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Przebudowa drogi powiatowej nr 2928L Sól - Majdan Nowy                                                                                                                                                                 

Gmina Księżpol współfinnasowała przebudowę drogi powiatowej  w miejscowości Majdan Nowy w kierunku Majdanu Starego. 

Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z wyprofilowaniem poboczy. 

143 541,31

W ramach współpracy z Powiatem Biłgorajskim realizujemy zadania

Przeprowadzone postępowania w 2019 roku 

Modernizacja poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej.                                                                                         

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny i Cegielnia – Markowicze

1. W ramach rozbudowy oczyszczalni zostanie wykonany:  

• Reaktor biologiczny – pow. zabudowy 238m2, objętość 1 428m3;

• Budynek techniczny – pow. zabudowy 88,40m2, kubatura 398m3;

• Budynek stacji odwadniania – pow. zabudowy – 60,0m2, kubatura 305m3;

• Wiata na osad odwodniony  - pow. zabudowy 161,0m2.

2. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane:

• kanały grawitacyjne dn200 – 7754mb;

• kanały grawitacyjne rozdzielcze  dn160 – 2454mb;

• pompownie sieciowe – 4 szt.;

• rurociągi tłoczne:ø110 – 1074mb;

• rurociągi tłoczne:ø125 – 809,2mb

• kanalizacja ciśnieniowa PE50 – 655mb;

• kanalizacja ciśnieniowa PE63 – 86mb;

• pompownie przydomowe – 10 szt.

Zamówienie finansowane jest w części ze środków UE, w ramach projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony 

środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” 

dofinansowanego w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś  - Ukraina 2014-2020, a w części ze środków budżetu 

gminy Księżpol. Projekt współfinansowany ze środków UE PL-BY-UK 2014-2020 -dofinansowanie 2 267 732,65 euro tj.   9 524 

477,13 zł.

Jest to projekt transgraniczny realizowany wspólnie partnerem – miastem Chervonograd na Ukrainie Dofinansowanie  - wysokość 90 

% kosztów kwalifikowanych.

Koszt realizacji:

• rozbudowa oczyszczalni ścieków – 4 960 034,56 zł.

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5 114 340,00 zł.

• nadzór inwestorski – 39 000,00 zł.                                                                                                                                                                              

Koszt robót budowlanych 10 113 374,56 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 2020 rok

3 180 524,582
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Budowa chodnika w miejscowości Markowicze – etap II 

Przedmiotem zamówienia była budowa drugiego etapu chodnika w miejscowości Markowicze w ciągu drogi powiatowej nr 2932L 

Markowicze – Budziarze, w km 0+828 do 1+226 o dł. 398 m. 

129 435,07

Modernizacja poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej.                                                                                         

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny i Cegielnia – Markowicze

1. W ramach rozbudowy oczyszczalni zostanie wykonany:  

• Reaktor biologiczny – pow. zabudowy 238m2, objętość 1 428m3;

• Budynek techniczny – pow. zabudowy 88,40m2, kubatura 398m3;

• Budynek stacji odwadniania – pow. zabudowy – 60,0m2, kubatura 305m3;

• Wiata na osad odwodniony  - pow. zabudowy 161,0m2.

2. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane:

• kanały grawitacyjne dn200 – 7754mb;

• kanały grawitacyjne rozdzielcze  dn160 – 2454mb;

• pompownie sieciowe – 4 szt.;

• rurociągi tłoczne:ø110 – 1074mb;

• rurociągi tłoczne:ø125 – 809,2mb

• kanalizacja ciśnieniowa PE50 – 655mb;

• kanalizacja ciśnieniowa PE63 – 86mb;

• pompownie przydomowe – 10 szt.

Zamówienie finansowane jest w części ze środków UE, w ramach projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony 

środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” 

dofinansowanego w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś  - Ukraina 2014-2020, a w części ze środków budżetu 

gminy Księżpol. Projekt współfinansowany ze środków UE PL-BY-UK 2014-2020 -dofinansowanie 2 267 732,65 euro tj.   9 524 

477,13 zł.

Jest to projekt transgraniczny realizowany wspólnie partnerem – miastem Chervonograd na Ukrainie Dofinansowanie  - wysokość 90 

% kosztów kwalifikowanych.

Koszt realizacji:

• rozbudowa oczyszczalni ścieków – 4 960 034,56 zł.

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5 114 340,00 zł.

