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LIPIEC

Zakupiono 
wyposażenie sprzętowe 

nowych obiektów szpitalnych 

W lipcu 2005 roku został złożony wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposaże-
nia do nowo wybudowanych bloków szpitalnych 
B i D przy ul. Dr Pojaska 5 w zadaniu inwesty-
cyjnym pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja 
Szpitala Powiatowego w Biłgoraju” w ramach 
Kontraktu Wojewódzkiego dla Wojewódz-
twa Lubelskiego na rok 2005. Decyzją Zarządu 
Województwa Lubelskiego Powiat Biłgorajski 
otrzymał dofinansowanie powyższego zadania

z budżetu państwa w wysokości 3 mln zł. Powiat 
Biłgorajski w roku 2005 wyasygnował na ten cel 
kwotę środków własnych w wysokości 1 mln zł. 
Umowa wykonawcza z Wojewodą Lubelskim na 
realizację zakupu wyposażenia w łącznej kwocie 
4 mln zł. została podpisana 15 września 2005r. 
Początkiem września 2005 r. Zarząd Powiatu 
w Biłgoraju podjął uchwałę w sprawie wszczę-
cia postępowania przetargowego na dostawę 
i montaż z uruchomieniem urządzeń i sprzętu 
medycznego oraz mebli do nowych obiektów 
szpitalnych B i D w ramach przewidzianych 
w 2005 r. środków finansowych. Zamówienie
zostało podzielone na trzy części: Pakiet I – wy-
posażenie meblowe, pakiet II – wyposażenie 

sprzętowe i urządzenia oraz pakiet III – tomo-
graf komputerowy. Zainteresowanie niniejszym 
przetargiem było bardzo duże. O wydanie specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia zwróciło
się 43 firmy z całej Polski. W listopadzie 2005 r.
w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju nastąpiło 
otwarcie złożonych ofert. Do przetargu przystą-
piły trzy firmy składając swoje oferty. Postępo-
wanie przetargowe oraz dalszy jego przebieg nie 
zostało zakończone podpisaniem umów dostawy 
na poszczególne pakiety. Złożone w trakcie po-
stępowania przetargowego protesty i odwołanie 
w końcowym efekcie uniemożliwiły jego pozy-
tywne zakończenie. Korzystne dla Zamawiające-
go postępowanie odwoławcze zakończone wyro-

kiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Pu-
blicznych potwierdziło prawidłowość toku pro-
wadzenia zamówienia publicznego, ale z uwagi 
na fakt, że wyznaczone terminy realizacji już 
upłynęły nie można było podpisać ważnej umo-
wy. W zaistniałej sytuacji przedmiotowe postę-
powanie zostało w całości unieważnione. Zarząd 
Powiatu w Biłgoraju przewidując, że może dojść 
do powyższej sytuacji i w obawie przed utratą 
przyznanych środków na 2005 rok zwrócił się 
w trakcie trwania postępowania przetargowego 
do Marszałka Województwa Lubelskiego z wnio-
skiem o przesunięcie całej kwoty środków finan-
sowych na rok 2006 jako środków nie wygasają-
cych w danym roku budżetowym. Wniosek w tej 

Pracowni tomografu komputerowego Stanowisko obsługi 



KURIER86

Lubelski Lipiec

Podczas uroczystości 26 rocznicy ,,Strajków 
Lipcowych” na terenie Lubelszczyzny dokonano 
odznaczeń Krzyżami Zasługi Prezydenta RP, 
za działalność na rzecz niepodległości Polski 
i wprowadzenie demokracji. Odznaczenia wręczał 
w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski. 

Z terenu Powiatu Biłgorajskiego srebrnym krzyżem 
zasługi odznaczony został Stanisław Schodziński, 
działacz opozycji niepodległościowej w Lublinie 
w latach 1977–1980 i NSZZ ,,Solidarność” 
w latach 1980–1989.

