z robotem 

mini ROV) 

Nakłady finansowe na zadanie: 290.000,00 zł. 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 290.000,00 zł (dotacja celowa 

otrzymana ze środków Wojewody Podkarpackiego) 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono zestaw do działań poszukiwawczo - ratowniczych  SAR 

(sonar holowany wraz z robotem mini ROV).  

 

Monitoring osiedla Kazanów (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 48.997,51 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zaprojektowano, wybudowano  oraz uruchomiono  punkt 

kamerowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic: Boruty- Spiechowicza - Opalińskiego na 
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osiedlu Kazanów, zaprojektowano, wybudowano oraz uruchomiono punkt kamerowy 

zlokalizowany przy ulicy Boruty- Spiechowicza 6 na słupie oświetleniowym nr 31 na osiedlu 

Kazanów. 

 

Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja 

istniejącego systemu monitoringu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 59.678,86 zł. 

Zakres rzeczowy zadania:  

 wymieniono kamerę IP BCS IP 4MPx SDIP 4430A-III zlokalizowaną na budynku przy 

ul. Grodzka 6 na kamerę IP BCS SDIP 2220A-II oraz wymieniono kamerę analogową 

zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska, Kościuszki na kamerę zdemontowaną  

z budynku przy ul. Grodzkiej 6, 

 wykonano monitoring na obiektach klasztornych OO. Karmelitów Bosych przy ul. 

Karmelickiej 1 w Przemyślu oraz budynkach przy ul. Katedralnej 5 i Plac Katedralny 2 w 

Przemyślu, 

 wymieniono dwie kamery analogowe na kamery IP zlokalizowane na budynkach przy ul. 

Grodzka 6 i Rynek 1, 

 zakupiono dwa komputery PC oraz klawiaturę do obsługi monitoringu w Centrum 

Monitoringu przy ul. Boh. Getta do sterowania obrazami kamer, 

 wykonano punkt kamerowy na obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. 

Dolińskiego 4,   

 zakupiono szafę do monitoringu przy ulicy Dolińskiego 4, 

 wykonano opinie techniczną dotyczącą kamery przy ulicy K. Wielkiego 28 w Przemyślu, 

 przebudowano monitoring polegający na zamianie nie działającej starej, zużytej 

technicznie kamery na nową przy ulicy K. Wielkiego 28 w Przemyślu. 

 

2018 

 

Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 

 

Plan: 133.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono samochód marki Dacia Laureate 1,6 SCe 100 LPG oraz 

częściowo dostosowano samochód do potrzeb Straży Miejskiej. Zakup drugiego samochodu 

nastąpi w II półroczu 2018 r. 

 

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 15.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Przemyśla oraz modernizacja 

istniejącego systemu monitoringu 

 

Plan: 31.176,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania: wymieniono kamerę przy Placu na Bramie, zainstalowano kamerę 

obrotową na Kamiennym Moście oraz urządzenia do przesyłu danych, zainstalowano kamerę 

obrotową oraz zmodernizowano punkt kamerowy przy ul. Mickiewicza - Bank PKO. 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 

 

2018 

 

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 

 

Plan: 1.000.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: w I półroczu br. nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej. 

W II półroczu rezerwa została przeznaczona na prace przy osuwisku na stoku oraz 

modernizację kolejki. 

 

 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 

 

2014 

 

Budowa sali gimnastycznej przy SP 14 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 22.140,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy 

sali gimnastycznej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu uwzględniającą usytuowanie 

obiektu sali gimnastycznej i placu zabaw dla dzieci. 

 

Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu 

wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych                                  

i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła" - Szkoła 

Podstawowa Nr 4 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 208.731,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz                          

z montażem 5 szt. zestawów zabawowych. Zadanie było realizowane w formule „zaprojektuj-

wybuduj”. 

 

 

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 – zadanie realizowane w ramach 

budżetu obywatelskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 239.665,50 zł  
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Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz                          

z montażem 3 szt. zestawów zabawowych. Zadanie było realizowane w formule „zaprojektuj-

wybuduj”. 

 

Modernizacja asfaltowych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 – zadanie 

realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 168.030,17 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zmodernizowano dwa boiska sportowe o wymiarach 11,9 x 21,9 m    

i 16,0 x 28,0 m. zakres modernizacji obejmował wykonanie: podbudowy pod nawierzchnię 

sportową - poliuretanową wraz z obrzeżami, ułożenie nawierzchni sportowej - 

poliuretanowej, malowanie linii, montaż urządzeń wyposażenia boisk oraz wykonanie 

systemu odprowadzenia wody opadowej z boiska. Zadanie było realizowane w formule 

„zaprojektuj-wybuduj”. 

 

Budowa szkolnych placów zabaw 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 127.493,70 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw o nawierzchni żwirowej wraz z montażem           

4 szt. zestawów zabawowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza oraz 

plac zabaw o nawierzchni żwirowej wraz z montażem 3 szt. zestawów zabawowych przy 

Szkole Podstawowej nr im Bohaterów Września. Zadanie było realizowane w formule 

„zaprojektuj-wybuduj. 

 

Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych 

Nakłady finansowe na zadanie: 15.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono między innymi: kuchnię elektryczną, lodówkę, maszynę 

do rozdrabniania warzyw i wózki do rozważenia posiłków dla potrzeb stołówki w 

Przedszkolu nr 12 przy ul. Dolińskiego 4 oraz meble kuchenne do stołówki Przedszkola nr 20. 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Przemyślu 

Nakłady finansowe na zadanie: 211.708,52 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano docieplenie elewacji od strony podwórza, obróbki 

blacharskie, płytę odbojową w Szkole Podstawowej Nr 5 im Bohaterów Września oraz . 

wymieniono stolarkę okienną – 20 sztuk i drzwiową – 2 sztuki w części segmentu D Zespołu 

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich. 

 

Termomodernizacja budynków szkolnych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 236.493,65 zł  

 

Zakres rzeczowy zadania:  w czerwcu zakończono prace związane z modernizacją instalacji 

centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy. 

 

2015 

 

Boisko wielofunkcyjne - "Mini Orlik" przy SP Nr 1 (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 113.749,75 zł,  
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Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych uzgodnień   i pozwoleń w imieniu inwestora (w szczególności 

uzgodnieniu zbliżenia do sieci ciepłowniczej), w zakresie: poszerzenia boiska 

umożliwiającego dodanie czterech jednosłupowych zestawów do koszykówki oraz 

wydzielenie dwóch małych boisk do mini koszykówki, podbudowy i nawierzchni z kostki 

brukowej pod ułożenie nawierzchni sportowej z modułów polipropylenowych, urządzeń 

wyposażenia boiska, piłkochwytów. Ponadto wykonano: poszerzenie boiska umożliwiające 

dodanie czterech jednosłupowych  

zestawów do koszykówki oraz wydzielenie dwóch małych boisk do minikoszykówki, remont 

cząstkowy nawierzchni boska z kostki z rozbiórki – 27 m2, nawierzchnie z kostki brukowej 

na podbudowie – 23 m2, montaż nawierzchni sportowej z modułów polipropylenowych – 

273,98 m2, wyposażenie boiska w urządzenia sportowe w tym piłkochwyty i elementy małej 

architektury. 

