
 

Po raz kolejny w budżecie Gminy Dukla wyodrębniono środki Funduszu 

Sołeckiego. O zadaniach przewidzianych do realizacji w 2017 roku,                                   

w poszczególnych miejscowościach, zadecydowali mieszkańcy. 

Sołectwo Nazwa zadania Planowana kwota 

wydatków w 2017 r. 

BARWINEK 

Wykonanie projektu budowy garażu OSP                 

w Barwinku - działka gminna nr 87 3 000,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

międzynarodowej w Barwinku 
11 500,17 zł 

CERGOWA 

Przebudowa dróg wewnętrznych nr 1585, 1587, 

1547 i wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 

200 mb 
30 851,42 zł 

CHYROWA 

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 106 oraz 

wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku                

200 mb 
9 347,98 zł 

GŁOJSCE 

Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia 

ulicznego ul. Szkolna od szkoły do ul. 

Dukielskiej - ul. Dukielska od skrzyżowania do 

przystanku w kierunku Iwli 30 851,42 zł 

IWLA 
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 

wewnętrznej nr 807, 808, 820 
29 308,85 zł 

JASIONKA 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej od drogi powiatowej do drogi gminnej 

"Zapłocie" 

30 851,42 zł 



LIPOWICA 
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 656 o długości 

60 m oraz drogi nr 668 o długości 100 m  
14 376,76 zł 

ŁĘKI DUKIELSKIE 

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze 

gminnej nr 2125 na odcinku od drogi powiatowej 

do skrzyżowania z drogą nr 2932 
30 851,42 zł 

MSZANA 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

powiatowej od ostatniej w stronę Chyrowej, od 

Domu Ludowego do pierwszej lampy na osiedlu 

włącznie z opracowaniem projektu i montażem 

lamp 10 000,00 zł 

Organizowanie imprez o charakterze kulturalno - 

rozrywkowym (w tym zakończenie V Biegu o 

Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, 

Wigilia) 
4 839,53 zł 

MYSZKOWSKIE 

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 396 - 

wykonanie nakładki asfaltowej o długości                   

170 mb od ronda w kierunku P. Szumlas 
11 970,35 zł 

NADOLE 

Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej na 

drodze wewnętrznej nr 541 
10 000,00 zł 

Przebudowa - wykonanie nakładki asfaltowej na 

drodze wewnętrznej nr 331 
7 336,43 zł 

Zakup krzeseł do Domu Ludowego 
5 000,00 zł 

NOWA WIEŚ 

Budowa altany wraz z pomieszczeniem 

gospodarczym przy budynku Domu Ludowego     

w Nowej Wsi 11 538,43 zł 

OLCHOWIEC 

Wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej na 

drodze Olchowiec-Kolonia na odcinku 500 mb, 

nr działki 347,330. 8 329,88 zł 

RÓWNE 

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego 

hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w 

Równem 
30 851,42 zł 

TEODORÓWKA 
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326 i 

wykonanie nakładki asfaltowej - bitumicznej 
30 851,42 zł 

TRZCIANA 

Zakup stołów świetlicowych do Domu 

Ludowego 3 000,00 zł 

Wymiana podłóg w Domu Ludowym 
10 081,00 zł 



TYLAWA 

Budowa przepustu na drodze gminnej nr 570  
3 000,00z zł 

Budowa uzupełniająca oświetlenie uliczne 

wzdłuż drogi krajowej nr 19 na całej długości 

miejscowości Tylawa 
15 757,67 zł 

WIETRZNO 

Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP                   

w Wietrznie 
4 000,00 zł 

Prace remontowe przy budynku gimnazjum 
4 000,00 zł 

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 
4 000,00 zł 

Prace remontowe w Domu Ludowym 
6 851,42 zł 

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Domu 

Ludowym 
12 000,00 zł 

ZAWADKA 

RYMANOWSKA 

Budowa oświetlenia na odcinku drogi gminnej - 

działka nr 210 od posesji P. Jana Pustułki - 

działka nr 182/1 do posesji P. Stanisława 

Wilczka - działka nr 211/1, na której będą 

ustawione trzy lampy 8 000,00 zł 

Zakrzewienie skarpy koło Domu Ludowego 

(działka gminna nr 117) 
5 636,33 zł 

ZBOISKA 

Wykonanie nakładki asfaltowej o długości                

315 mb. Droga nr 545 od drogi głównej do                     

P. Belcików 
19 220,44 zł 

ZYNDRANOWA 
Wykonanie oświetlenia od początku wsi od                 

P. Gocza do P. Pilipa 
10 180,97 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Bik 

Łączna wartość przedsięwzięć                         

w ramach Funduszy Sołeckich 2017 

opiewa na kwotę 427.384,73 zł. 

 


