Inwestycje komunalne realizowane w kadencji 2014 - 2018 wraz z wysokością pozyskanych
środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
Lp.

Nazwa

Wartość zadania po
stronie UG

2015
10 000,00

1

Montaż urządzeń klimatyzacji w remizie OSP w Księżpolu - w ramach zadania została wykonana klimatyzacja sali bankietowej.

2

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2928L Sól - Majdan Nowy w m. Majdan
Stary na dystansie 1,9 km.

7 995,00

3

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w m. Zawadka - w ramach zadania zostały zakupione naczynia dla potrzeb funkcjonowania
świetlicy.

2 962,96

4

Wykonanie odwodnienia parkingu i remizy OSP w m. Rakówka - w ramach zadnia został wykonany rurociąg odwadniający
budynek remizy wraz z kanałem odprowadzającym wodę gruntową.

8 191,80

5

Dostawa materiału kamiennego na remont dróg gminnych - zadanie polegało na poprawieniu przejazdu po drogach gruntowych prowadzących do gruntów rolnych.

108 284,28

6

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi gminnej 109415L w miejscowości Stare Króle - projekt
obejmował budowę chodnika całej miejscowości.

7 900,00

7

Zakup sprzętu sportowego do utworzenia siłowni w m. Zawadka. W ramach zadania został zakupiony sprzęt sportowy dla nowej
siłowni sportowej w budynku remizy OSP.

2 497,40

8

Doposażenie OSP w Korchowie Drugim w ramach zdania zakupiono samochod typu VAN z przeznaczeniem pod samochód
strażacki.

20 000,00

9

Remont budynku OSP w m. Zawadka w zakresie wykonania nowej elewacji w budynku. W ramach zadania została wykonana
nowa elewacja zewnętrzna wraz z wymianą drzwi garażowych i okien.

15 763,38

10

Remont budynku OSP w Majdanie Starym, polegający na odnowieniu elewacji zewnętrznej.

14 824,02

11

Wykonanie prac podnoszących bezpieczeństwo pieszych w ciagu chodnika zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w
miejscowości Korchów Pierwszy.

4 997,93

12

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy Zespole Szkół Podstawowych w
Księżpolu.

5 494,00

13

Utwardzenie części parkingu przy świetlicy w m. Stary Lipowiec. W ramach prac zostały wykonane prace w zakresie wykonania
I etapu utwardzenia placu manewrowego przy świetlicy wiejskiej.

14 200,00

14

Utwardzenie części parkingu przy OSP Korchów Drugi. W ramach prac zostały wykonane prace w zakresie wykonania I etapu
utwardzenia placu manewrowego .

12 780,00

15

Wykonanie placu zabaw w m. Budzyń. W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie wraz z montażem placu zabaw.

16

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wiat przystankowych wraz z montażem w m. Stare Króle, Cegielnia
Markowicze i Markowicze.

3 936,00

11 992,50

17

Budowa Mostu na rzece Tanew w m. Zynie. W ramach zadnia został wybudowany most wraz z drogami dojazdowymi o
nawierzchni z materiału kamiennego.

18

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2956L Płusy - Babice w m. Korchów Pierwszy. W ramach zadania został
zrealizowany II etap budowy chodnika o dł. 350 m i szer. 1,5 m.

131 679,58

19

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2930L w m. Rogale. W ramach zadania został zrealizowany IV etap budowy
chodnika o dł. 303 m i szer. 1,5m.

108 583,13

20

Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Markowicze. W ramach zadania został wykonany nowy budynek wraz z
zagospodarowaniem placu przy świetlicy i wykonaniem parkingu.

303 221,84

21

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Płusy, Korchów Pierwszy i Korchów Drugi.

22

Rozbudowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Rakówce o salę gimnastyczną z zapleczem.
Podstawowe parametry budynku Sali sportowej:
• Wymiary zewnętrzne Sali sportowej – 25,25 x 13,30 m,
• kubatura
–
3.102,60 m2,
• powierzchnia użytkowa
–
300,68 m2,
• powierzchnia zabudowy
–
335,63 m2,
• wysokość budynku
–
13,30 m
Podstawowe wymiary budynku zaplecza Sali sportowej:
• Powierzchnia zabudowy
–
253,72 m2
• Powierzchnia użytkowa
–
252,30 m2
• Kubatura
–
1.340,88 m2
• Długość budynku
–
13,71 m
• Szerokość budynku
–
13,83 m
• Wysokość budynku
–
6,49 m

1 338 186,26

95 000,00

2 144 205,55

23

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem ogrodzenia dla Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym.
Boisko jest obiektem ogólnie dostępnym dla dzieci i młodzieży z obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Majdanie Starym,
miejscowego LZS „TANEW” oraz młodzieży z całej gminy Księżpol.

24

Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rakówce.

48 372,06

25

Budowa Tarasu widokowego przy świetlicy rekreacyjno - sportowej przy zespole boisk w Księżpolu.