 

Budowa sali gimnastycznej przy SP 14 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 98.154,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem pomiędzy ul. Marcina Borelowskiego, a Teofila 

Lenartowicza w Przemyślu, w szczególności: projekt koncepcyjny, pełnobranżowy projekt 

budowlany, pełnobranżowy projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, 

STWiOR. 

 

Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią oraz ścianką wspinaczkową na świeżym 

powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich                   

w Przemyślu (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 290.752,32 zł 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu Inwestora. Wykonano: niwelację 

terenu, nawierzchnię bezpieczną wylewaną na podbudowie betonowej, część trawiastą, 

chodniki z kostki brukowej, monitoring, montaż urządzeń placu zabaw, urządzeń do ćwiczeń 

ruchowych, urządzeń siłowni, pawilonu dla siłowni. 

 

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych 

przy Szkole Podstawowej Nr 4 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 121.262,81 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: rozbudowę kanalizacji deszczowej w zakresie ułożenia 

rur kanalizacyjnych fi 200 mm 45,45 mb., montaż studzienek fi 400, demontaż płytek 

betonowych chodnikowych 50 x 50 - 646 m2 , ułożenie na podbudowie z kruszywa łamanego 

i podsypce cementowo-piaskowej kostki  brukowej gr 6 cm - 646 m2 , schody terenowe z 

kostki, montaż koszy na śmieci i ławek. 

 

Plac zabaw dla dzieci oraz wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 16 (Budżet 

Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 295.827,30 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano plac zabaw i wymieniono ogrodzenie od strony                       

ul. Prądzyńskiego. 
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Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym                     

im. J. Słowackiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 99.811,40 zł 

Zakres rzeczowy zadania:  wyburzono istniejącą klatkę schodową oraz zmieniono konstrukcję 

schodów, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano prace malarskie i posadzkarskie. 

 

2016 

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 163.673,48 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wymianę drzwi drewnianych zewnętrznych na PCV, 

izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę rur odwadniających, 

docieplenie ścian metodą lekką mokrą z ułożeniem tynku cienkowarstwowego akrylowego                

i żywiczno-mineralnego, obróbki blacharskie, ułożenie płyty odbojowej z płyt chodnikowych 

i przełożenie kostki betonowej przy wejściu do budynku, remont murków ogniowych                          

i kominów. 

 

Wykonanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Szkole Podstawowej 

Nr 14 w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 29.520,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji 

elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Szkole 

Podstawowej Nr 14. 

 

Unowocześnienie bazy Przedszkola Nr 2 w Przemyślu (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 280.440,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na 

śmiecie, tablic informacyjnych, wymianę lamp oświetleniowych, montaż monitoringu 

wizyjnego w budynku przedszkola, przebudowę wejścia głównego wraz z wykonaniem 

pochylni stalowej dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze z kostki brukowej, przebudowę 

patio z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej, remont ogrodzenia. 

 

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 73.677,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową 

na termomodernizację następujących obiektów: Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, 

budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz I Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 

2017 

 

Bezpieczna Szkoła - Parking - Miejsca Postojowe (Budżet Obywatelski)  

Nakłady finansowe na zadanie:  49.799,95 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano parking przy Szkole Podstawowej nr 4 w tym:  
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 nawierzchnie parkingu z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 285,23 m²,                                                            

 nawierzchnie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 30,13 m²,  

 krawężnik betonowy 15x30  o długości 95,14 m,  

 obrzeża betonowe 8x30 o długości 21,19 m, 

 słupek stalowy oznakowania pionowego – 2 szt., 

 znaki drogowe – 2 szt. (B-20, C-2). 

 

Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do koszykówki przy Szkole 

Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich  

w Przemyślu (Budżet Obywatelski)  

 

Nakłady finansowe na zadanie: 53.860,58 zł  

Zakres rzeczowy zadania:  

 modernizacja boiska do piłki nożnej: wykonano roboty ziemne, usunięcie darniny, 

wykopy i nasypy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, nawierzchnie trawiastą, 

plantowanie i obrobienie na czysto skarp nasypów i przyległego terenu, montaż zestawu 

dwóch bramek do gry w piłkę nożną osadzonych w tulejach zabetonowanych w gruncie,  

 modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 16: wykonano: 

demontaż i montaż dwóch fabrycznie nowych zestawów do gry w koszykówkę 

składających się z konstrukcji do koszykówki jednosłupowej z wysięgnikiem oraz tablicą 

do gry z obręczą i siatką. Konstrukcje jednosłupowe zostały zamontowane w tulejach 

zabetonowanych w gruncie. 

 

Rodzinne miejsce rekreacji i wypoczynku - przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Przemyślu - Etap I (Budżet Obywatelski)  

 

Nakłady finansowe na zadanie: 22.430,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową. 

 

Ulepszenie mini boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. H. Jordana  

w Przemyślu (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 37.280,88 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano wyrównanie i wyprofilowanie terenu, demontaż części 

chodnika, montaż piłkochwytów, demontaż i montaż bramek, ułożenie trawy z rolki                             

i obsianie skarpy trawą. 

 

Przebudowa składu opału przy budynku Przedszkola nr 3 wraz z odtworzeniem części 

nawierzchni utwardzonej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 29.953,19 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórkę 

elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, izolację przeciwwilgociową istniejącego 

budynku, zamurowano otwory w ścianach piwnic, demontaż instalacji elektrycznej,  ułożenie 

kostki. 

 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym                          

w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 251.000,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania: opracowano aktualizacje kosztorysów inwestorskich i przedmiarów 

oraz opracowano dokumentację projektową w zakresie przeprojektowania odcinka sieci 

ciepłowniczej kolidującej z budową sali gimnastycznej. Podpisano umowę z wykonawcą 

robót.  

 

Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 110.548,10 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: położono nową posadzkę parkietową typu „JUNKERS’”, 

zakupiono i zamontowano nową konstrukcję koszy oraz pomalowano pola boiska na sali 

gimnastycznej. 

 

Przebudowa instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w pracowni 

gastronomicznej w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 20.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż wentylacji mechanicznej wraz z materiałem po 

uprzednim przebudowaniu całkowitym sieci elektrycznej oraz ułożono płytki ścienne na 

nowym tynku po uprzedniej przebudowie instalacji wodno - kanalizacyjnej.   

 

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 5.245.658,60 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano termomodernizacje 3 budynków: 

 Budynek Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu, ul. 

