
Grajewo, 29.12.2016 r.

Rada Powiotu Grajewskiego

Informacja
o inwestycjach powiatowych zrealizowanych w 2016 r.

I. Wartosi inwestycji i remont6w zrealizowanych na drogach powiatowych w
2016 r. pny dofinansowaniu ze Srodkow zewngtrznych wyniosla
5 147 459,62 zl, z tego:

. I 910 834,89 zl - Srodki z budzetu parisrwa, programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lara 2016-2019,

o 1490851,72 zl - Srodki wlasne powiatu,

c 1584773,0iJ21 - Srodki z bud2etu Gmin

. 161 000,00 zl - Srodki przedsigbiorc6w.

II. Wartosi inwestycji zrealizowanych na drogach powiator.lych w 2016 r- przy
dofinansowaniu ze Srodk6w zewngtrznych wyniosla
4 778 474,17 zl, z tego:

o 1910 834,89 zl - Srodki z budzetu pafistwa, programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastrukrury drogowej na lata 2016-2019,

o | 344 369,2821 - irodki wlasne powiaru,

c 1492270,0021 - Srodki z bud2etu Gmin

o 3l fi)0,fi) zl - Srodki przedsigbiorc6w.

Udzielona pomoc finansowa dla Gmin na przebudowg dr6g- 347 716,t9 zl,



IIl. Inne.
Og6lna wartosd inwestycji wyniosla 2 201 O67,g4 zl, z tego:

o 649 528,19 zl - 6rodki wlasne powiatu,
. 124a620,73 zt - Srodki zUE
c 93 44932 zl - 6rodki z darowizny,
. 55 000,00 zl - Wojewodzki Fundusz Wsparcia pSp w Bialymstoku

(30 000,00 zl - Gmina Szczuczyn; 25 000,0021_ Gmina Grajewo),
o 150 000,00 zl - irodki pochodzqce z wprlyw6w uzyskanych ze skladek

z tytulu obowiqzkowego ubezpieczenia od ognia, przeka zywanych przez
zaklady ubezpieczeh przekazane przez Komendg Gl6wnq pSp,

o 4 469,60 zl - 6rodki z Paisrwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych.

WanoSi inwestycji w 2016 r. wyniosla 2 130 342,84 zl, z tego:

●

●

●

●

635 383,19 zl - Srodki wlasne powiatu,

I 192 040,73 zl - Srodki zUE
93 449,32 zl - Srodki z darowizny,

55 000,00 zl - Wojew6dzki Fundusz Wsparcia PSP w Bialymstoku
(30 000,00 zl Gmina Szczuczyn; 25 000,0021- Gmina Grajewol,
150 000,00 zl - 6rodki pochodzqce z wplyw6w uzyskanych ze skladek
z tytulu obowiqzkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez
zaklady ubezpieczen przekazane przez Komendg Gl6wnq PSP,
4 469,60 zl - Srodki z Pansrwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych.

IV. Zakupy inwestycyjne:

Wano6i zakup6w inwestycyjnych w 2016 r. wyniosla 422 O70 l zl,ztego:

o 347 07031zl - Srodki wlasne powiatu,
. 73 000,00 zl - Srodki z Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych.



Crajewo, 22.12.2016 r.

Rutlu Powiatu Grajewskiego

Informacja
o inwestycjach powiatowych zrealizowanych w 2016 r.

l. Zadania inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych.

l. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr l8l5 B W{sosz - Komosewo -
Bagienice" w km 2+267 = 5+010".

Wano56 inwestycji w 2016 r. wyniosla I 269 882,87 zl, z tego:

o 634 941,43 zl - Srodki z budzetu pafistwa, Programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019'
o 30t 891,44 zl - Srodki wlasne powiatu,
o 302 050,fi) zl - Srodki z bud2etu Gminy Wqsosz,

o 31 000,fi) zl - Srodki przedsigbiorc6w.

W ramach zadania wykonano:
. 3 PrzePusty rurowe,
o podbudowg z kruszywa lamanego,
. ulo2enie warstw] wiq2qcej z betonu asfaltowego na dl. 2,743 km,
. ulozenie warstwy (cieralnej z betonu asthltowego na dl. 2'743 km'
o odwodnienie w tbrmie row6w trapezowych,
. kompletne oznakowanie pionowe.