24 490,81

26

Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy zespole boisk sportowych w Księżpolu.
Program użytkowy zakładał budowę nowego budynku parterowego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego,
wolnostojącego wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej o wymiarach 12,76 x 18,57 m.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
1) Powierzchnia zabudowy – 219,01 m2,
2) Powierzchnia Użytkowa – 249,73 m2,
3) Powierzchnia (pow. podłogi) – 257,89 m2,
4) Kubatura – 998,40 m2,
5) Szerokość budynku – 12,76 m,
6) Długość budynku – 18,57 m,
7) Wysokość budynku – 7,92 m.

338 090,48

27

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Rogale, Majdan Stary, Majdan
Nowy, Gliny, Markowicze, Cegielnia - Markowicze Zynie, Zanie i Stare Króle.

340 033,50

Wysokość nakładów w 2015r.
Pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych w 2015r.

247 324,55

6 084 057,03
713 050,00

2016
Lp.
1

Nazwa

Wartość zadania po
stronie UG

W ramach współpracy z Powiatem Biłgorajskim zrealizowano zadania:

Przebudowa obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 2942L w m. Pisklaki.
W ramach przedmiotowego zadania przebudowano drogę powiatową od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w m. Majdan
1.1
Nowy przez Stary Lipowiec, Nowy Lipowiec do miejscowości Kulasze.
Zadanie obejmowało odbudowę rowów w ciągu drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
na długości ok. 8 km.

351 988,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki.
1.2 W ramach przedmiotowego zadania została przebudowana droga powiatowa w zakresie wykonania nowej nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej w m. Księżpol.

512 000,00

Przebudowa ciągu dróg powiatowych poprawiająca dostępność turystyczno-gospodarczą południowej części województwa
lubelskiego – przebudowa drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol – Jedlinki – wykonanie dokumentacji projektowej.
W ramach przedmiotowego zadana planowane jest wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z
1.3
renowacją istniejących rowów na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 835 do granicy gminy
Księżpol, w zakres prac wchodzi również przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Biłgorajskiej zlokalizowanego po zachodniej
stronie oraz budowa nowego chodnika z kostki brukowej, strona wschodnia drogi od granicy miejscowości Księżpol.
Modernizacja dróg powiatowych położonych na terenie gminy Księżpol.
W ramach zadania została wykonana częściowa przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy w zakresie
1.4
wykonania nowej nawierzchni w miejscowości Płusy i Zynie.

7 202,25

157 797,19

2

Remont drogi gminnej oraz placu przy remizie OSP w m. Zawadka.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni o długości 305mb wraz z częściowym remontem placu przy remizie OSP w
zakresie wykonania nawierzchni o pow. 153,75m2 z mieszanki mineralno-bitumicznej.

55 968,70

3

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Księżpol oraz placu OSP w miejscowości Rakówka.
Zadanie polegało na wykonaniu remontu drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Krańcowej w zakresie wzmocnienia
podbudowy oraz wykonaniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni 328m2, oraz utwardzeniu placu
materiałem kamiennym przy remizie OSP Rakówka o powierzchni 700m2.

41 264,04

4

Remont drogi wewnętrznej w m. Majdan Nowy – Kolonia Łąki.
Zadanie polegało na przebudowie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 835 oraz wzmocnieniu podbudowy wraz z wykonaniem nowej
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych do Kolonii Łąki.
Zadanie zostało dofinansowane w 50% przez PGNiG S.A.

333 737,76

5

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zynie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
Zadanie polegało na budowie od podstaw drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do nowo wybudowanego mostu w miejscowości
Zynie przez rzekę Tanew umożliwiając połączenie miejscowości położonej po obu stronach rzeki wraz z poszerzeniem skarp
dojazdowych do mostu.

191 874,90

6

Przebudowa ul. Słonecznej w m. Księżpol – etap I.
Zadanie polegało na częściowej przebudowie ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o dł. ok 156mb.

125 310,16

7

Utwardzenie parkingu przy świetlicy w m. Stary Lipowiec.
Prace polegały na wykonaniu II-etapu w zakresie utwardzenia placu przy budynku świetlicy kostką brukową. W ramach danego
etapu został utwardzony plac o pow. 312m2.

39 936,00

8

Utwardzenie parkingu przy remizie OSP w m. Korchów Drugi.
Prace polegały na wykonaniu II-etapu w zakresie utwardzenia placu przy budynku OSP kostką brukową. W ramach danego etapu
został utwardzony plac o pow. 285m2.

39 900,00

9

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 835 do drogi wewnętrznej w m. Majdan Nowy.
Prace polegały na wykonaniu nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 835 do projektowanej drogi wewnętrznej umożliwiającej
dojazd do nowo powstałych terenów budowlanych w m. Majdan Nowy.

17 198,90

10

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.
W zakres prac wchodzi zmiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem połaci dachowej, ociepleniem ścian budynku i
wykonaniem nowej elewacji.

97 473,72

11

Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 835 do osiedla mieszkaniowego.
Prace polegały na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Cegielnia – Markowicze w zakresie wykonania nowej nawierzchni
mineralno-bitumicznej na odcinku o dł. ok 937,5 mb wraz z przebudową istniejącego chodnika w zakresie usunięcia istniejących
barier architektonicznych, wykonaniem zatoki autobusowej z peronem oraz utwardzeniem pobocza materiałem kamiennym
wzdłuż drogi tworząc pas dla ruchu pieszego. Zadanie dofinansowane w 50 % z budżtu państawa.