Czarnieckiego 29  - wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, elewacyjnych metodą 

lekką-mokrą wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich, montażem daszków 

systemowych i czujników ruchu w oświetleniu zewnętrznym, przełożeniem płyty 

odbojowej z kostki betonowej, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji matami z wełny 

mineralnej, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę stolarki drzwiowej, 

modernizację instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej,  remont ciągów 

komunikacyjnych (ułożenie kostki betonowej), przebudowę instalacji c.o. , 

 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Grunwaldzka 81 – wykonano: 

docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i elewacyjnych metoda lekką-mokrą 

wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich, montażem czujników ruchu w 

oświetleniu zewnętrznym, wykonaniu nowej płyty odbojowej z kostki betonowej, 

docieplenie stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej i docieplenie 

stropodachów niewentylowanych styropapą, wymianę stolarki okiennej na PCV, wymianę 

stolarki drzwiowej, modernizację instalacji odgromowej, remont ciągów 

komunikacyjnych (ułożenie kostki betonowej), remont schodów i 2 pochylni dla 

niepełnosprawnych (demontaż istniejących i montaż stalowych), przebudowę instalacji 

c.o.  

 I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu ul. Słowackiego 21 – wykonano: docieplenie 

stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej, przebudowę instalacji c.o.,  

dostosowanie pomieszczeń kotłowni na węzeł MPEC: zamurowanie przejścia do 

kotłowni, wykonanie nowych tynków, posadzek i ścian, roboty malarskie, wykonanie 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

 



 31 

Wykonanie infrastruktury sieci komputerowej w szkole (projekt "Nowoczesna szkoła 

szansą rozwoju ucznia") 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 150.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano sieć komputerową przewodową i bezprzewodową wraz  

z montażem i konfiguracją urządzeń sieciowych. 

 

Zakup i skonfigurowanie serwera WWW (projekt "Kształcenie zawodowe szansą dla 

Ciebie") 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 10.000,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i skonfigurowano serwer NTT Tytan 510S101+OEM 

WIN CAL 2016 USER PL. 

 

 

 

 

 

2018 

 

Zakup i montaż kotła warzelnego do kuchni w Przedszkolu Nr 2 

 

Plan: 13.186,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano kocioł warzelny gazowy Typ: 

KG.150.8-II-X. Zadanie zrealizowane 

 

Adaptacja budynków szkolnych na terenie miasta Przemyśla - reforma szkolnictwa 

 

Plan: 1.199.500,00zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano: 

1) wielobranżową dokumentację projektową przebudowy segmentu „D” Szkoły Podstawowej 

nr 16 dla potrzeb przedszkola publicznego, budowy placu zabaw dla dzieci przedszkolnych 

oraz przebudowy węzłów sanitarnych w segmentach B i C dla potrzeb dzieci klas I-III, 

2) dokumentację projektową przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w związku  

z przebudową segmentu „D”  Szkoły Podstawowej nr 16 dla potrzeb przedszkola 

publicznego. 

Podpisano umowę z wykonawcą, prace rozpoczną się w II półroczu 2018 r. 

 

Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla 

 

Plan: 513.869,43 zł; wykonanie: 513.369,43 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zapłacono faktury za wydatki poniesione w 2017 r. 

 

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 

 

2014 

 

Przebudowa Szpitala Miejskiego (budynek nr 5) 
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Nakłady finansowe na zadanie: 116.786,50 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty budowlane oraz zamienną dokumentację 

projektowo-kosztorysową na zmianę funkcji pomieszczeń wysokiego parteru z oddziału 

ortopedycznego na oddział neurologii z pododdziałem udarowym. 

 

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 60.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono pompy infuzyjne ( 5 szt.), USG z funkcją Duplex, 

kardiograf impedancyjny, respirator stacjonarny, wózek zabiegowo-opatrunkowy oraz napęd 

ortopedyczny. 

 

Zakup kserokopiarek 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 13.076,13 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarki dla potrzeby Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych. 

 

 

2015 

 

Przebudowa Szpitala Miejskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie 200.000,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wybudowano wewnętrzną instalacje mechaniczną oraz 

rozbudowano wewnętrzną instalacje ciepła technicznego, wodno-kanalizacyjną i elektryczną 

na potrzeby wykonania wentylacji sal chorych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, 

zlokalizowanego w budynku nr 2/3493 Szpitala Miejskiego w Przemyślu przy ul. 

Słowackiego 85. 

 

2016 

 

Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu 

przy ul. Słowackiego 85 (dotacja celowa przekazana do Szpitala Wojewódzkiego OLK) 

 

Nakłady finansowe na zadanie 200.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zmodernizowano sieć informatyczną w budynku Szpitala 

Wojewódzkiego OLK przy ul. Sportowej 6 w tym: wykonano roboty branży elektrycznej - 

przebicia, trasy kablowe, listwowanie, okablowanie, łącza światłowodowe, instalacje 

elektryczne dedykowane, instalację alarmową, p.poż., KD, zasilanie awaryjne UPS, 

modernizację serwerowni. 

 

 

2017 

 

Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu 

przy ul. Słowackiego 85 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty branży elektrycznej, tj.: przebicia, trasy kablowe  

i listwowanie, okablowanie skrętkowe, łącza światłowodowe, instalacje elektryczne 

dedykowane, instalacje alarmowe, p.poż., KD, urządzenia aktywne, zasilanie awaryjne UPS, 

modernizacja serwerowni, zakupiono komputery (25 szt.) i oprogramowania (6 szt.). 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

 

2014 

 

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 19.980,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż zaworów termostatycznych, częściową wymianę 

kaloryferów żeliwnych na kaloryfery płytowe o zmniejszonej pojemności wody oraz 

wymianę części zużytego orurowania z rur stalowych na rury miedziane w Centrum 

Administracyjnym do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Dworskiego 98 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 60.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano adaptację pokoi biurowych, korytarza, magazynu                    

w przyziemiu i sanitariatów. 

 

Budowa nowego wejścia do budynku przy ul. Jasińskiego 1 wraz z zagospodarowaniem 

terenu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 7.000,05 zł  

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz 

uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 

2015 

 

Budowa nowego wejścia do budynku przy ul. Jasińskiego 1 wraz z zagospodarowaniem 

terenu 

 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 131.396,55 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wybudowano parking dla pojazdów osobowych oraz zjazd 

drogowy publiczny, wykonano bramę wjazdową, ogrodzenie oraz zewnętrzną instalację 

kanalizacji deszczowej. 

 

Zakup komputera (serwera) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 52.752,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono: serwer plików – komputer Tytan Advanced,                                

zasilacz awaryjny do serwera plików – UPS Rack APC. 

 

 

2016 



 34 

 

Modernizacja budynków Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 35.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ścianki działowe z materiałów lekkich, instalacje 

elektryczną oraz wodociągową, ułożono glazury ścienne, zamontowano stolarkę okienną  

i drzwiową w budynku mieszkalnym nr 2. 

 

Zakup kserokopiarki (program 500+) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 13.600,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono kserokopiarkę Minolta C224c na potrzeby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Zakup centrali telefonicznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 13.380,00 zł. 