Wykonawcq rob6t budowlanych byl STRABAG Sp. z o.o., Pruszk6w.

2. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 18028 Grajewo (ul. Konopska) -
Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bgdkowo - Szczuczyn".

Og6lna wano5i projektu wyniosla 2 378 449,12 zl.
Wartosi inwestycji w 2015 r. wyniosla I 182,2O zl.

Wartosi inwestycji w 2016 r. wyniosla 2 377 266,92 zl, z tego:

●
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I ) w czgsci polo2onej w granicach adrn. Miasta Grajewo - I 433 783J5 zl,
2) w czg5ci polozonej w granicach adm. Gminy Crajewo - 943 483,57 zl.

o I 188 633,46 zl - Srodki z budzetu paistwa, ,,Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

. 358 500,00 zl - srodki z bud2etu Miasta Crajewo,
o 235 900,00 zl - Srodki z bud2etu Gminy Grajewo,
o 594 233,46 zl - Srodki wlasne powiatu.

W ramach zadania wykonano:
. ustawienie kraw92nik6w,
o ulo2enie chodnik6w, wjazdow z kostki betonowej i betonu asfaltowego,
o 6 skrzyZowah,
o peron przystankowy,
o wyspg spowalniajqcq z azylem dla pieszych,
o odwodnienie w formie row6w trapezowych,
o podbudowE z kruszywa lamanego,
o ulo2enie warstwy wiqzlcej z betonu asfaltowego na dl. 3,43 km,
o ulo2enie warstwy Scieralnej z betonu aslaltowego na dl.3'43 km,
. kompletne oznakowanie pionowe i poziome.

Dokumentacjq technicznq zaktualizowal Zarzqd Dr6g Powiatowych w

Grajewie.

Wykonawcq rob6t budowlanych byl STRABAG Sp. z o.o., Pruszk6w.

3. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 17948 na odcinku Matnia - Kuligi"

Wartosd inwestycji w 2016 r. wyniosla 412 162'89 zl, w tym:

o I I I 342,89 zl - Srodki wlasne powiatu.
o 300 820,00 zl - Srodki z bud2etu Cminy Rajgr6d.

W ramach zadania wykonano:
o podbudowg z kruszywa naturalnego,
. 3 przepusty odwadniaiqce,
. ulozenie pnepust6w zjazdowych,
. ulozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gruboSci

5 cm na dlugotui 2'03 km,
. uzupelnieniepoboczy.



Dokumentacjg techniczn4 opracowal Zarzqd Dr6g Powiatowych

w Grajewie.

Wykonawcq robot budowlanych bylo Przedsigbiorstwo Drogowo-Mostowe
UNIDROG sp. z 0.o. \4 Crajewie.

4. ,,Przebudowa przepustu drogowego w m. Lawsk w ciqgu dr.
powiatowej 18208 w km 6+201"'

Og6lna warto5i inwestycji wyniosla 155 034,89 zl.

Wano5i inwestycji w 2016 r. wyniosla 153 780,69 zl' z tego:

o 66 520,69 zl - Srodki wtasne powiatu.
o 87 260,00 zl - Srodki z dotacji rezerwy celowej bud2etu pafistwa na

zadania zwiqzane z usuwaniem skutk6w gwaltownych rozop6w
i podtopien w 2013 r.

W ramach zadania wykonano:
o przepust jednootworowy z rur stalowych lukowo-kolowych o wymiarach

2211168 crn na dlugoici ll,7 m,
o umocnienie wlotu iwylotu przepustu poprzez obrukowanie,
o podbudowg z kruszywa lamanego w obszarze przepustu i nawierzchnig

z betonu asflaltowego,
. zamontowano bariery energochlonne i porgcze zabezpieczaiqce.

Dokumentacjg technicznq opracowal Zzrzqd Dr6g Powiatowych

w Grajewie.
Wykonawcq rob6t budowlanych byl EKODROM Sp. z. o. w Augustowie'

5. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 18348 w m. Racibory ".