12

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Księżpol
Zadanie polegało na wykonaniu remontu dróg gminnych.

19 188,00

13

Zakup wiat autobusowych z ustawieniem przy drodze woj. 835 w m. Księżpol, Markowicze i Cegielnia-Markowicze oraz przy
drodze powitowej w m. Majdan Nowy.

22 357,50

14

Dostawa materiału kamiennego na remont dróg gminnych - zadanie polegało na poprawieniu przejezdności dróg gruntowych prowadzących do gruntów rolnych.

66 693,06

15

Zakup urządzęń pod siłownie zewnętrzne w m. Markowicze i Majdan Stary. W ramach zadania zostały zakupione urządzenia wraz
z montażem siłowni zewnętrznych.

24 823,43

16

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliny oraz uzupełnienie brakujących punktów w m. Księżpol, Przymiarki i Borki.

63 807,48

17

Zakup urzadzęń pod place zabaw w miejscowości Płusy, Korchów Drugi, Budzyń, Zawadka i Borki.

40 966,38

471 338,68

18

Remont budynku remizy OSP w Korchowie Pierwszym wraz z częściowym zagospodarowaniem placu. Zakres prac obejmował
remont głównej sali balowej, klatki schodowej wraz z pomieszczeniem gospodarczym i kuchennym. Utwardzenie częsci parkingu
kostką brukową.

164 497,63

19

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Księżpol. Przemiotem zamówienia jest zmiana terenów
przeznaczonych pod produkcję rolną na tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjnej. Tereny przeznaczone do
zmiany znajdują sie m.in. w miejscowości Księżpol, Płusy, Korchów Pierwszy, Rakówka, Markowicze, Zynie, Gliny, Stare Króle,
Kulasze.

88 370,00

20

Remont Budynku remizy OSP w Rogalach wraz z częściowym zagospodarowaniem placu. W ramach zadania dokonano wymiany
okien i drzwi, ułożono płytki na schodach, wykonano nową podłogę na sali bankietowej wraz z montażem schodów strychowych i
wykonaniem chodnika.

39 491,63

21

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kulasze - w ramach zadania zostało wykonane nowe oświetlenie uliczne w pasie
drogi gminnej.

59 850,00

22

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Nowy oraz dokumentacji projektowej - w ramach zadania została
wykonana nowa instalacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej. Zadanie podyktowane było przebudową linii
elektroenergetycznej w miejscowości Majdan Nowy.

20 910,00

23

Wykonanie wiaty dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Płusy - w ramach zadania została wykonana wiata gospodarcza dla
obsługi oczyszczalni ścieków.

12 915,00

24

Rozebranie budynku remizy OSP w Majdanie Starym.
Przedmiot zamównienia przewidywał rozebranie budynku remizy OSP w Majdanie Starym. W miejscu rozebranego budynku
powstanie nowy budynek świetlicy.

35 000,00

25

Wposażenie szatni sportowej w Księżpolu w ramach zadania zostały zakupione meble do szatni.

12 500,00

26

Utwardzenie placu postojowego przy świetlicy w Markowiczach.

26 531,51

27

Budowa chodników w m. Majdan Stary - etap II Majdan Nowy - etap III oraz Rogale - etap V - zadanie obejmowało: budowę
chodnika w m. Majdan Stary o dł. - 380m; Majdan Nowy - 255m i Rogale - 232m.

209 765,02

28

Budowa chodników w m. Korchów Pierwszy - etap III oraz Stare Króle - etap I - zadanie obejmowało budowę chodnika w m.
Korchów Pierwszy 191 m i Stare Króle 380 m.

138 700,00

29

Odtworzenie drogi wewnętrznej w m. Kamionka.
Przedmiotem zamówneinia było odtworzenie drogi wewnętrzej w granicach pasa drogowego. Został rónież odbudowany
przepust drogowy oraz częsciowo utwardzona nawierzchnia drogi materiałem kamiennym.

5 000,00

30

Wykonanie zatoki autobusowej w m. Majdan Nowy.
Zadanie polegało na wykonaniu górnej nawierzchni zatoki autobusowej z kostki brukowej.

5 000,00

31

Wykonanie wjazdu do OSP w m. Księżpol.
Zakres prac obejmował utwardzenie placu o pow. 173m2 kostką brukową.

24 258,06

32

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Wiejskiego Domu Kultury w m. Majdan Stary.

25 000,00

33

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka.

5 000,00

34

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Księżpolu.

7 000,00

35

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Płusy.

13 950,00

36

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku GOK w m. Księżpol.

40 000,00

37

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Korchowie
Pierwszym.

45 950,00

38

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza sportowego przy boisku w Majdanie Starym.

15 500,00

39

Zakup dla potrzeb ZGK traktorka KUBOTA.

78 818,00

40

Zakup osprzetu do traktorka KUBOTA w tym: kosiarka, pług do odśnieżania.

43 321,00

41

Uzupełnienie kanalizacji w ciągu Płusy - Korchów Drugi.

51 602,00

42

Zakup materiałów do budowy wodociągu, roboty budowlane zostały wykonane przez ZGK we własnym zakresie.