Środki otrzymane na realizację zadania w roku budżetowym: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono centralę telefoniczną Slican NCP-CM400P na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

2017 

 

 

Przystosowanie Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 1 do wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 130.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty remontowo-budowlane, w tym: wyposażenie 

budynku w system sygnalizacji pożarowej, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia do 

usuwania dymu, zamknięcie piwnicy drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej, oświetlenie 

ewakuacyjne i wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne, wyposażenie w drzwi 

odpowiedniej odporności ogniowej, zabezpieczenie i nadzór prac w zakresie P/POŻ. 

 

Zakup kserokopiarek na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 10.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 2 szt. kserokopiarek Konica Minolta Bizhub 227 

A7AK021 oraz Konica Minolta/Develop 185 AOXY025 na potrzeby Miejskiego Domu 

Pomocy Społecznej.  

 

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 

2014 

 

 

Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 1,                  

ul. Dworskiego  
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Nakłady finansowe na zadanie: 99.999, 00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: dokonano przeniesienia placu zabaw z ul. Basztowej na                         

ul. Dworskiego. 

 

Dostosowanie budynku SOSW nr 3 w Przemyślu dla potrzeb niepełnosprawnych 

poprzez wymianę windy w budynku szkoły 

 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 199.945,97 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono windę w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu. 

 

Zakup sprzętu szkolnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 

zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 

Nakłady finansowe na zadanie: 55.000, 00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, 

kserokopiarki oraz drukarki. 

 

 

 

2015 

 

Nowoczesna placówka publiczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 

wizytówką Miasta (SOSW Nr 1) (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 288.834,79 zł 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 

przebudowano kotłownie z zapleczem w budynku SOSW Nr 1 przy ul. Dworskiego 104 na 

salę gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. 

 

Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży niesłyszącej uczącej się                  

w SOSW Nr 2 (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 225.061,48  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: kanalizację ogólnospławną oraz grawitacyjny system 

sieci i instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego o średnicach: Dz = 250, 200 mm 

i 160 mm z PVC-u SDR34 (klasy S), izolację poziomą, iniekcję krystaliczną budynku, 

izolację pionową, powłokową, grubowarstwową, płytę odbojową na podsypce piaskowej z 

kostki brukowej, naprawę tynków zewnętrznych po skutych tynkach lastrykowych, tynki 

renowacyjne wewnętrzne.  

 

2016 

 

Nowoczesna baza sportowa - integracją społeczności SOSW Nr 1 ze środowiskiem 

lokalnym (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 297.559,31 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę 

siatkówkę i badminton o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z odwodnieniem 

powierzchniowym, drenażem i instalacją kanalizacyjną, ogrodzenie wraz z piłkochwytami,  
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wiatę grillową z montażem stołów i ławek, ciągi piesze z kostki brukowej, remont elewacji 

sali gimnastycznej z montażem wentylatorów mechanicznych.    

 

Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW nr 2 

w Przemyślu 

Nakłady finansowe na zadanie: 130.495,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 9 osobowy samochód FORD Transit Custom 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

2014 

 

Zakup i montaż kontenera na kwarantannę dla kotów 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 7.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano kontener na kwarantannę dla kotów 

 

Zakup wraz z instalacją reduktorów - stabilizatorów mocy na potrzeby oświetlenia 

drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką 

nr 885 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 93.999,99 zł  

Zakres rzeczowy zadania: urządzenia zostały zamontowane dla istniejącego oświetlenia 

ulicznego przy szafie oświetleniowej: O2 – skrzyżowanie drogi obwodowej z ul. 

Mogilnickego; nr175 – skrzyżowanie drogi obwodowej z ul. Sielecką; O3 – skrzyżowanie 

drogi obwodowej   z ul. Rolniczą; nr 45/1 – skrzyżowanie drogi obwodowej z ul. 

Słowackiego. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pikulice 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 176.079,78 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy               

Ø 200 mm w ul. Sobótki i Złotej o łącznej długości 225 mb. 

 

Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 468.710,95 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy               

Ø 200 mm w ul. Kruhel Wielki, Leszczynowej, Dębowej, Jaworowej, Łowieckej o łącznej 

długości 1.187 mb. 

 

Budowa kanalizacji w dzielnicy Lipowica 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 193.986,16 zł  

Zakres rzeczowy zadania: uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej           

i tłocznej w ul. Wysockiego, Sanatoryjnej, Obronnej i Wołodyjowskiego wraz                                     

z przepompownią ścieków PP2.   
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Modernizacja miejskich placów zabaw 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 39.912,51 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano modernizację placu zabaw na Zniesieniu oraz przy             

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II. 

 

Zakup i dostawa donic stożkowych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 75.522,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 19 szt. donic stożkowych. Donice zostały ustawione w 

Rynku Starego Miasta. 

 

Modernizacja targowiska „Zielony Rynek” 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 377.720,18 zł  

Zakres rzeczowy zadania: ułożono nawierzchnię placu z kostki brukowej, wykonano sieć 

wodociągową, kanalizacyjną oraz instalację oświetlenia terenu, zakupiono i zamontowano 

stragany i zadaszenia ciągów pieszych. 

 

 

 

2015 

 

Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie:  59.655,00 zł 

 

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano i uruchomiono urządzania sterownicze (11 szt.)  

w istniejących szafach reduktorów mocy, zainstalowanych na terenie Gminy Miejskiej 

Przemyśl, oraz analizatorów sieci (3 szt.) z przekładnikami współpracującymi                                     

z zainstalowanymi sterownikami.  

 

 

2016 

 

Zakup kontenerów KP-7 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 9.790,80 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono 2 kontenery stalowe malowane, z uchylną klapą tylną                

i z zaczepami na linkę, o pojemności 7m3 do zbiórki odpadów komunalnych. 

 

Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 5.920,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację aplikacyjną. 

 

 

Budowa schroniska dla zwierząt w Przemyślu 
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Nakłady finansowe na zadanie: 46.982,50 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ znacząco wydłużył się 

termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Zakup i montaż kontenera dla kotów 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 11.685,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano kontener dla kotów. 

 

Budowa zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec w Przemyślu wraz z niezbędnymi 

urządzeniami 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 154.964,40 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano zbiornik retencyjny z przelewem burzowym, kanałem 

dopływowym i odpływowym. 

 

Dekoracja świąteczna 3D 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 61.848,09 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono dekorację 3D wykonaną w formie górki z trzema 

misiami.   

 

 

Monitoring Parku Miejskiego im. M. Strońskiego w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 10.840,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zainstalowano kamerę szybkoobrotową na budynku automatycznej 

toalety przy ul. Parkowej, dokonano montażu rejestratora IP 4-kanałowego oraz zakupiono                   

i uruchomiono zestaw komputerowy z monitorem przemysłowym 22 calowym. Zestaw 

komputerowy został zainstalowany w Komendzie Miejskiej Policji gdzie działa Centrum 

Monitoringu Miejskiego, obsługiwane przez Straż Miejską. 

