
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R                

ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb

oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku

W ramach inwestycji wykonano m. in. nawierzchnię drogi

na długości 873 mb wraz z jej poszerzeniem, chodnik

o długości 873 mb, odwodnienie, ściek przykrawężnikowy

oraz przebudowano most na rzece Barcówka.

Całkowita wartość zadania wyniosła:         2 244 278,12 zł

w tym:

➢ środki z Fundusz Dróg Samorządowych:  1 724 136,00 zł

➢ pomoc finansowa z Gminy i Miasta Nisko:   247 755,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego: 272 387,12 zł 
w tym z RFIL: 247 756,88 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan 

Golczański - Golce na odcinku Majdan Golczański -

Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej 

Nr 1039R Jarocin - Ulanów w m. Jarocin, 

Majdan Golczański i Szyperki

W ramach zadania przebudowane zostało blisko 7 km dróg,

które podwyższyły parametry techniczne i eksploatacyjne

dróg Nr 1038R i 1039R, zwiększył się komfort jazdy oraz

poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu

drogowego.

Całkowita wartość zadania wyniosła:         3 003 631,56 zł                 

w tym:

➢ środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 399 275,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                          604 356,56 zł

w tym z RFIL:  599 819,04 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary –

Banachy w m. Huta Nowa

W ramach zadania wykonano nawierzchnię na długości

2373 mb, kanalizację deszczową, zjazdy, zatokę

przystankową i perony, chodnik oraz pobocza.

Całkowita wartość zadania wyniosła:      1 746 175,31 zł

w tym:

➢ środki z FDS:                                            1 396 140,00 zł

➢ pomoc finansowa z Gminy Harasiuki:           10 000,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                       340 035,31 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R  Ulanów –

Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka 

Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R 

Kurzyna - Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię,

chodniki, odwodnienie, zjazdy oraz wyniesione skrzyżowania

w miejscowości Glinianka, Wólka Bielińska i Dąbrowica.

Całkowita wartość zadania wyniosła:        2 078 642,39 zł

w tym:

➢ środki z FDS:                                             1 452 348,00 zł

➢ pomoc finansowa 

z Gminy i Miasta Ulanów:                             200 000,00 zł

➢ środki z Nadleśnictwa Rudnik:                        50 000,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                         376 294,39 zł   
w tym z RFIL: 372 435,06 zł 

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R               

ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi

o długości 686 mb, wykonano zjazdy, poprawiono

kanalizację oraz elementy ulicy, w tym chodnik

o łącznej długości 1367 m, oznakowano drogę

i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Całkowita wartość zadania wyniosła:      1 341 470,22 zł                 

w tym:

➢ środki z FDS:                                              937 225,00 zł

➢ pomoc finansowa z Gminy i Miasta

Rudnik nad Sanem:                                    200 834,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                       203 411,22 zł 
w tym z RFIL:  200 834,89 zł 

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa 

w miejscowości Jata – Zalesie

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi

o długości 990 mb, wykonano zjazdy, poprawiono

kanalizację oraz elementy ulicy, w tym perony, zatoki

postojowe i chodnik o łącznej długości 725 m. Oznakowano

także drogę oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa

ruchu.

Całkowita wartość zadania wyniosła:         1 235 213,62 zł 

w tym:

➢ środki z Funduszu Dróg Samorządowych:    862 392,00 zł

➢ pomoc finansowa z Gminy Jeżowe:                50 000,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                          322 821,62 zł 
w tym z RFIL – 319 597,29 zł 

INWESTYCJE



Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach

powiatowych powiatu niżańskiego w ramach

programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

W ramach projektu zmodernizowano trzy przejścia dla

pieszych w pobliżu szkół podstawowych w Jarocinie,

Cholewianej Górze i Bystrem. Przejścia zostały

odpowiednio oznakowane, a dzięki sygnalizacjom

świetlnym, również zauważalne z dalszej odległości.