43

Wykonanie instalacji monitoringu terenu szkolnego szkół w miejscowości Rakówka i Majdan Stary.

12 041,95

44

Zagospodarowanie terenu przu świetlicy sportowej w Księżpolu. W ramach prac został wykonany parking oraz alejki przy
budynku. Zostały rownież zamontowane w otworach okiennych i drzwiowych specjalne folie antywłamniowe.

22 836,55

4 450,00

45

Wykonanie remontu Publiczego Przedszkola Samorządowego w m. Markowicze.
W ramach prac pozyskano dodatkowe dwa pomieszczenia z przeznaczeniem dla oddziału przedszkolnego. Umożliwiło to
utworzenie dwóch nowych oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat.

22 878,95

46

Remont Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w zakresie remontu łazienki wraz z wymianą rur kanalizacyjnych i
wodociągowych, grzejnika, drzwi i armatury, dokonano również montażu odpowietrzników kanalizacji sanitarnej w całym
budynku.

13 320,00

47

Wykonanie robót zewnętrznych przy budynku świetlicy rekreacyjno sportowej w Księżpolu.

48

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej w Korchowie Pierwszym.

49

Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych oraz drobne remonty budynków oświatowych.

419 998,80
45 950,00
186 589,00

Wysokość nakładów w 2016r.

6 608 821,25

Pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych w 2016r.

2 031 000,00

2017
Lp.
1

Nazwa

Wartość zadania po
stronie UG

W ramach współpracy z Powiatem Biłgorajskim realizujemy zadania:

Przebudowa dróg powiatowych: nr 2956L Płusy -Babice, 2932L Markowicze Budziarze i 2944L Podsośnina - Tarnogród.
1.1 W ramach przedmiotowego zadania zostały w części przebudowane drogi powiatowe w zakresie wykonania nowej nawierzchni z
mieszanki mineralno-bitumicznej.

179 997,15

2

Budowa chodnika w miejscowości Majdan Nowy.
Zadanie polegało na wykonaniu następnego etapu budowy chodnika o dł. 325m.

108 010,00

3

Budowa chodnika w miejscowości Rogale.
Zadanie polegało na wykonaniu następnego etapu budowy chodnika o dł. 350m.

113 387,20

4

Budowa chodnika w miejscowości Płusy.
Zadanie polegało na wykonaniu pierwszego etapu budowy chodnika o dł. 280 m.

82 188,75

5

Budowa chodnika w miejscowości Stare Króle.
Zadanie polegało na wykonaniu II etapu budowy chodnika o dł. 300m.

74 722,34

6

Budowa chodnika w miejscowości Korchów Pierwszy.
Zadanie polegało na wykonaniu I etapu budowy chodnika w stronę m. Płusy oraz IV etapu w stronę m. Korchów Drugi o łącznej dł.
351m.

117 138,95

7

Przebudowa ul. Sportowej w m. Księżpol.
Zadanie polegało na przebudowie ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o dł. ok
189,13mb wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz remoncie przepustu drogowego na ul. Osiedlowej.

202 518,68

8

Budowa drogi do boiska sportowego w miejscowości Majdan Stary.
Zadanie polegało na budowie drogi o dł. 99m z mieszanki mineralno-bitumicznej dla potrzeb obsługi boiska.

157 009,75

9

Budowa świetlicy wiejskiej (Wiejski Dom Kultury) w Majdanie Starym.
Zadanie polegało na budowie nowego obiektu budowlanego o parametrach technicznych:
- powierzchnia zabudowy – 375,16m2;
- powierzchnia użytkowa – 469,70m2;
- powierzchnia wewnętrzna – 477,19m2;
- kubatura brutto – 3 281,30m2;
- szerokość budynku – 17,95m
- długość budynku – 22,00m
- wysokość budynku – 10,55m
wartość zadania 1 112 045,24 zł.

10

Remont drogi gminnej nr 109429L Borki - Księżpol.
Zadanie polegało na utwardzeniu całej długości drogi materiałem kamiennym (wykonanie dolnej warstwy podbudowy) wraz z
wydłużeniem przepustu drogowego oraz częściowym złagodzeniem podjazdu do skrzyżowania dróg gminnych w miejscowośći
Borki.

74 912,54

11

Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Cegielnia-Markowicze.
Zadanie polegało na remoncie lini oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany okablowania.

17 409,52

12

Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Borki.
Remont polegał na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego.

19 991,85

13

Rozbudowa budynku remizy w Księżpolu.
Zadnie polegało na rozbudowie budynku w zakresie dobudowania częsci magazynowej oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami
do budynku wraz z częściową przebudową wejść.

71 469,92

14

Rozebranie budynku świetlicy wiejskiej w m. Borki.
Zadnie polegało na rozebraniu istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Borki wraz z transportem gruzu na wskazane miejsce.

15

Utwardzenie parkingu przy świetlicy w m. Stary Lipowiec.
Prace polegały na wykonaniu III-etapu w zakresie utwardzenia placu przy budynku świetlicy kostką brukową, w ramach danego
etapu został utwardzony plac o pow. 184m2.

