Rekordowy budżet Miasta 2018 – 170 mln zł
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Budżet inwestycyjny
Miasta Jarosławia
na 2018 rok

35 mln zł
Zapotrzebowanie Mieszkańców - 90 mln zł
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DZIELNICA nr II
Inwestycje 2018
2 032 000 zł + inwestycje w ramach BO

CO ZYSKA DZIELNICA NR II w 2018 roku
w ramach budżetu inwestycyjnego

Przebudowa ul. Braci Prośbów (120 tys. zł)

Budowa parkingu przy ul. Legionów
bloki 20, 22, 24 (100 tys. zł)

CO ZYSKA DZIELNICA NR II w 2018 roku
w ramach budżetu inwestycyjnego

Przebudowa ul. Nartowskiej - III etap (120 tys. zł)

Przebudowa ul. Czechowskiego - II
etap (60 tys. zł)

CO ZYSKA DZIELNICA NR II w 2018 roku
w ramach budżetu inwestycyjnego

Przebudowa ul. Chłopickiego - II etap (160 tys. zł)

Przebudowa ul. Nabielaka - II etap
(160 tys. zł)

CO ZYSKA DZIELNICA NR II w 2018 roku
w ramach budżetu inwestycyjnego

Przebudowa ul. Skrzyneckiego - II etap (195 tys. zł)

Przebudowa ul. 29-Listopada - II etap
(135 tys. zł)

CO ZYSKA DZIELNICA NR II w 2018 roku
w ramach budżetu inwestycyjnego

Budowa parkingu na działkach miejskich przy
dworcu PKP w Jarosławiu (200 tys. zł)

Przebudowa ul. Zielińskiego (50 tys. zł)

CO ZYSKA DZIELNICA NR II w 2018 roku
w ramach budżetu inwestycyjnego

Przebudowa ul. Paderewskiego (140 tys. zł)
Starostwo nie uwzględniło tego w budżecie

Przebudowa chodnika ul. Królowej Jadwigi (od ul.
Poniatowskiego do ul. Sikorskiego) – 30 tys. zł
Starostwo nie uwzględniło tego w budżecie

CO ZYSKA DZIELNICA NR VI w 2018 roku
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

• Z Robotem do Szkoły - zestawy klocków edukacyjnych lego dla
wszystkich szkół (150 tys. zł)
• Droga Integralnej Odnowy Człowieka „Via Reginae” (150 tys. zł)
• Piknik promujący drogi kulturowe (10 tys. zł)
• Jarosławska Kuźnia Wolontariatu (7 tys. zł)
• Gala MMA (10 tys. zł)
• Bawimy się i wypoczywamy bez używek (4 tys. zł)
• Bieg Malucha w Biegu z Europą - edycja 2018 (10 tys. zł)
• Uczymy bawiąc, bawimy ucząc SP1 (10 tys. zł)

Kluczowe inwestycje
Budowa nowego cmentarza
przy ul. Szczytniańskiej
III etap - 1 700 000 zł
•
•
•
•
•
•

nowe miejsca parkingowe
alejki
kwatery grzebalne
wyposażenie kaplicy
wyposażenie budynku
pogrzebowego

Kluczowe inwestycje
ze środków zewnętrznych

Stadion Miejski
Całkowita wartość inwestycji

15 891 000 zł
Dofinansowanie Ministra Sportu
i Turystyki w ramach Programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletyczne

900 000 zł
Dofinansowanie ramach Programu
Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej

1 000 000 zł

Kluczowe inwestycje
ze środków zewnętrznych

Rewitalizacja MOK
w ramach MOF
Całkowita wartość projektu
9 800 000 zł
Inwestycje w Jarosławiu
4 500 000 zł

Kluczowe inwestycje
ze środków zewnętrznych

Magiczny Jarosław
Budżet projektu – 2 256 000 zł
Dofinansowanie - 1 700 000 zł
Prace remontowo-konserwatorskie oraz
dostosowanie do prowadzenia działań kulturalnych
obiektów:
•
•

Brama Krakowska
piwnice Ratusza
Przewiduje się utworzenie
Centrum Edukacji Kulturalnej
Autor: Ewa Kowal/Marcin Pietuch

Pozostałe inwestycje
ze środków zewnętrznych

Place zabaw – Koszt 1,2 mln zł, Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 600 tys. zł

ul. Przygrodzie (651 tys. zł)

ul. Legionów - Ogródek Jordanowski
(562 tys. zł)