sprawie został rozpatrzony pozytywnie, a termin 
rozliczenia przyznanych środków ustalono do 30 
czerwca 2006 roku. W związku z powyższym ko-
nieczne było przeprowadzenie ponownego po-
stępowania przetargowego i dokonanie zakupu 
wyposażenia. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji 
Prezesa UZP na przeprowadzenie trybu nego-
cjacji bez ogłoszenia, wszczęte zostało nowe po-
stępowanie przetargowe. Spośród 10 firm zapro-
szonych do negocjacji, ofertę złożyły tylko dwie 
firmy, jedna na tomograf komputerowy i druga
w zakresie dostawy urządzeń i sprzętu medycz-
nego oraz mebli. W dniu 6 marca 2006 roku zo-
stała podpisana umowa z Wykonawcą na dosta-
wę tomografu komputerowego wraz z adaptacją 
pomieszczenia za łączną kwotę 1,24 mln zł. Na-
tomiast w zakresie dostawy pozostałego wypo-
sażenia zamówienie zostało ponownie unieważ-
nione z uwagi, że Wykonawca odmówił podpisa-
nia umowy. Zarząd Powiatu mając kolejną zgodę 
Prezesa UZP na przeprowadzenie przetargu wy-
łonił nowego Wykonawcę, który został zobowią-
zany do dostarczenia i montażu wyposażenia 
w zakresie urządzeń i sprzętu medycznego oraz 
mebli za łączną kwotę 3,09 mln zł. Realizacja obu 
zamówień została całkowicie zakończona zgod-
nie z zawartymi umowami. Środki finansowe
przyznane w ramach Kontraktu Wojewódzkie-
go na rok 2005 zostały w całości wydatkowane 
w terminie do 30 czerwca 2006 r. Łącznie ponie-
sione nakłady finansowe na realizację dotych-
czasowych dostaw wyposażenia zamknęły się 
kwotą 4,3 mln zł, w tym: dotacja z budżetu pań-
stwa 3 mln zł. i środki własne powiatu 1,3 mln zł. 

Zakupiono między innymi: tomograf kompute-
rowy, aparat EEG, RTG jezdny, USG z funkcją 
sonomammografu, respirator, inkubator, aparaty 
EKG, defibrylatory, kardiomonitory, inhalatory,
pompy infuzyjne, ssaki, lampy bakteriobójcze 
i zabiegowe, negatoskopy, łóżka szpitalne, stoły 
i stoliki zabiegowe oraz do badań, sprzęt i urzą-
dzenia do rehabilitacji, meble medyczne, urzą-
dzenia dla laboratorium itp. W kwietniu 2006 r. 
został złożony kolejny wniosek o dofinansowa-
nie budowy Szpitala w ramach Kontraktu Woje-
wódzkiego dla Województwa Lubelskiego w ro-
ku 2006. Wstępna propozycja podziału środków 
finansowych dla Szpitala w Biłgoraju wynosi:
3,3 mln zł. z budżetu państwa oraz 1,1 mln zł. 
jako wkład własny powiatu. Łącznie 4,4 mln zł. 
z przeznaczeniem na dalsze zakupy wyposażenia 
pierwotnego do nowo wybudowanych bloków 
szpitalnych B i D. Wniosek obejmował zakup ka-
retki sanitarno-transportowej, mebli socjalnych 
i rolet do okien, dostawę pościeli, poduszek, ko-
ców do łóżek szpitalnych, dostawę wyposażenia 
sanitarno – higienicznego i sprzętu przeciwpo-
żarowego oraz zakup kolejnych urządzeń i apa-
ratury medycznej, między innymi: stół operacyj-
ny i stoliki zabiegowe, artroskop, piła do gipsu, 
lampa operacyjna, aparat do znieczulenia ogól-
nego, respirator, videobronchofiberoskop, vide-
ogastroskop, videokolonoskop, aparaty holte-
rowskie itp. Ponadto w ramach powyższej kwoty 
wykonana zostanie informatyzacja wszystkich 
obiektów szpitalnych oraz wybudowany będzie 
łącznik komunikacyjny pomiędzy częścią nową 
a starą szpitala.

Odznaczenia wręczał Wojewoda Lubelski 
Wojciech Żukowski
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Zarząd Dróg Powiatowych
realizuje nowe zadania drogowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju prowa-
dzi szereg prac mających na celu poprawę sy-
tuacji na drogach powiatowych. Podstawowe 
zadanie to utrzymanie dróg w okresie zimy, re-
monty cząstkowe nawierzchni drogowej, 
remonty przepustów drogowych i mo-
stów, bieżące utrzymanie pasa drogowe-
go, oznakowanie poziome i pionowe sieci 
drogowej oraz zadania inwestycyjne przy 
udziale zewnętrznych środków finanso-
wych. Wszystkie prace ukierunkowane 
są na stworzenie warunków bezpieczeń-
stwa ruchu. Wiele zadań realizowanych 
jest przy wydatnej pomocy samorządów 
gminnych i dotacji zewnętrznych budże-
tu Państwa. Pomoc finansowo – rzeczowa
gmin w roku bieżącym wyniesie ponad 
2 mln zł Budżet Państwa udzieli dota-
cji na ponad 1 mln zł Łącznie uzyskana 
pomoc na utrzymanie i rozwój sieci dróg 
powiatowych w 2006 r. wyniesie ponad 
3 mln zł. Dzięki temu zostaną wykona-
ne dodatkowo 43 zadania drogowe obejmujące 
m.in. wykonanie 12,6 km nowych nawierzchni. 
Ogółem nakłady na zadania drogowe wyniosą 
ok. 6 mln zł. Do ważniejszych zadań drogowych 
realizowanych w roku bieżącym należą:

• budowa ronda im. Ks. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego na skrzyżowaniu ul. Włosiankar-
skiej i Al. Jana Pawła II w Biłgoraju przy udzia-
le funduszy ZPORR,

• remont drogi powiatowej Nr 2943 L w ciągu 
drogowym Księżpol – Obsza przy znacznej po-
mocy finansowej gminy Księżpol i Łukowa,

• stabilizacja zbocza osuwiska z odbudową prze-
pustów i nawierzchni na drodze powiatowej 
Nr 2909 L w miejscowości Jędrzejówka przy 
dużym udziale dotacji budżetu Państwa.

Ponadto prowadzone są prace remontowo – za-
bezpieczające na mostach i przepustach dro-
gowych. Zarząd Dróg Powiatowych jako jed-
nostka organizacyjna Starostwa Powiatowego 
w Biłgoraju prowadzi również sprawy admini-
stracyjne w zakresie ochrony pasa drogowego. 
Na wniosek samorządów, instytucji państwo-
wych i prywatnych właścicieli nieruchomości 
opiniowane są plany zagospodarowania prze-
strzennego, lokalizacje obiektów  kubaturo-

wych na działkach przyległych do 
pasa drogowego oraz lokalizacje 
branż technicznych w pasach dro-
gowych. Wydawane są również 
decyzje administracyjne w spra-
wie naliczenia opłat za zajęcie 
pasa drogowego oraz uzgodnienia 
warunków na urządzenie zjazdów 
z nieruchomości na drogę powia-
tową. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Biłgoraju prowadzi również bie-
żące prace w zakresie utrzymania 
dróg siłami własnymi przy pomo-
cy stworzonych Obwodów Drogo-
wych w Biłgoraju, Tarnogrodzie 
i Teodorówce.

Dyrektor ZDP w Biłgoraju – Ryszard Kostrubiec

Rondo im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na skrzyżowaniu 
ul. Włosiankankarskiej i Al. Jana Pawła II
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Zadania drogowe realizowane na drogach powiatowych
na terenie powiatu biłgorajskiego

wspólnie z samorządami miejskimi i gminnymi w 2006r.

Odnowy nawierzchni dróg:
● m. Smólsko 0,508 km

● m. Siedem Chałup 0,500 km

● m. Ciosmy 0,562 km 

● m. Kolonia Sól 0,500 km

● m. Wola Dereźniańska 0,500 km

● m. Księżpol – Biszcza 0,500 km

● m. Wola Kątecka, Rzeczyce 0,774 km

● m. Hosznia 0,593 km

● m. Wólka Abramowska 0,418 km

● m. Goraj 0,100 km

● m. Chmielek, Szostaki-Podsośn. 0,610 km

● m. Chmielek i Łukowa 0,585 km

● m. Olchowiec, Jamieńszczyzna i Obsza 0,524 km

● m. Lipiny Dolne 1,0 km

● m. Luchów Górny-Luchów Dolny 0,420  km

● m. Tereszpol-Zaorenda 0,185 km

● m. Lipowiec 0,320 km

● m. Gródki 0,280 km

● m. Tokary 0,195 km

● ul. Piłsudskiego w Biłgoraju 0,080 km

● ul. Zacisze w Biłgoraju 0,235 km 

● m. Majdan Kasztelański 0,365 km

● m Rakówka 0,800 km

● m. Pisklaki 1,180 km

● m. Kolonia Guzówka 0,500 km

Razem 12,234 km

Wysokość wydatków wyniesie: 2 859 621 zł

Budowa dróg:
● budowa ul. Polnej w Biłgoraju 0,6 km

● budowa Al. 400-lecia 0,167 km
Razem 0,767 km

Wysokość wydatków wyniesie: 1 108 000 zł.