199 935,70

2 500,00

22 632,00

16

17

Utwardzenie parkingu przy remizie OSP w m. Korchów Drugi.
Prace polegały na wykonaniu II-etapu w zakresie utwardzenia placu przy budynku OSP kostką brukową, w ramach danego etapu
został utwardzony plac o pow. 193m2.
Utwardzenie drogi Stare Króle.
• prace polegają na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej prowadzącej do gruntów leśnych o dł. ok 1870m,
• zadanie zrealizowane zostało w ramach współpracy ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe, w imieniu którego działa Nadleśnictwo Józefów w zakresie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej ze
współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego – wkład po stronie lasów Państwowych to ok. 1000 000,00zł. po stronie
gminy Księżpol – 30 000,00zł.

24 925,95

985 550,00

49 987,84

18

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Księżpol.

19

Zakup wiat autobusowych w miejscowości Księżpol ul. Długa.

4 059,00

20

Zakup wiat autobusowych w miejscowości Majdan Stary.

4 182,00

21

Dostawa materiału kamiennegio na remont dróg gminnych.

22

Zakup urządzęń do siłowni Markowicze - w ramach zadania zostały zakupione urządzenia pod siłownię zewnętrzną wraz z
montażem przy świetlicy wiejskiej.

23

Przebudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej w m. Płusy.

24

Przebudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej w m. Zawadka.

25

Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w m. Zanie - w ramach zadania została zamontowana klimatyzacja w sali
bankietowej.

14 268,00

26

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Księżpol poprzez demontaż, transport i utylizację /dofinansowanie z
WFOŚ - 100%.

10 379,66

27

Zakup urządzęń pod place zabaw w miejscowości Cegielnia Markowicze, Stare Króle i Majdan Nowy.

20 664,00

107 976,00
2 275,00
17 871,84
9 226,77

28

Zakup urządzeń pod zewnętrzne siłownie plenerowe w miejscowości Borki, Majdan Stary, Płusy i Korchów Pierwszy.

38 000,00

29

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowści Budzyń.

11 517,72

30

Zakup siatki oraz słupków dla potrzeb wykonania ogrodzenia placu po byłej szkole w Korchowie Drugim.

1 042,46

31

Zakup wraz z montażem dwóch garaży dla potrzeb Szkoły Postawowej w Majdanie Starym i Księzpolu.

3 600,00

32

Zakup bramy przesuwnej wjazdowej na plac przy OSP w Księżpolu.

3 000,00

33

Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka.
Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 251,8 m zadanie stanowiło
kolejny etap remontu drogi gminnej.

49 987,84

34

Remont świetlicy wiejskiej w Starym Lipowcu.
Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej oraz drzwi.

14 268,00

35

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Markowicze (w stronę Zyń).

13 300,00

36

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Korchów Pierwszy (w stronę Płus).

8 450,00

37

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu na rzece Złota Nitka w miejscowości Korchów Pierwszy w ciągu drogi
wewnętrznej.

6 000,00

38

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Przymiarki przy drodze powiatowej.

4 674,00

39

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Świetlicy w miejscowości Borki.

12 000,00

40

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Świetlicy w miejscowości Zawadka.

10 000,00

41

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza sportowego przy boisku w Majdanie Starym.

15 521,00

42

Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Korchowie Pierwszym.

15 400,00

43

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku GOK Księżpol.

40 000,00

44

Budowa zadaszenia przy szkole w Majdanie Starym
Zadaszenie wykonano nad schodami wejściowymi do kuchni wraz z tarasem.

32 390,24

45

Zakup wyposażenia remizy OSP w Rogalach
W zakresie zakupu ławek.

46

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przygotowaniem terenu pod montaż pawilonu metalowego oraz wykonanie miejsc
postojowych dla potrzeb szkoły podstawowej w Rakówce.

23 600,00

47

Wykonanie budynku gospodarczego dla potrzeb szkoły w Rakówce.
W zakresie wykonania wiaty obudowanej.

24 600,00

48

Adaptacja pomieszczeń na zmywalnie wraz z zakupem wyposażenia do zmywalni dla potrzeb przedszkola w Markowiczach.

16 470,00

49

Wyposażenie placu zabaw przedszkola w Markowiczach.

14 558,28

50

Zakup lektur i książek do bibliotek w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Czytelnictwa.

31 440,00

51

Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej Płusy, Korchów Pierwszy, Korchów Drugi poprzez wbudowanie 5 indywidualnych
przepompowni ścieków.

38 923,97

5 000,00

52

Budowa sieci wodociągowej 700 m.

27 269,03

53

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach
Adaptacja pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku na zmywalnie wraz z zakupem wyposażenia zmywalni, wartość
zakupionych materiałów budowlanych oraz urządzeń kuchennych oraz wyposażenie placu zabaw.

31 470,00

54

Szkoła Podstawowa w Rakowce
Zakres robót obejmował:
1) rozbiórka budynku gospodarczego wraz z przygotowaniem terenu pod montaż
metalowego pawilonu magazynowego oraz wykonanie miejsc postojowych na samochody
2) wykonanie budynku gospodarczego w formie obudowanej wiaty.

48 200,00

55

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w czterech największych szkołach. Zadanie było dofinansowane ze srodków
zewnętrznych.