 

Zakup projektora 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 23.493,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono projektor o mocy regulowanej 2000/2500W 

wykorzystujący jako źródło światła lampę wyładowczą, zapewniającą min. 2.000 godzin 

projekcji. 

 

2017 

 

Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 17.124,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi 

wewnętrznej na osiedlu „Za Wiarem” wraz z odwodnieniem. 

 

 

Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla 
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Nakłady finansowe na zadanie: 6.497,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności. 

 

Budowa oświetlenia na osiedlu "Krakowskie" (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 19.905,45 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych  

z oprawami na wysięgniku przy ul. Andersa (3 szt.). 

 

Budowa oświetlenia na zjeździe z ulicy Bielskiego na ulicę Łętowską (Budżet 

Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 35.288,17 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych  

z oprawami na wysięgniku (5 szt.). 

 

Budowa oświetlenia schodów łącznika ul. Czwartaków z ul. Pułaskiego (Budżet 

Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 11.931,62 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupa oświetleniowego stalowego  

z oprawami na wysięgniku. 

 

 

Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Sanatoryjnej - Etap I (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 19.997,99 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych  

z oprawami na wysięgniku (3 szt.). 

 

Budowa sieci oświetleniowej ul. Piaskowej w Przemyślu (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 25.906,58 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów linii napowietrznej NN  

z żerdzi wirowanych (3 szt.), montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN 

oraz opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (5 szt.). 

 

Oświetlenie części ul. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 25.997,09 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych  

z oprawami na wysięgniku (4 szt.). 

 

Oświetlenie drogowe ul. Koszykowej - I Etap (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 19.691,43 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupów oświetleniowych stalowych  

z oprawami na wysięgniku (4 szt.) 

 

Oświetlenie Osiedla na Stawach - Etap II (Budżet Obywatelski) 
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Nakłady finansowe na zadanie: 21.944,04 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż latarni oświetleniowych parkowych 

(ogrodowych) z oprawami oświetlenia zewnętrznego OCP-70 przy ul. Goszczyńskiego                         

(5 szt.) 

 

Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic: Czachowskiego, Regera i Piasta Kołodzieja 

na terenie Osiedla Nr 13 "Przemysława" (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 14.711,73 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano montaż i ustawienie słupa oświetleniowego z oprawami  

na wysięgniku przy ul. Czachowskiego oraz montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii 

napowietrznej nn z oprawami oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku przy ul. Regera                                  

(2 szt.) 

 

Budowa i modernizacja miejskich placów zabaw 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 124.968,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano 

200 m² bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Ofiar Katynia. 

 

 

 

 

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla 

 

Niestety musieliśmy zwrócić cześć dotacji !!!!! 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 627.792,60 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zwrócono środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w związku z nieprawidłową realizacją projektu „Kompleksowe uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych  w Przemyślu”. 

 

Plac zabaw dla dzieci (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 21.443,63 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano 

70 m² bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na osiedlu Zielonka. 

 

Plac Zabaw "Tuwima" (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 22.484,84 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano 

70 m² bezpiecznej nawierzchni. 

 

2018 

 

Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego 

Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (Budżet Obywatelski) 



 41 

 

Plan: 37.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Obniżenie emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Przemyśla poprzez wymianę 

starych urządzeń grzewczych na nowoczesne źródła ciepła 

 

Plan: 35.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano regulamin naboru, wzór deklaracji uczestnictwa  

w projekcie dotyczący wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz 

przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami.  

 

Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z 

punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej 

 

Plan: 200.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano 42 umowy na dofinansowanie do wymiany 

dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe lub na podłączenie do miejskiej sieci 

cieplnej.  

W I półroczu przekazano 3 dotacje do beneficjentów. 

 

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach 

 

Plan: 100.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Budowa linii oświetlenia na słupach stalowych wzdłuż ul. Gen. Andersa (Budżet 

Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję przebiegu linii kablowych, kosztorys 

inwestorski, pozyskano niezbędne mapy i dokumenty, trwa oczekiwanie na dokumenty, które 

ma przekazać Zarząd Osiedla. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Budowa oświetlenia drogowego ul. Szańcowej (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję zakładającą montaż 4 latarń 

oświetleniowych od cerkwi w kierunku ul. Sybiraków, opracowano kosztorys inwestorski, 

pozyskano niezbędne mapy i dokumenty. Realizacja zadania zaplanowana została w II 

półroczu 2018 r. 

 

Budowa oświetlenia na ul. Droga Hurecka (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję przebiegu linii kablowych, kosztorys 

inwestorski oraz pozyskano niezbędne mapy i dokumenty. Realizacja zadania zaplanowana 

została w II półroczu 2018 r. 

Budowa oświetlenia Osiedla na Stawach - Etap  3 (Budżet Obywatelski) 
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Plan: 18.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję oświetlenia, opracowano kosztorys 

inwestorski oraz pozyskano niezbędne mapy i dokumenty. Realizacja zadania zaplanowana 

została w II półroczu 2018 r. 

 

 

Budowa oświetlenia ul. Onufrego Zagłoby - Etap 1 (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 10.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: Zarząd Osiedla nie uzyskał zgody na przebieg linii kablowych  

i lokalizację latarń na działce nr 598 obr. 204 , wobec powyższego realizacja zadania jest 

niemożliwa. 

 

Budowa oświetlenia ul. Skalnej (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 33.480,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję oświetlenia zakładającą budowę oświetlenia 

od ul. Tatarskiej w kierunku ul. Przemysława, opracowano kosztorys inwestorski, pozyskano 

niezbędne mapy i dokumenty. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Budowa sieci oświetleniowej na ulicy Obronnej - Etap 1 (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano koncepcję oświetlenia zakładającą postawienie 5 lamp 

wraz z linią kablową podziemną, opracowano kosztorys inwestorski, pozyskano niezbędne 

mapy i dokumenty. Realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

PGE - wymiana oświetlenia 

 

Plan: 50.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

  

 

Plac Zabaw Tuwima - Etap 2  (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: 

remont schodów terenowych – betonowych wraz z wykonaniem spocznika z kostki 

betonowej, montaż balustrad ze stali ocynkowanej, szyn najazdowych ze stali nierdzewnej dla 

wózków dziecięcych oraz dwóch ławek z oparciami. Prace rozpoczną się w II półroczu 2018 

r. 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla nr 5 (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 39.600,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: 

demontaż istniejących urządzeń zabawowych z montażem nowych urządzeń, wykonaniem 

stref bezpieczeństwa i ogrodzenia placu zabaw. Prace rozpoczną się w II półroczu 2018 r. 
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DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

2014 

 

Zaprojektowanie i zakup wyposażenia do nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki 

Publicznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 250.000, 00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wyposażono wypożyczalnię dla dorosłych, dzieci, czytelnię oraz 

salę wielofunkcyjną wraz z jej zapleczem; wykonano zabudowę holu w budynku B.  