• nadzór inwestorski – 39 000,00 zł.                                                                                                                                                                              

Koszt robót budowlanych 10 113 374,56 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 2020 rok

3 180 524,582
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Poprawa infrastruktury kulturowej poprzez zagospodarowanie placów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w m. Księżpol

Przedmiotem zamówienia było zagospodarowanie placów przy budynkach Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu w zakresie 

utwardzenia nawierzchni kostką brukową oraz stworzenie nowych miejsc postojowych oraz terenu pod imprezy kulturalne. 

W ramach zadania zostało wykonane dwa place jeden przy obecnie funkcjonującym ośrodku oraz przy nowo wybudowanym budynku 

GOK.

Koszt realizacji;

• plac nr 1  - 82 410,00 zł.

• plac nr 2 – 293 496,72 zł.

• nadzór inwestorski  - 2 927,50 zł.

378 834,22

5

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956L Płusy -  Babice w miejscowości Płusy – etap III

Przedmiotem zamówienia było wykonanie trzeciego etapu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Płusy.  W 

zakresie realizacji zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 324,50 m wraz z renowacją rowu przydrożnego z 

jednostronnym utwardzeniem skarpy płytami ażurowymi  oraz profilowaniem pobocza i utwardzeniem wjazdów materiałem 

kamiennym na szerokości od chodnika do granicy działki.

156 964,65

6

Budowa chodnika w miejscowości Korchów Drugi poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2956 L Płusy – Babice – etap I

Przedmiotem zamówienia było wykonanie pierwszego etapu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Korchów 

Drugi.  W zakresie realizacji zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 310 m wraz z renowacją rowu przydrożnego, 

przebudową przepustu drogowego wraz z  jednostronnym utwardzeniem skarpy płytami ażurowymi  oraz profilowaniem pobocza i 

utwardzeniem wjazdów materiałem kamiennym na szerokości od chodnika do granicy działki.  

Zadanie w części współfinansowane z funduszu sołeckiego miejscowości Korchów Drugi - 14 062,02 zł.

148 483,48

7

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956 l Płusy – Babice w m. Korchów Pierwszy – etap III

Przedmiotem zamówienia było wykonanie trzeciego etapu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Korchów 

Drugi.  W zakresie realizacji zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o długości ok. 530 m wraz z renowacją rowu przydrożnego z 

częściowym  utwardzeniem skarpy płytami ażurowymi, wykonaniem kanałów krytych  oraz profilowaniem pobocza i utwardzeniem 

wjazdów materiałem kamiennym na szerokości od chodnika do granicy działki. Dokonano również zmiany organizacji ruchu w 

zakresie wykonania przejścia dla pieszych oraz wyznaczenia linii przystankowej – wydzielenia miejsca zatrzymania pojazdów 

komunikacji publicznej.  

Zadanie współfinansowane przez Zarząd Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 107 000,00 zł.

190 194,90
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Przebudowa ul. Osiedlowej i Modrzewiowej w miejscowości Księżpol

Przedmiotem zamówienia była przebudowa dwóch ulic osiedlowych w miejscowości Księżpol. W zakresie realizacji zadania wykonano 

nową nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na:

• ul. Osiedlowej na dł. ok. 363,4 m wraz z regulacją i utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy i renowacją rowu przydrożnego,

• ul. Modrzewiowej na dł. 185.34 m wraz z  regulacją i utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy i renowacją rowu 

przydrożnego  

Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % kosztów kwalifikowanych w kwocie – 99 170,00 zł.

198 340,60

9

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Przymiaki – Maranka

Przedmiotem zamówienia była modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przymiarki, która jest drogą dojazdową do m. Marianka 

stanowiąca również dojazd do gruntów rolnych położonych na obszarze obu miejscowości.  W zakresie realizacji zadania wykonano 

nową nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej  obejmującej całą długość drogi o ok. 900 m wraz z renowacją rowów przydrożnych 

z umocnieniem prefabrykowanymi elementami wylotów rowu oraz wykonaniem systemu odwodniającego koryto drogi.  

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w kwocie – 100 000,00 zł.