WanoSc inwestycji w 2016 r. wyniosla 396 139'68 zl-, w tym:

o 198 139,6821 - Srodki r.rlrsne powiatu.
o t98 000,00 zl - (rodki z bud2etu Grniny Radzil6w.

W ramach zadania wYkonano:
o podbudowg z kruszywa lamanego,



. dwa przepusty odwadniaiqce,
o ulo2enie warstwy wiq2qcej z betonu asfaltowego na dlugo5ci 0,86 km,
. ulozenie warstwy Scieralnej z betonu aslahowego na dlugoSci 0,86 km,
o uzupelnieniepoboczy.

Wykonawcq rob6t budowlanych byla tirma UNIBEP S. A. z siedzibq
w Bielsku Podlaskim, Oddzial Drogowy UNIBEP S. A. w Lom2y.

6. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 18698 ul, Kolneiska
w Szczuczynie".

Wano5i inwestycji w 2016 r. wyniosla 161 60887 zl, ztego:

o 68 608.97 zl - Srodki wlasne powiatu.
o 93 000,00 zl - Srodki z budzetu Gminy Szczuczyn.

W ramach zadania wykonano:
o poszerzenie jezdni z kruszywa lamanego,
. warstwg wiqzqcq z mieszanki mineralno-asfbltowej na dl. 0,47 km,
o warstwg Scieralnq z betonu aslaltowego na dI.0,47 km.

Wykonawcq rob6t budowlanych by'lo Przedsigbiorstwo Drogowo-Mostowe
UNTDROG sp. z o.o. w Crajewie.

Il. Zadania inwestycyjne, na kt6re zostala opracowana i jest opracorvywana
dokumentacja techniczna:

l. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 17938 gr. woj. - Woinawie6".

WanoSi inwestycji w 2015 r. wyniosla 513'00 zl (wykonano badania

geotechniczne).

W 2016 r. Zarzqd Dr6g Powiatowych w Grajewie opracowal dokumentacjg

technicznq.

W 2016 r. powyzsze zadanie zostalo zgloszone do dotinansowania

w ramach Programu Wieloletniego p.n.: ,,Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej lnfrastruktury Drogowej na lata 2016-2019", ogloszonego

przez Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju. Na ostatecznej li6cie
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rankingowej wniosk6w o dofinansowanie projekt zostal sklasyfikowany na
6 pozycji.

2, ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr l8l2B Plac Rzgdziana
i ul. ll Listopada w Wqsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820 B
ul. Piaskowa w Wqsoszu i na odcinku Wqsosz do granicy obrgbu
W4sosz".

W 2016 r. Zarzqd D169 Powiatowych w Grajewie opracowal dokumentacjg
techniczn4. W 2016 r. powyzsze zadanie zostalo zgloszone do

dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego p.n.: ,,Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej lnfrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019", ogloszonego przez Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju. Na

ostatecznej liScie rankingowej wniosk6w o doflnansowanie projekt zostal

sklasytikowany na 19 pozycji.

3. ,,Przebudowa skrzyZowai dr6g powiatowych z drogami gminnymi
i wewngtrznymi na terenie Gminy Wlsosz" - Zarzqd Dr6g Powiatowych

w Grajewie opracowal dokumentacjg technicznq.

WanoSi inwestycji w 2016 r. wyniosla 7 632,15 zl, z tego:

Srodki wlasne powiatu,

Srodki z budZetu Gminy Wqsosz.

4. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr lE35B na odcinku Wypychy-
Drsze"-Z,arz4d Drrig Powiatowych w Grajewie opracowal dokumentacjg

techniczn4. Zadanie w 2016 r. zostalo zgloszone do dofinansowania

ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszar6w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obsz:r6w Wiejskich

na lata 2014-2020. Powy2sza operacja otrzymala dofinansowanie i zostanie

zrealizowana w 2017 roku.

o 3 632,15 zl
o 4 000,00 zl



IIl. Inne.

l.,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztat6w
szkolnych w Zespole Szk6l w Wojewodzinie.

Ogolna wano6i inwestycjiwyniosla I 638 196,26 zl, z tegoz
o 389 575,53 zl - Srodki wlasne powiatu,
o 1248620,7321 - Srodki z UE.