 

Rewitalizacja terenu Starego Miasta - podziemna trasa turystyczna w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 175.819,31 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano rewitalizację 60 mb zabytkowego kolektora sanitarnego; 

wybudowano wyjście z kolektora na płytę Rynku. 

 

Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Bramę 

Sanocką Górną i mur obronny, Fort "Trzy Krzyże" do Bramy na Zniesieniu oraz 

Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce (odcinek na terenie miasta 

Przemyśla) w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy 

Przemyśl w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej - etap I 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 464.118,63 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wkład Gminy Miejskiej Przemyśl do realizowanego przez Związek 

Gmin Fortecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa VI Turystyka i Kultura zadania 

inwestycyjnego Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu 

udostepnienia dla turystyki kulturowej - etap I ( odcinek na terenie miasta Przemyśla ). 

 

 

2015 

 

Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 202.084,22 zł 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano program funkcjonalno - użytkowy zagospodarowania 

podziemi budynku Rynek 1 (kolektora sanitarnego oraz budowy łącznika z kolektora do 

budynku Rynek 9) oraz dokumentację projektową adaptacji zabytkowego kolektora 

sanitarnego dla potrzeb podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu; podłączano centralę 

klimatyzacyjną w budynku Rynek 1 do nowych wymienników ciepła, zamontowano 

wentylatory przeciwbieżne w kolektorze sanitarnym, wymieniono 67 szt. oprawek 

halogenowych na ledowe. 

 

Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Bramę 

Sanocką Górną i mur obronny, Fort "Trzy Krzyże" do Bramy na Zniesieniu oraz 

Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce (odcinek na terenie miasta 

Przemyśla) w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy 

Przemyśl w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej -  etap I 
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Nakłady finansowe na zadanie: 80.725,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: zagospodarowano trasę od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt 

forteczny Bramę Sanocką Górną i mur obronny, Fort "Trzy Krzyże" do Bramy na Zniesieniu” 

oraz zrewitalizano drogę forteczną Kruhel Wielki – Prałkowce. 

 

Wzniesienie pomnika poświęconego "Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia" 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 199.987,29 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty ziemne, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę 

tarasu widokowego żelbetonowego,  fundamenty pomnika. 

 

2016 

 

Zakup regałów przesuwanych dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej wraz z transportem  

i montażem (dotacja celowa przekazana do PBP) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 22.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono przesuwane regały do pomieszczeń magazynowych 

czytelni głównej i wypożyczalni. 

Przemyska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie od Ministra Kultury                                           

i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 85.000,00 zł. Kwota 

22 000,00 zł stanowiła wkład własny. 

 

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 5 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 28.085,35 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: tynki renowacyjne w pomieszczeniach szatni, sali 

gimnastycznej, zaplecza nauczycieli w-f oraz izolację poziomą metodą iniekcji 

niskociśnieniowej w pomieszczeniu szatni.  

 

Modernizacja Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 18.013,32 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: izolację poziomą i pionową, tynki renowacyjne,  

malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej                                    

i oświetleniowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie                     

ich atrakcyjności 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 20.905,25 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano studium wykonalności oraz dokumentację techniczną 

na przebudowę i remont zabytkowego budynku przy ul. 22 Stycznia 6 oraz remont Zamku 

Kazimierzowskiego obejmujący: wymianę stolarki okiennej, remont repliki rotundy                            

i palatium oraz remont posadzki tarasu baszty. 

 

Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 80.450,00 zł. 
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Zakres rzeczowy zadania: wykonano: zadaszenie wejścia B znajdującego się na płycie Rynku 

do zabytkowego kolektora sanitarnego wraz z wykonaniem tynków, okładziny z granitu i ze 

szkła, montaż krat i bramki ze stali nierdzewnej, instalacje oświetleniową zadaszenia                              

i murków, dokumentację projektową zagospodarowania podziemi budynku Rynek 1 wraz  

z  wyposażeniem multimedialnym. 

 

Wzniesienie pomnika poświęconego "Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia" 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 121.837,53 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: nawierzchnie z kostki brukowej granitowej, montaż 

ławek i koszy na śmieci, posadzenie drzew. 

 

 

2017 

 

Modernizacja dachu w głównym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 15.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano uszczelnienie pokrycia dachu w miejscach przecieków 

poprzez nałożenie taśmy dekarskiej, miejscowe wstawianie łat z blachy cynkowej,  

prostowanie  

oraz czyszczenie rur spustowych.  

 

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich 

atrakcyjności 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wymianę stolarki okiennej oraz okiennic w Zamku 

Kazimierzowskim oraz roboty rozbiórkowe murów repliki rotundy i palatium.  

 

Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 88.802,31 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową łącznika podziemnego  

z wyjścia B w płycie Rynku do budynku Muzeum Ziemi Przemyskiej oraz aktualizację 

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w zakresie budowy łącznika podziemnego                           

z wyjścia B w płycie Rynku do budynku Rynek 11 oraz przebudowy pomieszczeń piwnic 

Rynek 1. 

 

 

2018 

 

Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich 

atrakcyjności 

 

Plan: 890.328,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: 

1) remont i konserwację murów repliki rotundy i palatium, izolacje przeciwwilgociową tarasu 

baszty północnej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, 



 46 

2) budynek przy ul. 22 stycznia 6: remont dachu, remont elewacji (część murowana), 

likwidacje rys i pęknięć, renowacje zawilgoconych murów budynku, remont i wzmocnienie 

zrębowej konstrukcji drewnianej ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynku od wewnątrz, wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem budynku, przebudowę 

dwóch bocznych tarasów i schodów zewnętrznych oraz znajdujących się poniżej pomieszczeń 

użytkowych klubu (szatnie, magazyny), remont fragmentów elewacji i gzymsów pod 

trybunami od strony boiska, wymianę odboju betonowego wzdłuż elewacji budynku, 

wymianę i uzupełnienie brakujących lub odspojonych płytek ceramicznych wraz z podłożem 

w części pomieszczeń piwnic (szatnie, sanitariaty, magazyny) oraz w łazience na poddaszu,  

wymianę zniszczonych skrzydeł drzwi (sanitariaty w piwnicach). Część dot. Czuwaju 

zrealizowana 

 

Przebudowa pomnika J. Piłsudskiego 

 

Plan: 89.000,00 zł 

Zadanie zrealizowane  

 

Przebudowa pomnika Orląt Przemyskich 

 

Plan: 101.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 

 

2014 

 

Budowa wodnego placu zabaw w ramach zadnia Budowa basenu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Sanockiej 

 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 974.000,00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację na wodny plac zabaw. W związku                

z przeciągającym się terminem wydania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                 

w Krakowie decyzji w sprawie zwolnienia z zakazu wykonania urządzeń wodnych oraz 

wznoszenia innych obiektów budowlanych, a także zmiany ukształtowania terenu, 

składowania materiałów oraz wykonania innych robót na obszarach bezpośredniego 

zagrożenia powodzią     ( wniosek o wydanie decyzji został złożony w dniu 20.08.2014 r.; 

decyzja nie została wydana do końca 2014 r.) Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na budowę 

a tym samym nie mógł rozpocząć prac związanych z budową wodnego placu zabaw. Kwota 

wydatków w wysokości 973.884,44 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego. 
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Budowa wielopokoleniowego parku sportu, rekreacji i wypoczynku - zadanie 

realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 325.540,30 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.             