26 800,00

56

Zakup piaskarki dla potrzeb ZGK.

57

Zakup samochodu dla potrzeb ZGK.

4 100,00
45 000,00

Wysokość nakładów w 2017r.

4 561 452,95

Pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych w 2017r.

1 218 240,00

2018

Lp.
1

Nazwa

Wartość zadania po
stronie UG

W ramach współpracy z Powiatem Biłgorajskim realizujemy zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940L Księżpol - Jedlinki.
Gmina Księżpol współfinansuje realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej obejmującej tereny miejscowości
1.1 Księżpol. W ramach zadania zostaną wybudowane chodniki, zjazdy oraz zostanie wykonana nowa nawierzchnia z masy mineralnobitumicznej od drogi wojewódzkiej nr 835 do granicy z gminą Biszcza. Wartość całego dofinansowania wynosi 2 607 871,14 zł. w
tym dofinansowanie z UE 1679 902,10 zł. wkład Powiatu Biłgorajskiego 463984,52 zł.

463 984,52

Przebudowa dróg powiatowych:
1) Nr 2928L Sól - Majdan Nowy w miejscowości Majdan Stary
2) Nr 2956L Płusy - Babice w miejscowości Korchów Pierwszy
1.2
3) 2932L Markowicze - Budziarze w miejscowości Markowicze
W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych. Wartość całkowita zadania - 295
766,07 zł. w tym po stronie Powiatu Biłgorajskiego 147 883,03 zł.

147 883,03

2

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice w miejscowości Korchów Pierwszy:
1)„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice w m. Korchów Pierwszy w km 4+819 do 6+130 etap - V” kilometr roboczy wg projektu wykonywanych prac od km 5+566 do km 5+767 o dł. 201m (w stronę m. Korchów Drugi)
2) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956L Płusy-Babice w m. Korchów Pierwszy w km 2+068 do 3+167 o dł. 166m
etap - II” - kilometr roboczy wg projektu wykonywanych prac od km 2+786 do km 2+982 o dł. 196m (w stronę m. Płusy).

141 450,00

3

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942L Majdan Nowy - Pisklaki w miejscowości Majdan Nowy – etap VI w km
roboczym wg. projektu budowlanego 1+317 do 1+590 o dł. 273mb.

99 876,00

4

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 109415L w miejscowośći Stare Króle - etap III o dł.218m.

69 825,00

5

Budowa chodnika w miejscowości Majdan Stary etap III o dł.242 m.

79 475,00

6

Budowa chodnika w miejscowości Markowicze
1) Część Nr 1: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Markowicze w zakresie budowy chodnika od km0+004,47 do km
0+140,04 o dł. 135,60m
2) Część Nr 2:”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2932L w km 0+654,70 do km 1+908 w miejscowości Markowicze –
etap I” ,w km roboczym 0+654,70 do 0+828, o dł. 173,30m.

105 126,00

7

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956L Płusy - Babice w miejscowości Płusy – etap II w km 0+291 do 0+544 o dł.
253mb.

95 940,00

8

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2930L Zagumnie-Biłgoraj-Majdan Nowy w miejscowości Rogale – etap VII
w km 9+578 do 9+843 o dł. 265mb.

92 140,00

9

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu
Piętrowy budynek z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, wolnostojący. Podpiwniczenie znajduje się pod sceną i
zapleczem sceny.
1) Budynek składa się z:
a) piwnicy o pow. użytkowej – 55,89m2;
b) parteru o łącznej pow. użytkowej – 534,09m2;
c) piętra o łącznej pow. użytkowej – 453,33m2.
2) Charakterystyczne parametry techniczne
a) pow. zabudowy – 616m2;
b) pow. użytkowa – 1 043,31m2;
c) pow. wewnętrzna – 1 078,96m2;
d) kubatura brutto – 5 388,80m2;
e) szerokość budynku – 22,58m;
f) długość budynku – 37,40m;
g) wysokość budynku – 9,58m.
Okres realizacji do 29-11-2019r.

3 097 481,30

10

11

12

13

Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Księżpol w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie
Księżpol”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Księżpol w ramach projektu pn.:
„Odnawialne źródła energii w Gminie Księżpol” obejmująca między innymi:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 160 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z
konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
a) 50 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków
mieszkalnych osób fizycznych,
b) 16 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na gruncie u osób fizycznych,
c) 80 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków
mieszkalnych osób fizycznych,
d) 14 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na gruncie u osób fizycznych,
Dofinansowanie z RPO WL - 1 343 077,12zł.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Księżpol z podziałem na części
1) Część 1: przebudowa drogi gminnej Nr 109419L w miejscowości Rakówka (Podłęże) o dł. 260 m - 99 580,00
2) Część 2: przebudowa drogi gminnej109420L w miejscowości Rakówka (Kucły) o dł. 210 m -57 829,68
3) Część 3: przebudowa drogi gminnej 109424L w miejscowości Nowy Lipowiec o dl. 310m - 101 427,03
W ramach zadania zostanie wzmocniona podbudowa oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
szerokości dopasowanej do istniejącego pasa drogi.
Przebudowa ul. Akacjowej i Zielonej
1) przebudowa ul. Akacjowej dł. 347,14 m, obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych na
istniejącej nawierzchni oraz wykonanie od podstaw koryta wraz z podbudową oraz nawierzchnią mineralno-bitumiczneą na
pozostałej cześci drogi wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego;
2) przebudowa ul. Zielonej dł. 542,76m, obejmuje wykonanie od podstaw koryta drogi wraz z wykonaniem podbudowy i
nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z przebudową przepustu.
Projekt wspólfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej 466 994,74 zł.
Wykonanie otwartych stref aktywności w zakresie wykonania siłowni zewnętrznych w miejscowościach Rogale, Majdan Stary,
Stary Lipowiec, Księżpol i Korchów Pierwszy
Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 120 700,00zł.