Inwestycje w infrastrukturę
Plac zabaw – I etap
wartość inwestycji 150 tys. zł
Plac zabaw przy parku im.
Czesławy Puzon ps. „Baśka”
sfinansowany w całości z budżetu
Miasta

Inwestycje w infrastrukturę
Rewitalizacja
Parku Miejskiego
Całkowita wartość projektu
„Eskapady na Książęcym
Szlaku” 7 160 000 zł
Inwestycja w Jarosławiu
4 960 000 zł

Kluczowe inwestycje
e-Jarosław, e-usługi dla
mieszkańców Miasta Jarosławia
Całkowita wartość projektu: 1 472 513,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 244 836,54 zł
W ramach projektu planowane jest udostępnienie
mieszkańcom miasta e-usług w następujących obszarach:
• Płatności elektroniczne za zobowiązania podatkowe
i opłaty lokalne
• Elektroniczne dzienniki w szkołach podstawowych
• Zgłoszenia usterek w infrastrukturze miejskiej
• System informacji przestrzennej
• Centralna sprawozdawczość jednostek UM

Inwestycje w infrastrukturę
Drogi gminne: 8 427 000 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (50 tys. zł)
Przebudowa ul. Miłosza (100 tys. zł)
Przebudowa ul. Asnyka (150 tys. zł)
Przebudowa ul. Kraszewskiego (400 tys. zł)
Przebudowa ul. Blichowa (200 tys. zł)
Przebudowa ul. Boczna Sanowa (200 tys. zł)
Przebudowa ul. Dojazdowej - II Etap (400 tys. zł)
Przebudowa ul. Wiśniowej (250 tys. zł)
Przebudowa ul. Braci Prośbów (120 tys. zł)
Budowa parkingu przy ul. Legionów bloki 20, 22,24 (100 tys. zł)
Przebudowa ul. Nartowskiej - III etap (120 tys. zł)
Przebudowa ul. Czechowskiego - II etap (60 tys. zł)

Inwestycje w infrastrukturę
Drogi gminne: 8 427 000 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przebudowa ul. Chłopickiego - II etap (160 tys. zł)
Przebudowa ul. Nabielaka - II etap (160 tys. zł)
Przebudowa ul. Skrzyneckiego - II etap (195 tys. zł)
Przebudowa ul. 29-Listopada - II etap (135 tys. zł)
Przebudowa ul. Przyklasztornej (325 tys. zł)
Przebudowa ul. Spółdzielczej (150 tys. zł)
Przebudowa ul. Dziewiarskiej (160 tys. zł)
Modernizacja ul. Gębarowicza (100 tys. zł – zbyt mało
środków)
Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego (100 tys. zł)
Rozbudowa ul. Łączności (1 500 tys. zł)
Przebudowa ul. Elektrownianej + odwodnienie (150 tys. zł)
Przebudowa ul. Kossaka (100 tys. zł)

Inwestycje w infrastrukturę
Drogi gminne: 8 427 000 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przebudowa ul. Konfederackiej (100 tys. zł)
Przebudowa ul. Bocznej Szczytniańskiej (20 tys. zł)
Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski - II etap (153 tys. zł)
Przebudowa ul. Szczepańskiego (210 tys. zł)
Przebudowa ul. Konarskiego (230 tys. zł)
Przebudowa ul. Kruhel Pełkiński nr 45-53A (50 tys. zł)
Przebudowa ul. Kruhel Pełkiński nr 83-101 (50 tys. zł)
Przebudowa ul. Burmistrza J. Matusza (100 tys. zł)
Przebudowa ul. Piaskowej - I Etap (120 tys. zł)
Modernizacja chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych
„BO”(40 tys. zł)

Inwestycje w infrastrukturę
Drogi wewnętrzne: 1 771 000 zł
•
•
•
•
•
•
•

Utwardzenie placu przy szkole 11 z wykonaniem zjazdu
do ul. Kraszewskiego (396 tys. zł)
Budowa parkingu przy ul. Benedyktyńskiej (410 tys.)
Budowa parkingu na działkach miejskich przy
dworcu PKP w Jarosławiu (200 tys. zł)
Budowa parkingów os. Tysiąclecia (blok 8-10-15) – II
Etap (200 tys. zł)
Przebudowa placu przy ul. Ks. Makary (210 tys. zł)
Przebudowa bocznej ul. Pogodnej (155 tys. zł)
Przebudowa ul. Rajskiej (130 tys. zł)