Wano5c inwestycji w 2016 r. wyniosla I 567 471,26 zl, z tego:

o 375 430,53 zl - Srodki wlasne powiatu,
o I 192 040,73 zl - Srodki z UE.

Warto5c inwestycji w 2015 r. wyniosla 70 725,00 zl, z tego:

o l4 145.00 zl - 6rodki wlasne powiatu.
o 56 580,00 zl - jrodki z UE.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksow4 termomodemizacjE
dwoch budynk6w uzytecznoSci publicznej:
. budynku internatu - wymieniono pokrycie dachowe, docieplono

stropy, Scian fundamentowych oraz nadziemia wraz z cz,giciow4
wymianq stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo zostala
przeprowadzona wymiana instalacji c.o. i 2r6dla ciepla oraz montaz
instalacji solamej do podgrzewania wody u2ytkowej;

. budynku warsztat6w szkolnych - przeprowadzono wymiang pokrycia
dachowego wraz z ociepleniem strop6w, termomodernizacjg Scian

fundamentowych oraz nadziemia wraz z czq(ciowq wymianq stolarki
okiennej i drzwiowej. Dodatkowo przeprowadzono wymiang instalacji
c.o. i 2rodla ciepla.

Dokumentacje technicznq opracowal GRAF Pracownia Architektoniczno-
Graficzna Piotr Kuczyriski w Bialymstoku za kwotg 60 270,00 zl'
Aktualizacjg audyt6w energetycznych budynku intematu i warsztat6w
szkolnych opracowala Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
w Warszawie Oddzial w Bialymstoku za kwotg l0 455'00 zl.
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Wykonawcq robot budowlanych byla Firma Handlowo-Uslugowa
,,Mag-Bud" Piotr Lipski w Crajewie, podwykonawcq rob6t sanitamych
Zaklad lnstalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha w Wiqzownicy.

Zadanie zostalo dot-rnansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Dzialania 5.3 Efektywno36
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach uiyteczno6ci
publicznej poddzialania 5.3.1 Efektywno6d energetyczna w budynkach
publicznych, w tym budownictwo komunalne.

2. ,,Rozbudowa psrkingu przy ul. Stra2ackiej 68 lqcznie z wykonaniem
zjazdu", o wanoSci 81 224,66 zl.

Parking izjazd wykonano z betonowej kostki brukowej. Wykonawcq robot
budowlanych bylo Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowo-
Transportowe ,,SAM-POL" s. c, w Grajewie.

3. ,,Termomodernizacja budynku gl6wnego Domu Pomocy Spolecznej
w Grajewie"

Wano5i inwestycji w 2016 r. wyniosla 169 334'69 zl,ztego:

o 93 44932 zl - Srodki zdarowizny.
o 75 885J7 zl - Srodki wlasne powiatu.

W ramach zadania wykonano:
o wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.
o docieplenie Scian,

o obr6bkq blacharskq,
. opaskg budynku.

Wykonawcq rob6t budowlanych byla Firma Handlowo-Uslugowa

,,Mag-Bud" Piotr Lipski w Crajewie.

4. ,,Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Paistwowej Stra2y
Po2arnej w Grajewie - Etap 3"



Ogolna wanoSi inwestycji wyniosla 256 176.,65 zl, z tego:

o 51 176.65 zl - Srodki wlasne powiaru.
. 55 000,00 zl - Wojewodzki Fundusz Wsparcia PSP w Bialymstoku

(30 000,00 zl Grnina Szczuczyn;25 000,0021 Cmina Crajewol,
. 150 000,00 zl - Srodki pochodzqce z wplyw6w uzyskanych ze skladek

z tytu.lu obowiqzkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez
zaklady ubezpieczei przekazane przez Komendg Gl6wnq PSP

W ramach zadania wykonano:
. utwardzenie terenu o pow. 2 000 m2,

. ulo2enie chodnikow o pow. 300 m2,

o rozbudowg kanalizacj i deszczouej.
Wykonawcq rob6t budowlanych bylo Przedsigbiorstwo Handlowo-
Uslugowe ,,UNIROL" Dorota Kulikowska w Grajewie.