W ramach podpisanej z wykonawca umowy wykonano: dokumentację projektowo-

kosztorysową budowy wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Bohaterów Getta 20-22 oraz 

roboty budowlane. W ramach robót budowlanych wykonano: skatepark; street workout park; 

siłownię zewnętrzną dla dorosłych i seniorów z montażem urządzeń; plac zabaw dla 

najmłodszych; miejsce na grill-ognisko z paleniskiem, wiatą, stołem i ławkami; chodnik wraz 

z ławkami i koszami na śmieci; remont ogrodzenia oraz zamontowano tablice informacyjne.  

 

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczące stoku narciarskiego i lodowiska 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 160.000, 00 zł  

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono i zamontowano wymiennik typu AlfaLaval                             

w maszynowni sztucznego lodowiska; wykonano przyłącz sanitarny do budynku 

magazynowego z zapleczem socjalno-sanitarnym na stoku narciarskim przy ul. Pasteura; 

zmodernizowano odwodnienie skarpy wraz ze zmianą jej profilu na stoku narciarski przy           

ul. Pasteura. 

 

2015 

 

Budowa wodnego placu zabaw w ramach zadnia Budowa basenu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Sanockiej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 1.517.896,42 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wodny plac zabaw o pow. około 440 m2, zaplecze 

techniczne dla wodnego placu zabaw, zaplecze szatniowo-sanitarne, natryski otwarte, sieci                

i przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, elektroenergetyczne, 

zagospodarowanie terenu objęło ogrodzenie, oświetlenie, schody terenowe, pochylnię dla 

osób niepełnosprawnych, chodniki, place, nasadzenia zielenią, małą architekturę (ławki, 

kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.),  zainstalowano elektroniczny system dostępu                         

i monitoring. 

 

Modernizacja kortów tenisowych 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 234.907,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: roboty budowlane na kortach nr 1 i 2 w tym: 

wymieniono nawierzchnię , wykonano roboty ziemne oraz drenaż oraz projekt budowlany 

zadaszenia kortów halami wraz zapleczem technicznym i socjalnym oraz z projektami 

branżowymi – korty nr 3 i 4. 

 

Modernizacja krytej pływalni w Przemyślu (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 301.138,55 zł. 

 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: projekt remontu oświetlenia pomieszczenia niecki 

basenowej oraz jej częściowy remont, częściową wymianę ślusarki okiennej i ścianek 
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wewnętrznych w pomieszczeniu niecki basenowej, trybuny dla widowni, obudowy 

grzejników c.o.. 

 

Modernizacja obiektów zarządzanych przez POSIR 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 92.630,00 zł 

 

Zakres rzeczowy zadania:  

1) park sportowo – rekreacyjny – przebudowano ciągi piesze, zmodernizowano kolejkę 

linową, w tym krzesełka, zmodernizowano budynek socjalny (wstawiano ścianki działowe 

i drzwi, uzupełniono sieci elektryczne i wodno – kanalizacyjne wraz z armaturą 

sanitarną); 

2) obiekt przy ul. Mickiewicza 30 – wykonano przyłącz wodociągowy wraz  

z dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim i robotami budowlanymi. 

 

2016 

 

Aktywne społeczeństwo Przemyśla - boisko wielofunkcyjne ul. Focha (Budżet 

Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 308.200,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 

na podbudowie z kruszywa łamanego i mineralnego wraz z wyposażeniem (bramki do piłki 

ręcznej, kosze, stojaki jednosłupowe z obręczami i siatkami, słupki do siatki), ogrodzenie 

boiska, elementy małej architektury (ławki stadionowe, kosze na śmieci). 

 

Modernizacja obiektów sportowych (dotacja celowa przekazana do POSIR) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 115.358,63 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano urządzenie pomiarowo – regulujące do dozowania 

wody basenowej wraz z osprzętem, wyposażeniem i urządzeniami towarzszącymi na krytej 

pływalni, wykonano remont posadzki na hali sportowej. 

 

 

Obiekty basenowe w Przemyślu przy ul. Sanockiej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 200.000,00 zł 

Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej  

 

Park Rekreacyjno-Sportowy "Kmiecie" (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 356.304,31 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: powierzchnie utwardzone, w tym: nawierzchnie 

bezpieczną z maty gumowej -  292 m2, nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm                                 

-  404,00 m2, obrzeża betonowe 6x20 cm - 154,00 m, obrzeża gumowe - 65,00 m, elementy 

małej architektury: stojaki rowerowe – 2 szt., ławki – 9 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablice 

informacyjne – 2 szt. oraz wyposażono: plac zabaw - urządzenia: karuzela pionowa                            

z 3 siedziskami – 1 szt., huśtawka – 1 szt., huśtawka potrójna – 1 szt., pomost ruchomy                     

– 1 szt., zestaw zabawowy – 1 szt., kwadrat wielofunkcyjny – 1 szt. siłownie zewnętrzną w 

urządzenia: steper – 1 szt., orbitek – 1 szt., wyciskanie siedząc – 1 szt., rower – 1 szt., prasa 
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nożna – 1 szt., wioślarz – 1 szt., strefę sportu i rekreacji - urządzenia: stół z piłkarzykami –                 

1 szt., stolik do gry w szachy i chińczyka – 1 szt., stół pingpongowy – 1 szt.  

 

Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwenia" w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 2.024.845,00 zł. 

 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: budynek wielofunkcyjny, parterowy w technologii 

tradycyjnej – murowany z dachem płaskim o wymiarach 36,54 x 21,71 m wraz                                     

z wyposażeniem, budynek garażowo-magazynowy, parterowy w technologii tradycyjnej 

murowany z dachem płaskim o wymiarach 30,54 x 18,71 m, trybunę zadaszoną dla 232 

widzów o wymiarach 40 x 4 m z pom. do obsługi fotofiniszu o wymiarach 5 x 2,5 m , bieżnie 

treningową 2-torową o wymiarach 80,20 x 2,61 m, rzutnie do pchnięcia kulą, ogrodzenie 

istniejącego parkingu na podmurówce prefabrykowanej betonowej o łącznej dł. 59,70m (wraz 

z dwoma bramami przesuwnymi), bramy o dł. 7,5 m z przesuwem ręcznym, ciągi 

komunikacyjne z kostki betonowej gr. 6 cm., zieleń: nasadzenia - tuja szmaragd w ilości                     

60 szt. pozostała zieleń to zieleń niska – trawa, małą architekturę: ławki typu parkowego. 

kosze na śmieci 10 szt., odwodnienie liniowe istniejącego terenu utwardzonego do istniejącej 

kanalizacji deszczowej, dł. 26,6 m, system monitoringu i nagłośnienia stadionu. 