Parking przy dworcu PKP Jarosław

Inwestycje w infrastrukturę
Drogi powiatowe
Wspólna inwestycja Gminy Miejskiej Jarosław,
gminy Pawłosiów oraz powiatu Jarosławskiego
na przebudowę dróg pomiędzy miastem
Jarosław a autostradą A4 Jarosław – ul.
Pawłosiowska pomiędzy autostrada A4 a
miastem Jarosław – 204 tys. zł

Inwestycje w infrastrukturę
Drogi powiatowe
dotacja z budżetu miasta 1 324 000 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Paderewskiego, chodniki i parking (140 tys.)
ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy, chodniki i parking (100 tys.)
ul. Kościuszki i ul. Reformacka (100 tys.)
ul. Bandurskiego (100 tys.)
ul. Batalionów Chłopskich - budowa chodnika (150 tys.)
ul. Dolnoleżajska, ul. Brodowicze, ul. Stawki - przebudowa nawierzchni (150 tys.)
ul. Żwirowa, ul. Łazy Kostkowskie - przebudowa nawierzchni (200 tys.)
ul. Pasieka, chodnik (50 tys.)
ul. Zwierzyniecka - budowa chodnika od ul. Rybackiej do ul. Długosza (50 tys.)
ul. Zielińskiego (50 tys.)
ul. Królowej Jadwigi - przebudowa chodnika od ul. Poniatowskiego do ul. Sikorskiego
(30 tys.)

Inwestycje w infrastrukturę
Oświetlenie - wydatki inwestycyjne
1 253 447 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa oświetlenia ul. Brama Pełkińska (40 tys.)
Budowa oświetlenia ul. Rybacka - I Etap (100 tys.)
Instalacja oświetlenia mostu na rzece San - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (40 tys.)
Budowa oświetlenia ul. Słoneczna - II Etap (170 tys.)
Budowa oświetlenia łącznika od ul. Drużynieckiej do Pruchnickiej (134 tys.)
Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa (48 tys.)
Modernizacja oświetlenia w Alei Kasztanowej na os Gen. Kazimierza Pułaskiego (90 tys.)
Instalacja nowych słupów oświetlenia ulicznego w Dzielnicy nr 5 (250 tys.)
Budowa oświetlenia boczna ul. Pogodna (150 tys.)
Budowa oświetlenia ul. Batalionów Chłopskich - Kolaniki (100 tys.)
Budowa oświetlenia ulicznego boczna ul. Batalionów Chłopskich (110 tys.)
Budowa oświetlenia ul. Kruhel Pełkiński od słupa 14/106 do 36/106 (20 tys.)

Budżet Obywatelski 2018

KATEGORIA A - projekty duże
od 40 001 zł do 150 000 zł (pula 450 000 zł)
1. Zdrowe, bezpieczne i kolorowe strefy ucznia (125 500 zł)
2. Droga Integralnej Odnowy Człowieka „Via Reginae” (150 000 zł)
3. Z Robotem do Szkoły - zestawy klocków edukacyjnych lego
dla wszystkich szkół (150 000 zł)

Budżet Obywatelski 2018

KATEGORIA B - projekty średnie
od 10 001 zł do 40 000 zł (pula 200 000 zł)
1. Ogród na Skarpie (40 tys. zł)
2. Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy SP nr 7 (40 tys. zł)
3. Remont ogrodzenia stadionu JKS (40 tys. zł)
4. Lepszy start dla przedszkolaka MP8 (40 tys. zł)
5. Oświetlenie mostu na rzece San (30 tys. zł)
6. Modernizacja chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych (40 tys. zł)

Budżet Obywatelski 2018

KATEGORIA C - projekty małe
do 10 000 zł (pula 100 000 zł)
1. Piknik promujący drogi kulturowe (10 tys. zł)
2. Kreatywna strefa gier - Aleja Kasztanowa
(10 tys. zł)
3. Organizacja Pikniku Rodzinnego
dla społeczności dzielnicy Nr 7 (5 tys. zł)
4. Jarosławska Kuźnia Wolontariatu (7 tys. zł)
5. Gala MMA (10 tys. zł)
6. Zjeżdżalnia inna niż wszystkie MP8 (10 tys. zł)

7. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci
i Młodzików im. T. Kościuszki (10 tys. zł)
8. Uczymy bawiąc, bawimy ucząc SP1 (10 tys. zł)
9. Bawimy się i wypoczywamy bez używek (4 tys. zł)
10. Klub Integracji Rodzicielskiej (ok. 10 tys. zł)
11. Bieg Malucha w Biegu z Europą
- edycja 2018 (10 tys. zł)

POZOSTAŁE ISTOTNE INWESTYCJE
W ramach budżetu miejskiego 2018 i przy dofinansowaniu zewnętrznym
•
•
•
•

Budowa budynków komunalnych lub socjalnych (900 tys. zł)
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego (100 tys. zł)
Modernizacja alejki wraz z odwodnieniem na Starym Cmentarzu (163 tys. zł)
Bulwary nad Sanem – opracowanie dokumentacji projektowej na
zagospodarowanie terenu (128 tys. zł – za mało)
• Rozbudowa oraz modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta
Jarosławia (187 tys. zł)
• Zakup i montaż wiat przystankowych - ul. Konfederacka, ul. Skarbowskiego,
ul. Łazy Kostkowskie (45 tys. zł)

POZOSTAŁE ISTOTNE INWESTYCJE
W ramach budżetu miejskiego 2018 i przy dofinansowaniu zewnętrznym

• Wykonanie elewacji szkoły podstawowej nr 7 – 170 tys. zł
• Kanalizacja – Kruhel Pełkiński – 300 tys. zł
• Równy start dla najmłodszych adaptacja budynku przy ul.
Kraszewskiego nr 1 + koszty funkcjonowania
(Budżet projektu - 1 194 337 zł – Dofinansowanie - 1 074 904 zł)

Zestawienie inwestycji 2018
Nazwa inwestycji
Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław- Przeworsk
e-Jarosław - e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia
Zakup i montaż budki dla inkasenta na Parkingu przy pl. Bóżnic
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta
Modernizacja strony internetowej www.jaroslaw.p
Wykonanie w budynku ratusza tablicy upamiętniającej 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Zdrowe bezpieczne i kolorowe strefy ucznia w Szkole podstawowej nr 11- BO
"Równy start dla najmłodszych"- adaptacja budynku przy ul. Kraszewskiego nr 1na przedszkole wraz z zakupem wyposażenia oraz
koszty funkcjonowania- realizowanego w ramach RPO
Budowa ogrodu na skarpie- BO
Zagospodarowanie bulwarów nad SANEM
Adaptacja piwnic ratusza na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu "Jarosław Magiczne Miasto"
Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej a na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu "Jarosław Magiczne Miasto"
Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz ofert kulturalnej na terenie MOF Jarosław-Przeworsk- budowa klatki schodowej wraz z szybem
windowym i montaż windy oraz remont MOK Jarosław
remont zabytkowego muru oporowego przy ul. Podgórze
Budowa placu zabaw przy ul. Przygrodzie
Budowa placu zabaw przy parku Im. Czesławy Puzon ps. "Baśka"
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego (dawna siedziba MOPS) na mieszkania
Budowa placu zabaw przy ul. Legionów
Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej
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Zestawienie inwestycji 2018
Nazwa inwestycji

Plan w Budżecie

Budowa budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych ( z dofinansowaniem w ramach programu M+ lub programów BGK)
Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 7
Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy Szkole Podstawowej nr 7- II etap- BO
Budowa kanalizacji ul. Kruhel Pełkiński
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem
Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Konfederackiej i Skarbowskiego
Zakup witaczy
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
Z robotem do szkoły - zakup zestawów edukacyjnych LEGO dla szkół podstawowych - BO
Ekologiczne miasto Jarosław- projekt przewidziany do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z EFRR
Droga integralnej odnowy człowieka- Via Reginae-BO
Budowa ogrodów deszczowych- wkład własny
Realizacja projektu "Mistyyka Karpackich Miast-Tworzenie produktu turystycznego karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Świdnika"
Dotacje z MOF
Budowa budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych ( z dofinansowaniem w ramach programu M+ lub programów BGK)
Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej nr 7
Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy Szkole Podstawowej nr 7- II etap- BO
Budowa kanalizacji ul. Kruhel Pełkiński
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem
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12 mln zł na drogi + 23 mln zł na inwestycje = 35 mln zł

inwestycji

Bezpłatne
szkolenia
komputerowe

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszam do dyskusji