5.,,Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przgslami stalowymi
wzdluZ dzialki nr 2031/l6l na potrzeby Komendy Powiatowej
Pa6stwowej Stra2y Po2arnej w Grajewie", o warto5ci 2 000,00 zl.

Dokumenlacig projektowq opracowala Aa Sobol Pracownia Projektowa
A. i A. Sobol w Lipifiskich Malych.

6. ,,Wykonanie podjazdu dla os6b niepelnosprawnych do budynku'
ry kt6rym mie5ci si9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grajewie".

WartoSc projektu wyniosla l7 420,00 zl, z tego:

o l2 950.40 zl - (rodki wlasne powiatu.
. 4 469,60 zl - Srodki z Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych.

Wykonawcq rob6t budowlanych byla Firma Handlowo-Uslugowa
,.Mag-Bud" Piotr Lipski n Crajerrie.

7. ,,Wykonanie odprowadzenia w6d opadowych od budynku
stanowiAcego siedzibg Powiatowcgo Centrum Pomocy Rodzinie
w Grajewie do kanalizacji deszczowej", o warto6ci I I 931,00 zl.



Wykonawcq rob6t budowlanych byloPrzedsigbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Uslugowo-Transportowe "SAM-POL" s.c. w Grajewie.

8.,,Wykonanie utwardzenia placu przy budynku stanowiqcym siedzibg
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie", o wanoSci
15 886,93 zl.

Utwardzenie placu wykonano z betonowej kostki brukowej.

Wykonawcq rob6t budowlanych byla firma Uslugi Og6lnobudowlane
Eugeniusz Chrostowski w Crajewie.

9. ,, Budowa sieci komputerowej w pracowni informatycznej Zespolu
Szk6l w Wojewodzinie", o warto5ci 8 897,65 zl.

IV. Zakupy inwestycyjne:

l. ,,Zakrp workownicy do odwadniania osadu nadmiernego
w oczyszczalni Zespolu Szk6l w Wojewodzinie", o wanoSci 40 098,00 zl.

2. ,,Zakup siewnika zboiowego na potrzeby Zespolu Szk6l w Nie6kowie",
o wanoSci 59 040,00 zl,

3. ,,Zakup testera amortyzator6w na potrzeby Podstawowej Stacji
Kontroli Pojazd6w przy Zespole Szk6l w Szczuczynie", o wartoSci
31 857,00 zl.

4. ,,Zakrp r6wniarki ciqgnikowej na potrzeby Zarz4du Dr6g
Powiatowych w Grajewie", o wartoici ll 193,00 zl.

5.,Zakup zamiatarki ci4gnikowej do sprz4tania nawierzchni dr6g
powiatowych", o warto5ci 70 870,00 21,

6. ,,Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Zespolu Szk6l w Nie6kowie",
o warto5ci 6 677,67 zl.

7. ,,Zakup 3 klimatyzator6w na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Crajewie", o wano5ci 23 710,71 zl.

り



8.,,Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby obslugi pafstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie',,
o wafio6ci 23 985,00 zl.

9. ,,Zaktp sprzgtu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie", wanoSci 14 997 )0 zl.

10. ,,Zakup 2 osuszaczy powietrza na potrzeby Starostwa Powiatowego w
Crajewie", o wanoSci l0 253,98 zl.

ll. ,, Budowa sieci komputerowej w pracowni informaQrcznej Zespolu
Szk6l w Wojewodzinie", o warroSci 8 897,65, zl.

12. ,,Zakup na tzecz Zespolu Szk6l Specjalnych im. Jana Pawla Il w
Grajewie pojazdu przystosowanego do przewozu os6b
niepelnosprawnych zamieszkujqcych w powiecie grajewskim".

WanoSi projektu wyniosla 120 490,00 zl, z tego:

. 45 490,00 zl - Srodki *lasne pouiatu.
o 75 000,0021 - Srodki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych.

Zakupiono samochod osobowy 9 - miejscowy do przewozu osob
niepelnosprawnych, z jednym n:iejscem na w6zek inwalidzki.

Y. Zadania inwestycyjne realizowane w:

I . Szpitalu Og6lnym im. dr Witolda Ginela w Crajewie - zal. nr I .