226 805,26
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Przebudowa ul. Akacjowej i Zielonej

Przedmiotem zamówienia była przebudowa dwóch ulic osiedlowych w miejscowości Księżpol. W zakresie realizacji zadania 

wykonano:

1) ul. Akacjowa dł. ok. 540,42 m w zakresie: 

• odcinek od km 0+002,5 do km 0+190,78 – wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej wraz z regulacją i 

utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy i renowacją rowu przydrożnego,

• odcinek od km 0+190,78 do km 0+349,64 – wykonanie  od podstaw koryta drogi wraz z wymianą gruntu, wykonaniem podbudowy 

z materiału kamiennego o łącznej grubości 20 cm i nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 8 cm, 

regulacją i utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy oraz renowacją rowu przydrożnego,

2) ul. Zielona dł. 578,31 m w zakresie:

• odcinek od km 0+002,5 do km 0+190,78 – wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej wraz z regulacją i 

utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy,

•  odcinek od km 0+35,55 do km 0+542,76 – wykonanie  od podstaw koryta drogi wraz z wymianą gruntu, wykonaniem podbudowy z 

materiału kamiennego o łącznej grubości 20 cm i nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 8 cm,  

regulacją i utwardzeniem materiałem kamiennym poboczy, renowacją rowu przydrożnego i przebudową istniejącego przepustu 

drogowego.

Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % kosztów kwalifikowanych w kwocie – 388 068,00 zł.

794 463,88

11

Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Rogale, Majdan Stary, Stary Lipowiec, Księżpol i Korchów Pierwszy na terenie gm. 

Księżpol 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie pięciu siłowni zewnętrznych. Zadanie obejmuje montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń 

fizycznych wraz z ustawieniem w strefie relaksu stołów do gry (chińczyk, szachy) oraz czterech ławek wraz z utwardzeniem kostką 

brukową ciągów pieszych w zależności od usytuowania siłowni.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu 

Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym  - Otwarte Strefy Aktywności OSA w 

wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie 90 293 ,00 zł. 

236 619,40

12
Wykonanie projektu budowy Otwartych Stref Aktywności w Korchów Drugi, Płusy i Rakówka 

Przedmiot zamówienia polegał na wykonaniu dokumentacji projektowej wykonania siłowni zewnętrznych na terenie gm. Księżpol.
4 960,00
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Dostawa i montaż urządzeń dla potrzeb budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Korchów Drugi, Płusy, Rakówka na 

terenie Gminy Księżpol wraz z dostawą urządzeń siłowni zewnętrznej dla miejscowości Rakówka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech aktywnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Korchów Drugi, Płusy i Rakówka. 

zadanie obejmuje montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń fizycznych wraz z ustawieniem w strefie relaksu stołów do gry (chińczyk, 

szachy) oraz czterech ławek wraz z wykonaniem podłoża z mat przyrostowych i utwardzeniem kostką brukową ciągów pieszych w 

zależności od usytuowania siłowni. Termin wykonania stref określono na 2020 rok. 

Zadanie obejmuje również dofinansowanie OSA w m. Księżpol, która została wykonana w poprzednim etapie zrealizowanym w 2019 

r.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu 

Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym  - Otwarte Strefy Aktywności OSA w 

wysokości 46,6% kosztów kwalifikowanych w kwocie 99 400 ,00 zł. 

Koszt realizacji zadania przewidzianego na 2020 rok wynosi 234 339,60 zł.

W ramach zadania zakupiono również urządzenia dla potrzeb wykonania siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w miejscowości 

Rakówka. Realizacja siłowni została wykonana z inicjatywy mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Rakówka

Koszt wykonanego zadania 14 132,70 zł. 

14 132,70

14

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu                                                                                                                                                     

Przedmiotem zamówienia była budowa piętrowego budynku, częściowo podpiwniczonego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury. W 

budynku znajdować się będzie siedziba GOK oraz Gminna Biblioteka w Księżpolu. 

1) Budynek składa się z:

a) piwnicy o pow. użytkowej   – 55,89m2;

b) parteru o łącznej  pow. użytkowej  – 534,09m2; 

c) pietra 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.

Budynek przystosowany jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt robót budowlanych poniesiony w 2018 – 2019 roku -  3 122 664,07 zł.

2 891 696,50
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Budowa świetlicy wiejskiej (Wiejskiego Domu Kultury) w Majdanie Starym

Przedmiotem zamówienia była budowa budynku Wiejskiego Domy Kultury w miejscowości Majdan Stary jako obiekt użyteczności 

publicznej przeznaczony do działalności kulturalno-oświatowej oraz biblioteki publicznej. 

Budynek składa się z:

• piwnica o pow. 38,21m2, gdzie przewidziano pomieszczenia magazynowe oraz chłodnię;

• parter o pow. 312,77m2, na którym mieszczą się sala zabaw i rekreacji, kuchnia i zmywalnia, sanitariaty, kotłownia

• piętro o pow. 118,72m2, na którym mieści się pomieszczenie biblioteki, dwa pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz 

pomieszczenie porządkowe.