Remonty cząstkowe:
Wartość remontów cząstkowych wyniesie: 700 000 zł.
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Remonty mostów i przepustów
● most w m. Wólka Biska
● most w m. Szostaki 
● most w m.  Biszcza
● przepusty  szt. 8

Wysokość wydatków wyniesie: 148 538 zł.

Budowa i remonty chodników:

● remont chodnika przy ul. Widok 227mb
● remont chodnika przy ul. Przemysłowej 206mb
● remont chodnika przy ul. Bartoszewskiego 250mb
● remont chodnika przy ul. Partyzantów 138mb
● remont chodnika przy ul. Armii Kraków 130mb

Wysokość wydatków wyniesie: 187 969 zł.

Roboty odwodnieniowe:
● kanalizacja deszczowa ul. Wiejskiej
● odwodnienie ul. Armii Kraków
● stabilizacja zbocza osuwiska w m. Jędrzejówka

Wysokość wydatków wyniesie: 521 184 zł.

Dokumentacje projektowe:
● dokumentacja na budowę ul. Cichej Maczka
● Okulickiego – I etap
● dokumentacja na budowę ul. Partyzantów
● dokumentacja na budowę ul. Cegielnianej
● dokumentacja na odwodnienie  ul. Zielonej
● dokumentacja na budowę  drogi w m. Cyncynopol

Wysokość wydatków wyniesie: 85 000 zł.

Razem zadania  remontowe  i inwestycyjne ( pkt. od 1 do 7): 5 610 312  zł
Ochrona pasa drogowego (tj. oznakowanie dróg, utrzymanie zimowe, oczyszczanie miasta)
Wysokość wydatków wyniesie: 876 524 zł.

Ogółem nakłady na drogach powiatowych w powiecie biłgorajskim 
w roku bieżącym wyniosą: 6 486 836 zł.

Zadania drogowe realizowane na drogach wojewódzkich 
na terenie powiatu biłgorajskiego w 2006 r.

nawierzchni dróg:
● Biłgoraj – Korczów  3,139 km

● w m. Tarnogród 0,7  km

● Sól – Banachy 0,327 km
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● w m. Korytków 0,075 km

● Obsza – Tarnogród 0,5 km

● Sól – Banachy 1,8 km

Razem   6,541 km

Wartość wydatków wyniesie:   2 451 232 zł. 

Odnowy Remonty cząstkowe:

Wartość remontów cząstkowych wyniesie: 887 326 zł.

Remonty mostów:  7 sztuk o wartości:   104 300 zł.

Budowa i remont chodników wspólnie z samorządami powiatu:
● budowa chodnika przy ul. Zamojskiej w B-ju  0,07 km

● budowa chodnika w m. Aleksandrów 0,5 km

● budowa chodnika w m. Obsza 0,408 km

● budowa chodnika przy ul. Krzeszowskiej w B-ju 0,309 km

● budowa chodnika w m. Szyszków 0,6 km
● budowa chodnika i zatoki autobus. w m. Panasówka 0,302 km

● remont chodnika przy ul. Kościuszki w B-ju (4 odc.) 0,685 km

● remont chodnika w m. Aleksandrów 1,500 km

● budowa chodnika w m. Sól  0,660 km

Razem 5,034 km

Wartość wydatków wyniesie: 1 284 424 zł.

Dokumentacje projektowe wykonane przez samorządy:
● dokumentacja na budowę drogi serwisowej w Hedwiżynie 23 000 zł.
● dokumentacja na przebudowę skrzyżowania w m. Józefów (rondo) 23 400 zł.
● dokumentacja na budowę ronda i przebudowę dojazdów w m. Tarnogród  35 000  zł.

Razem 81 400 zł.

Razem zadania remontowe  i  inwestycyjne ( pkt. 1 do 5):  4 808 682 zł.

Ochrona pasa drogowego: (tj. oznakowanie dróg, utrzymanie zimowe, zieleń, odwodnienia itp.)

Wysokość wydatków:    1 240 200 zł.

Ogółem nakłady na drogach wojewódzkich w powiecie biłgorajskim w roku bieżącym 
wyniosą: 6 048 882 zł.  

Łączna wysokość nakładów finansowych na podstawowe zadania drogowe na ciągach dróg o katego-
rii powiatowej i wojewódzkiej w b.r. wyniesie 12,5 mln. zł.  Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz samorządami gminnymi. Środki pochodzące z bu-
dżetów samorządów zostały wsparte dotacjami z budżetu państwa w wysokości 1,05 mln. zł.