 

Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji ul. Bohaterów Getta                   

(Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 298.786,02 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: ścieżki asfaltowe z zatoczkami i przeszkodami,  

skatepark o nawierzchni betonowej,  oświetlenie terenu oraz  montaż opraw oświetleniowych 

na słupach, montaż ławek i koszy na śmiecie. 

 

Zakup zegara stadionowego (dotacja celowa przekazana do POSIR) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 15.700,00 zł. 

 

Zakres rzeczowy zadania: zakupiono zegar stadionowy. 

 

2017 

 

Budowa boisk do piłki plażowej 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 39.444,50 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa naturalnego                    

o grubości 15 cm (616,00 m²), nawierzchnie z piasku płukanego o grub. 40 cm (616,00 m²). 

 

Mini siłownia na powietrzu (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 25.162,20 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 4 urządzenia fitness oraz wykonano 100 m² 

nawierzchni bezpiecznej. 

 

Obiekty basenowe w Przemyślu przy ul. Sanockiej 
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Nakłady finansowe na zadanie:  113.650,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektową. 

 

Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 164.873,80 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: opracowano wielobranżową dokumentację projektową. 

 

Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego "Juwenia" w Przemyślu 
 

Nakłady finansowe na zadanie: 1.325.335,27 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano:  

 budynek wielofunkcyjny, parterowy w technologii tradycyjnej – murowany z dachem 

płaskim  o wymiarach 36,54 x 21,71 m wraz z wyposażeniem, 

 budynek garażowo-magazynowy, parterowy w technologii tradycyjnej – murowany z 

dachem płaskim o wymiarach 30,54 x 18,71 m., 

 trybunę zadaszoną dla 232 widzów o wymiarach 40 x 4 m z pom. do obsługi fotofiniszu                          

o wymiarach 5 x 2,5 m., 

 bieżnię treningową 2-torową o wymiarach 80,20 x 2,61 m z nawierzchnią typu 

MONDOTRACK SX P30 na podbudowie z asfaltobetonu oraz rzutnie do pchnięcia kulą, 

 ogrodzenie istniejącego parkingu o łącznej dł. 59,70m wraz z dwoma bramami, 

 ciągi komunikacyjne z kostki betonowej oraz chodnik pomiędzy kompleksem Orlika 

a stadionem o dł. 9,63 m, 

 zieleń: nasadzenia - tuja szmaragd w ilości 60 szt. (pozostała zieleń to zieleń niska                         

– trawa), 

 małą architekturę: 12 ławek typu parkowego, kosze na śmieci w ilości 6 szt., 

 odwodnienie liniowe istniejącego terenu utwardzonego do istniejącej kanalizacji 

deszczowej, dł. 26,6 m, 

 system monitoringu i nagłośnienia stadionu, 

 tablicę zgodnie z wytycznymi MSiT, 

 infrastrukturę techniczną, 

 zakupiono urządzenia elektroniczne na stadion (tablica LDX wraz z zasilaniem, 

wiatromierz ultrasoniczny z pulpitem sterującym, zasilaczem,  statywem i walizką  

transportową  oraz system monitoringu na stadion). 

 

 

Siłownia plenerowa Winna Góra (Budżet Obywatelski) 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 18.644,32 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: zamontowano 5 urządzeń fitness. 

 

Zabezpieczenie osuwiska na terenie stoku narciarskiego przy ul. Pasteura 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 185.325,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano badania geotechniczne i koncepcję zabezpieczenia 

osuwiska przy ul. Pasteura, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Kwota wydatków w wysokości 90.000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego. 
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Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów zarządzanych przez 

POSiR 

 

Nakłady finansowe na zadanie: 144.008,78 zł  

Zakres rzeczowy zadania:  

wykonano: modernizację natrysków damskich i męskich oraz siłowni hali sportowej 

(18.908,37 zł), modernizację ogrodzenia terenu hali sportowej od strony ul. Mickiewicza 

(27.060,00 zł), modernizację cyrkulacji i systemu uzdatniania wody, w obiekcie krytej 

pływalni przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu (14.918,04 zł), 

zakupiono: zestaw szafek na odzież do szatni – obiekt krytej pływalni (1.203,73 zł), ciągnik 

rolniczy – stok narciarski (61.000,00 zł), maszynę eliptyczną do siłowni – obiekt hali 

sportowej (11.590,00 zł), urządzenia do monitoringu obiektów – obiekt hali sportowej 

(15.319,86 zł). 

 

2018 

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu 

 

Plan: 823.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wykonano: wykopy ziemne, ławy fundamentowe pod zaplecze hali, 

trwają prace przy wykonaniu ścian fundamentowych. 

 

Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu 

 

Plan: 3.076.000,00 zł.  

Zakres rzeczowy zadania: przebudowano kolizje sieci ciepłowniczej, energetycznej  

i kanalizacyjnej z obiektem hali sportowej, wykonano: roboty ziemne związane z wymianą 

gruntu pod fundamenty, wykonano fundamenty oraz roboty betonowe i zbrojarskie. 

 

Budowa plenerowej mini siłowni dla seniorów (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 15.300,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą 

montaż 6 urządzeń siłowych oraz 2 ławek przy Szkole Podstawowej nr 6 na osiedlu Kazanów. 

Prace rozpoczną się w II półroczu 2018 r. 

 

Centrum Edukacji i Rekreacji w Przemyślu (Baseny i inne) 

 

Plan: 186.500,00 zł; wykonanie: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą na zapewnienie doradztwa 

ekonomiczno-finansowego wraz z pełnieniem funkcji koordynatora zespołu w zakresie 

przygotowania przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Orląt Lwowskich (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 8.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: wymieniono dwa zestawy do koszykówki.  
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Modernizacja boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 

(Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 36.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

 

Modernizacja boiska położonego przy ul. Focha (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 25.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: 

wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i siłowni oraz wykonanie ogrodzenia 

siłowni. Prace rozpoczną się w II półroczu 2018 r. 

 

 

Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu 

 

Plan: 43.000,00 zł; 

Analiza stanu technicznego została wykonana. 

 

Przygotowanie terenów dla potrzeb klubów sportowych 

 

Plan: 40.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r. 

 

Rozbudowa siłowni plenerowej na osiedlu "Winna Góra" (Budżet Obywatelski) 

 

Plan: 11.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: 

montaż urządzeń fitness (orbitek, słup nośny, prasa nożna, masażer pleców poprzeczny, słup, 

prostownik pleców). Prace rozpoczną się w II półroczu 2018 r. 

 

Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ul. Pasteura na stoku narciarskim  

w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku 

 

Plan: 3.016.790,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania: realizacja zadania zaplanowana została w II półroczu 2018 r.  

 

Przebudowa i termomodernizacja POSIR-u przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu 

 

Plan: 200.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania został po 01 lipca zmieniony środki zostały przeznaczone na prace 

na stoku narciarskim 

 

 

 