1 786 716,00

258 837,51

683 282,34

248 409,00

14

15

16

Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Księżpol – etap II
Przebudowa ul. Słonecznej w w km 0+002,60 do 0+214,11o dł. 211,51 m polegała na wykonaniu nowego koryta drogi wraz z
podbudową oraz nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonania oświatlenia ulicznego obejmującego całą
drogę.
Rozbudowa - przebudowa budynku remizy OSP w Rogalach
prace polegać będa na budowie garażu dla pojazdu specjalnego strażackiego wraz z nadbudową dla potrzeb wykonania
pomieszczenia socjalnego oraz toalet z przebudową więźby dachowej i wykonaniem nowej elewacji oraz instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.
1 Parametry projektowanego budynku:
a) powierzchnia zabudowy – 306,71 m2;
b) powierzchnia użytkowa – 449,77 m2;
c) kubatura – 1574,20 m3;
d) liczba kondygnacji nadziemnych – 2;
e) największa wysokość budynku względem poziomu terenu – 9,83m;
f) kąt nachylenia połaci dachu – 25o.
Przebudowa budynku usługowego dla potrzeb utworzenia posterunku policji
W ramach zadania zostanie przebudowany budynek uługowy (Agronomówka) w miejacowości Księżpol dla potrzeb
przystosowania go do powstania posterunku policji.

298 728,29

566 469,64

514 799,28

17

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki
W ramach zadania zostanie wykonany nowy budynek:
• powierzchnia zabudowy - 114,96 m2;
• powierzchnia użytkowa - 81,05 m2;
• powierzchnia wewnętrzna - 85,02 m2;
• szerokość budynku - 9,07 m;
• długość budynku - 13,20 m;
• wysokość budynku - 6,64m.
Budynek składa się z następujących pomieszczeń:
• przedsionek;
• korytarz;
• szatnia;
• pom. techniczne;
• magazyn/ pom. gospodarcze np. kuchnia;
• świetlica – 46,80 m2;
• ubikacja.
Budynek zostanie wyposażony w centralne ogrzewanie co umożliwi całoroczne korzystanie z niego.
Przewidywalny termin udzielenia zamówienia poczatek października - okres realizacji do 2020r.

18

Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w Gminie Księżpol w Polsce
oraz w mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej W ramach zadania zostanie
rozbudowana istniejaca oczyszczalni scieków wraz z budową kanalizacji ścieków w 4 miejscowościachw tj. Stare Króle,
Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze po stronie polskiej oraz rozbudowa oczyszczalni scieków po stronie ukraińskiej.
Projekt współfinansowany ze środków UE PL-BY-UK 2014-2020 -dofinansowanie 2 267 732,65 euro tj. 9 524 477,13 zł.

19

Poprawa infrastruktury kultury poprzez zagospodarowanie placów dla potrzeb GOK w m. Księżpol. W ramach zadania zostanie
przebudowany plac przy istniejącym budynku GOK oraz wykonany nowy plac przy nowo budowanym budynku GOK. Prace będą
polegąły na utwardzeniu placów kostką betonową.
Zadanie dofinansowane ze środków UE - 262070 zł.

411 866,01

20

Dostawa materiału kamiennego na remont dóg gminnych. W ramach zadania został zakupiony materiał dla polepszenia
przejezdności dróg gruntowych prowadzących do pól uprawnych.

131 617,50

300 000,00

10 000 000,00

21

Wykonanie klimatyzacji wraz z wentylację i okapem gastronomicznym w budynku remizy OSP w Korchowie Pierwszym.
Zadanie polegalo na wykonaniu systemu klimatyzacji oraz wentylacji sali bankietowej wraz z wykonaniem specjalnego okapu dla
potrzeb wyposażenia pomieszczenia kuchennego.

24 518,20

22

Dostawa i zakup urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Zynie; Zanie; Budzyń.

18 970,75

23

Dostawa i zakup urządzeń siłowni plenerowych w miejscowościach Korchów Drugi i Zanie

15 114,41

24

Zakup wyposażenia Świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Lipowiec. W ramach zadania zostały zakupione naczynia dla
potrzeb funkcjonowania świetlicy

1 820,00

25

Zakup mebli dla potrzeb wyposażenia pomieszczenia kuchennego Świetlicy Wiejskiej w Starym Lipowcu

7 800,00

26

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przymiarki. W ramach zadania została wybudowana nowa linia oświetlenia
ulicznego przy drodze powiatowej w m. Przymiarki od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Rakówka

45 732,90

27

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowa w miejscowości Księżpol. W ramach zadania została wybudowana nowa linia
oświetlenia ulicznego. Zadanie podyktowane było przebudową lini napowietrznej elektoenergetycznej.