Parametry techniczne:

• 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     

Całkowity koszt realizacji zadania poniesiony w 2016 – 2019 roku -  1 112 045,24 zł.

669 415,35

16

Montaż zestawu klimatyzacji dla potrzeb świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Stary

Przedmiotem zamówienia był zakup oraz montaż zestawu klimatyzacji dla potrzeb wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej. System 

klimatyzacji został zintegrowany z istniejącym układem wentylacyjnym budynku.

30 805,67

17

Montaż zestawu klimatyzacji dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu 

Przedmiotem zamówienia był zakup oraz montaż zestawu klimatyzacji dla potrzeb wyposażenia budynku GOK. System klimatyzacji 

został zintegrowany z istniejącym układem wentylacyjnym budynku. Klimatyzacja została założona do obsługi głównej Sali 

konferencyjnej, pomieszczenia biblioteki oraz serwerowni.

68 869,74

18

Zakup wyposażenia dla potrzeb sołectwa Płusy 

W ramach przedmiotu zamówienia zostało zakupione:

• zestaw klimatyzacji składający się z 5 szt. klimatyzatorów o mocy 7kW wraz z montażem w budynku remizy OSP w miejscowości 

Płusy – 27 788,53 zł.

• wózki kelnerskie i warnik – 1 820 ,00 zł. 

• patelnia gazowa – 649,00 zł.

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płusy.

30 257,53



19

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Przymiarki

Przedmiotem zamówienia był wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Przymiarki. 

1 230,00

20

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przymiarki 

Przedmiot zamówienia polegał na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego w miejscowości Przymiarki. Zostały zamontowane lampy 

energooszczędne typu LED. 

28 905,00

21

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942 L Majdan Nowy – Pisklaki w m. Stary 

Lipowiec

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej  przez 

miejscowości  Stary Lipowiec. Umowny koszt realizacji zadania  6 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Stary Lipowiec.

900,00

22

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gliny

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gliny 

na odcinku od drogi woj. 835 do „zakrętu” oraz w ciągu drogi gminnej w miejscowości Cegielnia – Markowicze od drogi woj. 835 do 

istniejącego chodnika.

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego Markowicze.

11 000,00

23

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942 L Majdan Nowy – Pisklaki w m. 

Majdan Nowy

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej uzupełniającej 

chodnik na odcinku od istniejącego do końca miejscowości w kierunku m. Starego Lipowca. 

 Umowny koszt realizacji zadania  3 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Majdan Nowy.

450,00

24

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Zawadka

Przedmiot zamówienia polegał na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawadka poprzez zamontowanie oprawy 

oświetleniowej we wnioskowanym przez mieszkańców miejscu.

984,00

25

Dostawa materiału kamiennego na remonty dróg gminnych

Przedmiot zamówienia przewidywał zakup materiału kamiennego dla potrzeb poprawienia przejezdności dróg wewnętrznych 

stanowiących dojazd do terenów przeznaczonych pod produkcję rolną. Materiał kamienny został zakupiony dla sołectw: Borki – 98 t; 

Korchów Pierwszy – 352 t; Księżpol – 200 t; Markowicze – 90 t; Płusy – 113 t; Rakówka 182 t oraz dla potrzeb UG Księżpol – 104 t.

 Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego.

72 827,07



26

Zakup wyposażenia dla potrzeb sołectwa  Majdan Stary

Przedmiot zamówienia przewidywał zakup:

• wiaty przystankowej wraz z ustawieniem w miejscowości Majdan Stary w ciągu drogi powiatowej przy istniejącym przystanku 

autobusowym – 5 043,00 zł.

• oczyszczenie wraz z renowacją dwóch miejsc pamięci  - 1 200,00 zł.

• nagłośnienie dla potrzeb świetlicy – 9 593,57 zł.

• warnik – 361,79 zł.

• bramy garażowej w budynku OSP majdan Stary – 11 582,17 zł.

• dwóch wiat dla zawodników rezerwowych, dla potrzeb doposażenia stadionu sportowego w Majdanie Starym – 9 000,00 zł. 

• remont remizy OSP Majdan Stary – 1 858,50 zł.

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego Majdan Stary

38 639,03

27

Zamówienia dla potrzeb sołectwa Korchów Drugi

W ramach zadania zakupiono:

• kosy spalinową dla OSP Korchów Drugi – 1940,00 zł.