2. Zakladzie Opiekuhczo-Leczniczym w Szczuczynie - zal. nr 2.
3. Zakladzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie zal. nr 3.

Sporzqdzila:
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Sdhl 0g6lny In. dr \rlioldr cioct! w 0r.tewt
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INFORMACJA

O REALIZACJI ZADAIT INVYESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
w Szpitslu Og6ltrym im. dr Witolda Ghch w crrjewie

Grudzie6 uwzglQdnioDo puad lporzqdzeDicE ewideDcji ksitgowej)

N.rv,l

l. Zakup urz4dzenia do zamykania naczld BiClamp laparoskopowego t),pu Meryland na potrzeby
Bloku OpeBcyjnego SzEitala Og6lnego im. dr Mtolda Ginela w Grajewie - koszt calkowity:
14 040,00 zl.; z tego:

- 3 540,00 zf. - Srodki wlasne S4irala;
- 10 500,00 d. - dotacja celort Powiatu Grajewskiego sfinansowana z;

- 3 500,00 zl. z budzctu Gminy Wesosz;

- 3 500,00 zl. z budzetu Gminy Szczuczyn;

- 3 500,00 l. z budzetu Ominy Radzil6w.

2. Zakup komory laminamej na pot:zeby Apteki Szpitala Og6lnego im. dr Mtolda Ginela
w Grajewie - koszt calkowity: 4 649,40 d.; z tego:

- 4 649,40 zl. - ftodki wlasne Szpitala.

3. Zakup miksera rcc€pturcwego na poFzeby Apteki Szpitala Og6lnego im. dr Mtolds Ginela
w Grajewie - kosa calkowity: 4 084,E3 zl.; z tego:

- 4 084,83 d. - Srodki wlasne Szpirala-

4. Z*q przyldl*owego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C na pou-zeby zadaria
inw€stycyjnego ,,Budoua lqdowiska dla Smiglowc6w ratu*owych SOR Szpitala Og6lnego im. dr
Witolda Ginela w Grajewie u/raz z doposazenien SOR w aparatury i sprzQt medyczny" - koszt
calkowity: 274 860,00 d.; z !ego:

- 274 860,00 zl. - Stodki wlasne Szpitala.

5. Zakup studium rykonalnosci z autorskimi prawami maj4tkowymi na potrzeby zadania
inwestycyjnego ,,Budowa l4dowiska dla 3miglowc6w SOR Szpitala Og6lnego im. & Witolda
Ginela w Gnjewie wraz z doposazeniem SOR w aparaturQ i sprzer medycaty" - kosz calkowity:
?8 '120,00 d.; z tegol

- 78 720,00 zl. - Srodki wlasne S4ritala

6. Zakup w6zka stolu zabiegowego hydraulicznego z wyposazeniem na pot-zeby Oddzialu
Urazowo-Odopedycznego Szpitala Og6lnego im. dr Mtolds Ginela w Grajewie - kosa calkowity:
6 912,00 d.i zkgo:

- 6 912,00 d. - Srcdki wlasne Szpitala-

7. zakup fotela ginekologicaego z wyposazeniem na potrzeby Poradni Ginekologicanej Szpitala
Og6lnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie - kosa calkowity: 4 104,00 zl.; z tego:

- 4 104,00 zl. - grodki wlasne Szpirala"

8. Zakup zabudowy medycznej na potrzeby Oddzialu Polo2niczo-Ginekologicanego S4itala
Og6lnego im. dr Mtol& Ginela w Grajewie - kosz calkowity: 3 874,50 d.; z tego:

- 3 874,50 d. - Srodki wlasne Szpitala.

9. Zskup kardiotokografu ,,Bistoj' Fetal Monitor BT-350 LCD-KTG na poEzeby Poradni
Ginekologiczrej Szpitala Og6lnego im. dr Mtolda Ginela w Grajewie - koszt cdkowity: 4 276,80
d.i zlego:.