19 902,95

28

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawadka.

18 886,65

29

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Markowicze w zakresie budowy
chodnika. Przemiot zamówienia przewiduje budowę chodnika w pasie drogi wewnętrznej prowadzącej od drogi powiatowej do
publicznego przedszkola.

2 496,90

30

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Nadrzeczna w zakresie budowy chodnika
zadania zostanie zaprojektowany chodnik wzdłuż ulicy Nadrzecznej.

7 400,00

W ramach

31

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w m. Korchów Drugi w zakresie budowy chodnika
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowosci Korchów Drugi.

12 792,00

32

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Przymiarki.
W ramach zadania zostanie zaprojektowany chodnik przy drodze gminnej.

12 000,00

33

Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku usługowego pod postarunek policji w Księzpolu

14 760,00

34

Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowości Rogale i Majdan Nowy

14 944,50

35

Zakup wyposażenia pracowni sal komputerowych wraz z przeprowadzeniem szkoleń dydaktycznych Szkoły Podstawowej w
Korchowie Pierwszym. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Dostosowanie warunków szkoły do wszechstronnego
rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic" dofinansowanego z RPO WL 253 385,17 zł.

36

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Podstawowe parametry techniczne
obiektu:
1) Długość elewacji max. - 37,74m
2) Szerokość elewacji max. - 33,78m
3) Wysokość budynku (od poziomu terenu)
- max. sala gimnastyczna - 11,97m
- max. zaplecze sali gimnastycznej - 4,81m
4) Powierzchnia zabudowy, łącznie: 1 071,50m²
- sala gimnastyczna - 574,20m²
- zaplecze sali gimnastycznej + łącznik - 497,30m²
5) Kubatura netto, łącznie: 6 624,35m³
- sala gimnastyczna - 5 071,50m³
- zaplecze sali gimnastycznej, łącznik - 455,10m².
Wykonawcą przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest, Konsorcjum Firm:
2) Termin wykonania zadania inwestycyjnego: do dnia 30 września 2020 roku.

277 914,38

1 048 262,66

37

Wyposażenie szkół
W ramach 0.4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym otrzymała
dofinansowanie na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych. Dotację mogły otrzymać szkoły podstawowe, które powstały na bazie dotychczasowych szkół sześcioklasowych.
Program ten rozłożony jest na 4 lata.
Wysokość dotacji: 50.781,00 zł
2. Aktywna tablica, w ramach rządowego programu szkoły z terenu gminy Księżpol zakupiły następujące wyposażenie:
1) Szkoła Podstawowa w Księżpolu - tablica interaktywna szt. 3, projektor szt. 3, głośniki szt. 3.
2) Szkoła Podstawowa w Majdanie Starym - monitor interaktywny szt. 2.
3) Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym - tablica interaktywna szt. 3, projektor szt. 3, głośniki szt. 3.
4) Szkoła Podstawowa w Rakówce - tablica interaktywna szt. 3, projektor szt. 3, głośniki szt. 3.
Łączne pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa- 56 000,00

38

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym
Planowany zakres prac obejmuje:
- ocieplenie 1 021,53 m2 ścian zewnętrznych oraz 271,77 m2 ścian na gruncie w budynku styropianem (grubość 15 cm) przy
zastosowaniu docieplenia metodą mokrą,
- docieplenie 757,64 m2 dachu wełną mineralną o grubości 20 cm lokowanej miedzykrokwiowo z poprzecznie przebiegającą
warstwą o grubości 5 cm celem zredukowania mostków cieplnych na krokwiach,
- wymianę 19,68 m2 luksferów na okna typu „FIX” o wymiarach i kształcie jak pozostałe okna w budynku,
- wymianę istniejących 86 grzejników żeliwnych na wydajne stalowe płytowe oraz montaż 84 zaworów termostatycznych przy
grzejnikach.
- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji wykorzystującej OZE jest zgodna z audytem oświetlenia i
obejmuje wymianę 256 opraw oświetleniowych na LED i montaż instalacji PV na potrzeby tego oświetlenia (48 szt. paneli, moc
nominalna instalacji 12 kW).
Na potrzeby realizacji przedmiotowego wniosku została opracowania dokumentacja budowlana i kosztorysowa oraz złożony
wniosek o dofinansowanie realizacji w/w robót do Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego kwota dofinansowana 891 023,43 zł.

39

Wposażenie remizy OSP w Rogalach.
W ramach zadania zakupiono lodówkę, piekarnik, kuchanię gazową, kuchenkę mikrofalową, zlew.

4 295 000,00

78 000,00

3 990,00

Wysokość nakładów w 2018r.

36 865 380,70

Pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych w 2018r.

11 351 167,97

Zbiorcze zestawienie środków finanasowaych na zadania
Lp

Rok budżetowy

Wartość

1 Razem wysokość nakładów w latach 2015 -2016

54 119 711,93

2 Razem pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych w latach 2015 -2018

15 313 457,97