Całkowita wartość zadania wyniosła:          148 870,22 zł 

w tym:

➢ środki z budżetu państwa:                           100 000,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                         48 870,22 zł 
w tym z RFIL:  45 051,07 zł 

INWESTYCJE



Budowa i modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych, w obrębie Cholewiana Góra, 

dz. o nr ewid. 205/2 – etap III

W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi

o dł. 250 mb i wykonano pobocza o szer. 0,5 m.

Modernizacja drogi poprawi warunki dojazdu rolników

m.in. do swoich pól, łąk i gruntów leśnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła:           68 990,28 zł

w tym:

➢ środki z samorządu województwa:               54 675,96 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                         14 314,32 zł
w tym z RFIL: 13 668,99 zł 

INWESTYCJE



Utworzenie miejsca aktywności lokalnej 

przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego 

w Rudniku nad Sanem

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie altany,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie

dwóch ławek, kosza na odpady i postawienie grilla

betonowego na podłożu z kostki betonowej.

Całkowita wartość zadania wyniosła:          55 635,00 zł 

w tym:

➢ środki z PROW:                                           31 815,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                       23 820,00 zł

INWESTYCJE



Remont 

sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego 

przy Liceum Ogólnokształcącym

W ramach zadania m.in. wymieniono drewnianą podłogę

w sali gimnastycznej na podłogę syntetyczną, zamontowano

trybuny, wyposażenie sali i siłowni, wymieniono

nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego,

namalowano linie boiska oraz wymieniono siatki ogrodzenia

boiska i zainstalowano piłkochwyty.

Całkowita wartość zadania wyniosła:   1 006 290,28 zł

w tym: 

➢ środki  z  F-szu Rozwoju  Kultury Fizycznej w ramach 

programu    „Sportowa   Polska   – Program   rozwoju 

lokalnej infrastruktury sportowej”:             463 830,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                     542 460,28 zł

INWESTYCJE



Rozbudowa i remont hali sportowej oraz remont sali 

gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji 

Zawodowej w Nisku

W ramach inwestycji m.in. rozbudowano halę sportową

o trybuny wewnętrzne, wymieniono pokrycie dachu hali,

położono podłogę sportową z wykładziny syntetycznej,

zamontowano rolety wewnętrzne aluminiowe, wyposażono

siłownię oraz wykonano remont sali gimnastycznej

polegający m.in. na położeniu sportowej podłogi i montażu

wyposażenia w sali gimnastycznej.

Całkowita wartość zadania wyniosła:        1 545 469,98 zł

w tym:

➢ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej”:                            618 620,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:                       926 849,98 zł 

w tym z RFIL: 926 120,10 zł 

INWESTYCJE



Winda osobowa wewnętrzna 4-ro przystankowa 

z szybem samonośnym, panoramicznym 

dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych 

w budynku Regionalnego Centrum Edukacji 

Zawodowej w Nisku 

Wykonanie windy wewnętrznej pozwoliło na

likwidację barier architektonicznych i dostosowanie

budynku RCEZ w Nisku do swobodnego

i bezproblemowego korzystania z bazy szkoły przez

wszystkich użytkowników.

Całkowita wartość zadania wyniosła:   330 365,25 zł

w tym:

➢ środki z PFRON:                                150 000,00 zł

➢ środki Powiatu Niżańskiego:              180 365,25 zł

w tym z RFIL: 179 985,92 zł 

INWESTYCJE



Zakup i dostawa klasopracowni dydaktycznych 

dla szkół ponadpodstawowych 

Powiatu Niżańskiego

W ramach zadania zakupiono klasopracownie dydaktyczne

dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat

Niżański, w tym:

• klasopracownię językową dla RCEZ w Nisku

• klasopracownię chemiczną dla LO w Nisku

• klasopracownię integracji sensorycznej dla SOSW

w Rudniku nad Sanem

• klasopracownię komputerową dla Zespołu Szkół

w Rudniku nad Sanem.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 188 466,70 zł

w tym:

➢ środki Powiatu Niżańskiego: 188 466,70 zł

w tym z RFIL: 186 892,30 zł

INWESTYCJE