- 4276,80 zl‐
`rod腱

Wlasnc Sη itala

10.Zakup dcibり latora Mimvり D3z wyposa2emem m pouby Oddzlatu Obsewacylllo‐
Z脳 範 go Szpitala Og6hego im dr Vltolda Cinela w GmJ‐ ic‐ koszt calkowlty:23760,002=

z tcgO:

- 23760,00 zl― ζrodkl wl¨ne Szpltala

ll.Zakup ratalny napOdu ortop“ycznego na potr2eby Bloku OpcmcJnego z Sa1 0perac"“

Bloku Porodowcgo Szpltala Og61nego im dr VItolda G“ la w Gtte■ lC‐ kOSa cよo宙け :

62840,88 zl;z tego:

-62840,88 zl‐
`rodkl■

vlasne Szpitala(na dziei 31 12 2016■ op1 31 500,00 zl,kwota

31340,88 zl po“ staJe na zobo宙 aZamachl

12.Zakup,drauHCZnego stolu zabiegowego na poteby Oddzalu Chmtti1 0861nl Szpltala
O●InCgo血 dr WItolda Cmcla w CraJc● c‐ kog calko宙 ty:7452,llll zl● z tego:

- 7452,00 zl-6rodki■ lasnc Sηltala

13.Zakup ratahy as● wu USC SonclAce R7 na po崚,0磁 alu PO10ttczo― Cinckolo」CZllCgO

Szpltala Ogancgo im dr wltolda CmcL W GraJttie‐ kosa calko宙 ty:75999,00J■ 2 tCgO:

-  75999,00 zl ´

`rodkl nlasne Szpitala

14 Zakup ssよ a dck,czllcgo jezdncgo Hospivac FS2 na potrzcby Oddzlalu Chrurg五 〇g61neJ

szphaa og6hego im dr Wltolda Cmcla w GraJttie‐ kosa calko宙 け:3780,00」
`z"go- 3780,00 zl‐ Oodkiヽlasllc Szpltala

15.Zakup densytometnl GE Lunar DPX Pro z lampa na pouby RTC Szpltala 0861nego lm dr
WltoMa Cincla w GttewlC― kOSa calkowlty:32400,00」

=z tgo:
-  32400,00 zl ‐6rodkl wtasllc Sζpitala

乱h躙;Wil北甑鍔得鵠1:蠍la†ど器ettTc躙1寵:躍
z tcgo:

- 21076,88 zl‐ ●odkiヽlasne Szpltala

l■ ■ykontte pЮ gramll ankc1011alno培 胸電∬胤咄鑑酬守‰鮮1話認
:誦:肥騰in田蹴禦ど錨鮒聞 e」。血とⅥdぬ Gtta W GraJ蒟ず'‐ bЙ
calkoniけ :4920,00 zl;z tc8o:

- 4920,00 zl‐
`Ю

dkl ulasnc Szpitala

覺翻:l辮麟描郡難繭翻職麟掘抱網
Ⅵ tolda CineИ w GraJ"ie"― koszt calko宙け:311468,992=z tcgo:

- 3n468,992‐ dotacJa cc10■ねPO宙atu CraJcn“ego sfmallsowalla z bud2etu Mia勉

Gra」cwo

=盪MF弯鶴∬写篇孵躍即砲堀撚Cinckologlczncgo Sz● tala og61ncgO m dr i
120000,01 zl;z tego:



- 120 000,01 d. - dotacja celowa Powiatu Grajewskiego sfinansowaoa z budzEtu Miasta
Grajewo.

20. Zakup urzqdzenia do masazu wirowego st6p i podudzi WSK na potrzeby Zskladu Rehabilitacji
Lecariczej Szpitala Og6lnego im. dr Mtolda Ginela w Grajewie - koszt calkowity: 6 938,00 zl.;
z legoi

- 6 938,00 zl. - Srodki wlasne Szpitala (na dzien 31.12.2016r. pozostaje na zobowiqzaniach).

Og6lem koszty rcaliz c:i zzldan inw€stycyjnych w 2016 roku (grudziei uwzgl{niono przed

sporz4dzeniem ewidencji ksiqgowej) wynovqt I M6 157 29 d' z1(gol

- sfinansowaue: 1027 87EAl d.
w fym:

- 585 909,41 d. Srcdkami wlasnymi Szpital4

- ,l4l 969,00 d. dotaciq celowq Powiaru Grajewskiego
ze &odk6w:
- 43 I 469,00 zl. z budzetu Miasta Grajewo;
- 3 500,00 zl. z bud2€tu Gminy Wqsov;
- 3 500,00 zt. z budzetu Gminy Szczucryn;
- 3 500,00 d. z budatu Gminy Radzil6w.