• sprzęt sportowy dla klubu TARPAN – 2 000,00 zł. 

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego m. Korchów Drugi.

3 940,00

28 Zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych. 8 725,62

29

Remonty cząstkowe dróg gminnych

Przedmiot zamówienia polegał na poprawie przejezdności dróg gminnych w zakresie przeprowadzenia remontów cząstkowych. W 

ramach zadania wykonano remont  nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie gm. Księżpol.
19 680,00

30

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej OZE

Przedmiot zamówienia przewidywał wykonanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej załącznik wniosku o dofinansowanie w ramach 

OZE 2019 rok.

Całkowity koszt umowy  - 14 760,00 zł.

10 332,00
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Zakup wyposażenia dla potrzeb sołectwa Markowicze

Przedmiot zamówienia przewidywał zakup:

• sprzętu sportowego dla potrzeb siłowni – 2 999,00 zł. 

• kamer dla potrzeb wykonania monitoringu świetlicy – 2 071,00 zł.

• wózki kelnerskie dla potrzeb doposażenia świetlicy  – 653,38 zł.

• szafy dla potrzeb doposażenia świetlicy – 1 000,00 zł.

• wiaty przystankowej – 5 535,00 zł.

• bramki sportowej wraz z osprzętem – 2 243,64 zł.

• doposażenie siłowni  - 986,00 zł.

Zadanie współfinansowane w ramach funduszu sołeckiego Markowicze.

15 488,02

32

Wykonane zamówienia dla potrzeb sołectwa Zynie

W ramach przedmiotu zamówienia zakupiono:

• urządzenia dla potrzeb rozbudowy placu zabaw – 6 595,00 zł. 

• uporządkowanie placu gminnego – 5 000,00 zł.

Prace współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Zynie.

11 595,00

33
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Tanew Kucły - Kulasze 

Umowny termin wykonania dokumentacji 31-07-2020 r.
67 495,00

34
Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany lokalizacji chodnika w pasie drogi powiatowej 2956 L Płusy-Babice w miejscowości 

Korchów Pierwszy.
2 500,00

35 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 109421 L w m. Zawadka w km 0+008 do 0+990 o dł. 982 m 6 000,00

36
Wykonanie dokumentacji projektowej montażu zestawu PV, solarnego oraz kotłów na biomasę dla potrzeb sporządzenia wniosku 

o dofinansowanie OZE. 
6 150,00

37

Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP

W ramach zadania został zakupione najbardziej potrzebne wyposażenie dla jednostek OSP gm. Księżpol w tym

• dla jednostek Księżpol, Rakówka, Rogale, Majdan Stary – 30 000, 00 zł.

• dla jednostki Majdan Stary – 28 591,00 zł.

58 591,00



38

Dostawa materiału kamiennego dla potrzeb poprawy przejezdności dróg wewnętrznych

W ramach zamówienia zakupiono materiał kamienny dla sołectw Przymiarki 83,1 t, Zawadka 85,02 t.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Przymiarki i Zawadka.

13 095,81

39

Zamówienia dla potrzeb OSP Zawadka

W ramach przedmiotu zamówienia wykonano:

• wiatę o konstrukcji drewnianej pokrytej blachą dla potrzeb wyeksponowania zabytkowego wozu strażackiego OSP Zawadka – 7 

500,00 zł.

• zakupiono 22 szt. krzeseł dla potrzeb uzupełnienia wyposażenia  - 1958,00 

• zakup wyposażenia -  599,99 zł. 

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Zawadka.

10 058,99

40

Zamówienia dla potrzeb sołectwa Księżpol

W ramach przedmiotu zamówienia:

• zorganizowano dziesięć wyjazdów na basen do m. Leżajsk dla trzydzieścioro dzieci 5 000,00 zł.

• zakup koryt typu krakowskiego dla potrzeb utwardzenia rowu przydrożnego w m. Księżpol – 2 988,90 zł.

• zakup tablic informacyjnych – 1 000,00 zł.

• remont świetlicy OSP Księżpol – 10 000,32 zł.

• promocja sportu – 1 000,00 zł.

• promocja sołectwa poprzez zakup strojów dla zespołu Konwalia – 958,00 zł.

• promocja sołectwa poprzez zakup strojów dla zespołu Plejada – 1 998,75 zł.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Księżpol.

