
Lp. Nazwa zadania Kwota zł Uwagi 

KATEGORIA I  

1.  
Budowa kompleksu bezpiecznych miejsc postojowych i 

wiat na rowery przy: szkołach, urzędach, 
bibliotekach, miejscach publicznych. 

360 000 

zmiana nazwy zadania oraz 
zakresu rzeczowego (budowa 
1 100 miejsc postojowych i 20 

wiat na rowery) i zmiana 
kwoty na 360 000 zł, zgoda 

wnioskodawcy 

2.  Stacja pomiaru rowerzystów. 150 000 
zmiana z Kat. II na Kat. I, 

zgoda wnioskodawcy 

3.  
Remont i modernizacja terenu szkolnego przy Szkole 

Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie. 
1 000 000 

modyfikacja zakresu 
rzeczowego zadania 

uzależniona od możliwości 
realizacyjnych, zgoda 

wnioskodawcy 

4.  
Budowa miejsc postojowych przy przychodniach 

zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. 
Generała Maczka i ul. Partyzantów. 

200 000 

zmiana nazwy zadania oraz 
zakresu rzeczowego i zmiana 

kwoty na 200 000 zł, zgoda 
wnioskodawcy 

5.  Rzeszów w dłoni. 700 000 zmiana kwoty na 700 000 zł, 
zgoda wnioskodawcy 

6.  

SMART BULWARY – ścieżka biegowa, wi-fi, 
inteligentne wyposażenie wypoczynkowe. 

600 000 

zmiana nazwy i zakresu 
rzeczowego zadania - 

wykreślenie "edu - park 
wodny" i korekta kwoty 

na 600 tys. zł, zgoda 
wnioskodawcy. 

7.  

Poprawa estetyki miasta i rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej. 

260 000 

zmiana zakresu rzeczowego 
polegająca na wykreśleniu pkt 
4 wniosku i zmiana kwoty na 

260 000 zł, zgoda 
wnioskodawcy 

8.  

Wykonanie oświetlenia wzdłuż trasy rowerowo-
spacerowej na odcinku od „Tęczowego Mostu” do 

„Mostu Zamkowego”. 

600 000 

zmiana nazwy zadania oraz 
zakresu rzeczowego - 
wykreślenie „budowy 
nowoczesnego szaletu 

miejskiego z prysznicem dla 
biegaczy” oraz zmiana kwoty 

na 600 000 zł, zgoda 
wnioskodawcy 

KATEGORIA II  

9.  Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno. 180 000 

zmiana zakresu rzeczowego 
polegająca na wykreśleniu 

przebudowy ul. Ogrodowej 
wraz z uzbrojeniem terenu 

oraz budowy drogi do placu 
zabaw na ul. Macha, zgoda 

wnioskodawcy 

10.  
Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu 

zabaw przy ul. Mazowieckiej w Rzeszowie (numer 
działki: 1895/2,  obręb 218). 

180 000 

zmiana nazwy zadania - 
wykreślona działka nr 
1896 i działka nr 1897, 
zgoda wnioskodawcy 

11.  
Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu 

Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2. 
180 000 

zmiana zakresu rzeczowego - 
bez  modernizacji murowanej 
wiaty, zgoda wnioskodawcy 

12.  
Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy  

ul. Budziwojskiej na Osiedlu Budziwój 
100 000 

zmniejszenie kwoty do 100 000 
zł, zgoda wnioskodawcy 

13.  
Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu 

tyrolskiego na Osiedlu Przybyszówka na działce 
148 000 

zmiana nazwy zadania oraz 

zmniejszenie kwoty do 148 000 



miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej. zł, na wniosek Rady Osiedla 

Przybyszówka 

14.  

Rozbiórka budynku przy ul. Świadka 7A, na działce 
1551 obr. 208 (dawny Komisariat Policji Nr 1) i w 

jego miejsce budowa wiaty rowerowej lub zespołu 
wiat dla mieszkańców tej części Rzeszowa. 

150 000 
zmniejszenie kwoty do 150 000 

zł, zgoda wnioskodawcy 

15.  
Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia 

Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie – 
Osiedle Nowe Miasto. 

180 000 
zmiana zakresu rzeczowego 

wniosku - bez remontu 
elewacji, zgoda wnioskodawcy 

16.  
Remont parkingu przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie – Osiedle Nowe 
Miasto. 

180 000 
zmiana nazwy i zakresu 

rzeczowego zadania, zgoda 
wnioskodawcy 

17.  Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej. 180 000 
zmiana zakresu rzeczowego - 

teren na 1 kort 

18.  
Zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 5 na ulicy 

Beskidzkiej m.in. przez wybudowanie siłowni 
zewnętrznej. 

60 000 

zmiana nazwy i zakresu 
rzeczowego zadania 
poprzez wykreślenie  

„bieżni wraz ze skocznią 
do skoku w dal” oraz 

zmniejszenie kwoty na  
60 000 zł 

19.  
Budowa trybuny przy boisku sportowym na terenie 

Szkoły nr 14 na Staroniwie. 
45 000 

zmiana kategorii z III na II, 
zgoda wnioskodawcy 

KATEGORIA III  
20.  

"AKTYWNY SENIOR" - CYKL WYJAZDÓW DLA 
SENIORÓW 

50 000 

zmiana nazwy i zakresu 

rzeczowego zadania - 

wykreślenie słowa 

„krajoznawczych”, zgoda 

wnioskodawcy 

21.  Organizacja pozalekcyjnych, dobrowolnych  
i nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego dla 

najmłodszych w szkołach i przedszkolach  
w Rzeszowie. 

50 000 

zmniejszenie kwoty do  

50 000 zł, zgoda 

wnioskodawcy 

 