- niesfinansowane: 38 278,88 d.
w tym:

- 31 340,88 zl. srcdki wlasne Szpitala (zakup ratalny, do splaty
do dn. 19.03.2017r.);

- 6 938,00 d. srodki wlasne Szpitala (faktura z dn.
30.12.2016r.).

Graj ewo, dnia 09.01 .201 7r.



Jo1-,r. l,
Zadania Inwestycje Zakladu Opiekurlczo-Leczniczego w

Szczuczynie w 2016r.

l. Termomodernizacja budynku kuchenno-administracyjnego

WanoSi inwestycji - 99.984,5021 (slownie zlotych: dziewiQidziesiqt dziewigi tysiqcy

dziewigiset osiemdziesi4t cztery 50/100).

2r6dlo finansowania inwestycji - Srodki wtasne powiatu.

W ramach zadania mildzy innymi dokonano: wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej, wymiany poszycia dachowego, ocieplono Sciany i wykonalo elewacjg

budynku.

Inwestycjg zakonczono dnia 18.07.2016r. przez firmg Rob-Bud Robert Kmsiiski.

2, Modernizacja pomieszczei ksitgowoSci

WartoSd inwestycji - 30.001,8121 (slownie: tzydzie5ci tysigcyjeden 8l/100).

Zr6dla finansowania inwestycji: Pomoc filansowa z Gminy Szczuczyn.

W ramach zadania dokorlano: wymiany instalacji elektrycznej, hydraulicznej, c.o.,

docieplono sufity, wygiadzono i pomalowano Sciany ulozono glazurg i terakotg.

lnwestycja wykonana zostala przez firmg Fach-Bud Jan Borchert i zakoirczona w dniu

06,09.2016r.

3. Zakup prslDico-wir6wki do pralni ZOL w Szczuczynie

Wartosi inwestycji: 28.499,0821 (slownie zlotych: dwadziedcia osiem tysigcy

czterysta dziewigidziesiqt dziewiqi 08/100).

2r6dla finansowania inwestycji:

9.499,0821 - Srodki wlasne powiatu,

7.000,0021 - pomoc finansowa z Gminy W4sosz,

5.000,0021 . pomoc finansowa z Miasta Gmjewo,

4.000,0021 - pomoc finansowa z Gminy Radzil6w,

3.000,0021 - pomoc finansowa z Gmily Grajewo,

2.000,0021 - pomoc finansowa z Banku Sp6ldzielczego w Szczuczynie.

Pralnico-wirdwkg zakupiono od firmy Fabryka Maszyn Pralniczych "PRAMAZUT'

Sp. z o.o i przyjQto na stan Srodk6w trwalych w dniu 27.10,2016r.

4. Przebudowa komina w budynku gl6wnym ZOL w Szczuczynie

Wanosd inwestycji - 5.919,3621 ( piQi tysiecy dziewigiset dziewiQtnascie 36/100).

2r6dla finansowania ilviestycji - Srodki wtasne powiatu.

|   |   .=■ |



W ramach zadania hrma URBT TOMDACH mgr. inz. Tomasz Sieredziriski:

przemurowala przewody flymqvig, zamontowala wklad kominowy z rur 2arowych

oraz wyczy6cila przewody dymowe. Roboty zakoiczono dnia 15,10.2016r.
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Starostwo Powiatowe

W Grajewie

銚fぃ う

2688,39

1047′ 34

Zestawienie koszt6w na inwestycje i remonty wiednostce organizacyineiZ?OZ

Grajewo w roku 2016.

ReT9n,P9mi9,2CZenl,P「 ζ9rnaczOnegO na poko soclalny
Wymiana dmuchawy pleca c o

Bialaszewo

Remont pomieszczei (szpachlowanie, malowanie, ulo:enie
wykladz nJ____ _… …―――‐―― ―

1. Wymiana pieca c.o.

Og6tem wydatkowano w roku 2016 kwote 77.448,75 zl

Graiew。 20X‖ 2016r
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