22 945,97

41 Dostawa węgla kamiennego na sezon grzewczy dla potrzeb budynku komunalnego „przychodnia zdrowia” 12 300,00

42

Zakup wyposażenia dla OSP Rogale

W ramach zamówienia zakupiono:

• nagrzewnicę elektryczną - 701,10 zł.

• opony dla samochodu bojowego STAR, tylne 4 sztuki – 5 000,00 zł.

• opony dla samochodu bojowego STAR, przednie 2 szt. – 2 710,00 zł.

• pompę wtryskową do samochodu STAR – 2 250,00 zł.

• wymiana płynów i części eksploatacyjnych – 2 565,39 zł.

• sprzęt do nagłośnienia dla potrzeb zespołu działającego w m. Rogale – 10 113,06 z.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Rogale.

23 339,55

43 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego dla potrzeb OSP Rogale 280 000,00



44

Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Rogale

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa – przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Rogale. Jest to budynek 

dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek stanowi połącznie funkcji garażowej wraz z częścią usługową. 

Budynek został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.     

1) Prace obejmują:

a) roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowalnych;

b) prace przygotowawcze;

c) prace murarskie i betonowanie;

d) prace dekarskie;

e) roboty wykończeniowe i izolacyjne;

f) roboty elektryczne i sanitarne.

W ramach zadania na parterze zostanie dobudowany nowy garaż dla średniego samochodu bojowego wraz z przebudową 

pomieszczenia usługowego. Na piętrze zostaną wykonane sanitariaty i pomieszczenie usługowe. Przebudowany zostanie również 

dach oraz instalacja wod-kan i elektryczna.

Całkowity koszt realizacji zadania: 578 225,71 zł.

Okres realizacji 2018 – 2020 rok.

131 148,09

45 Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla potrzeb Policji 15 000,00

46

Zamówienia wykonane dla potrzeb sołectwa Nowy Lipowiec

W ramach zamówień wykonano:

• renowacje rowu o dł. 1 700 m  - 6 700,00 zł.

• remont i wyposażenie „Wiejskiej Chaty” – 7 533,58 zł.

Prace zostały współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Nowy Lipowiec.

14 233,58

47

Zakup wyposażenia dla potrzeb sołectwa Borki

W ramach zamówień zakupiono:

• Toi Toi – 2 600,00 zł.

• stojak na rowery – 340,00 zł.

• huśtawkę, stół i dwie ławki – 3 500,00 zł.

• promocja miejscowości – 1 000,34 zł.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Borki.

7 440,00
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Zakup sprzętu nagłośnienia dla potrzeb świetlicy w Korchowie Pierwszym

W ramach przedmiotu zamówienia zakupiono:

• sprzęt do nagłośnienia – 6 517,07 zł.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Korchów Pierwszy i Korchów Drugi 

• krzesła szt. 106 – 7 000,00 zł.

• wyposażenie boiska i świetlicy sportowej – 4 000,00 zł.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Korchów Pierwszy.

17 517,07

49
Budowa boiska trawiastego przy świetlicy wiejskiej w Zaniach

Prace współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Zanie.
11 033,10

50

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej na odcinku Rakówka -Budzyń

Przedmiotem zamówienia było uzupełnienie oświetlenia w pasie drogi powiatowej na odcinku od końca miejscowości Rakówka do 

miejscowości Budzyń. W ramach zamówienia zamontowano oświetlenie w technologii LED.

Prace współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Budzyń.

35 128,80

51

Zamówienia dla potrzeb sołectwa Przymiarki

W ramach przedmiotu zamówienia:

• zakupiono materiały konstrukcyjne dla potrzeb wykonania wiaty rekreacyjnej – 4 858,50 zł.

• dokonano demontażu oraz utylizacji płyt azbestowych z budynku komunalnego – 2 200,00 zł. 

Zamówienia współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Przymiarki.

7 058,50

Zakup materiałów promujących miejscowość Rakówka

W ramach zamówienia zostały zakupione stroje dla KGW. 

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Rakówka.

1 908,00

52

Zakup wyposażenia dla potrzeb sołectwa Majdan Nowy

W ramach zamówienia zakupiono:

• kuchenkę mikrofalową oraz chłodziarko-zamrażarkę – 5 000,00 zł.

• dofinansowano wymianę drzwi w budynku remizy OSP Majdan Stary – 6 000,00 zł.

• dofinansowano zakup wiat rezerowych dla stadionu Majdan Stary  – 3 850,40 zł.

Zakup współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego Majdan Nowy.

14 850,40

10 476 834,44


