Fundusz Inwestycji Samorządowych w powiecie
olsztyńskim
Jak wynika z informacji przekazanych wczoraj przez Artura Chojeckiego, wojewodę
warmińsko-mazurskiego, ponad 223 mln zł może trafić do samorządów regionu w ramach
Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Fundusz zwany „tarczą inwestycyjną dla samorządów” ma zrekompensować samorządom terytorialnym
ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Jak mówił na konferencji prasowej
wojewoda: „województwo będzie mogło liczyć na 223 mln zł, ta kwota została wyliczona w oparciu o
algorytm uwzględniający m.in. zapisane w budżetach samorządów inwestycje”.
Największym beneficjentem środków z FIS jest miasto Olsztyn, które miałoby otrzymać 20,5 mln zł.
Większa kwota trafi do powiatu olsztyńskiego, którego samorządy łącznie mogą otrzymać 26 mln zł. W tej
kwocie jest też 7 896 157 złotych na wsparcie działań inwestycyjnych samorządu powiatu olsztyńskiego.
– To bardzo dobra informacja dla nas – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Przede wszystkim nie ma
już niepewności co do możliwości realizacji zaplanowanych na ten rok w budżecie przychodów, co pozwala
nam na kontynuację bardzo ambitnego planu inwestycji szczególnie na drogach powiatowych. I mam
nadzieję, że pozwoli na dołożenie do niego jeszcze kilku zadań.
Otrzymane środki samorządy będą mogły przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje, na przykład na
drogi, chodniki, żłobki, kanalizacje itp. Mogą one także stanowić wkład własny przy inwestycjach
realizowanych przy wsparciu z innych środków publicznych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki
te będzie można wydatkować do końca 2022 roku. W ocenie wojewody Artura Chojeckiego realnie
samorządy będą mogły otrzymać pieniądze z FIS już we wrześniu.
POWIAT OLSZTYŃSKI

7 896 157

gminy powiatu olsztyńskiego:
Barczewo (gmina miejsko-wiejska)

2 417 310

Biskupiec (gmina miejsko-wiejska)

3 203 378

Dobre Miasto (gmina miejsko-wiejska) 500 000
Dywity (gmina wiejska)

1 728 453

Gietrzwałd (gmina wiejska)

1 498 758

Jeziorany (gmina miejsko-wiejska)

1 637 800

Jonkowo (gmina wiejska)

1 541 192

Kolno (gmina wiejska)

500 000

Olsztynek (gmina miejsko-wiejska)

707 861

Purda (gmina wiejska)

1 356 179

Stawiguda (gmina wiejska)

2 563 234

Świątki (gmina wiejska)

500 000

łącznie

18 154 165

(fot. twitter.com/ArturChojecki)
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