Powiat dostał pieniądze na drugą
„schetynówkę”!
Dobra informacja napłynęła od wojewody. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym Powiat
Olsztyński otrzymał dofinansowanie w
wysokości 1,55 mln zł na drugi wniosek w
ramach „schetynówek". Dzięki temu do końca
października tego roku uda się zmodernizować
prawie 4,5 kilometra dróg powiatowych w
gminach Jonkowo, Purda i Biskupiec.

Wniosek na remont trzech odcinków dróg powiatowych pierwotnie znajdował się na drugim miejscu listy
rezerwowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (edycji 2011). Nadziei na dofinansowanie
nie tracił Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, który kilka miesięcy temu prognozował, że powiat ma
duże szanse na realizację tego ważnego projektu drogowego.
- Biorąc pod uwagę praktykę z dwóch ostatnich lat, gdy z oszczędności poprzetargowych realizowanych
było od sześciu do ośmiu pozycji z listy rezerwowej, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz drugi
wniosek także zostanie zrealizowany &#8211; mówił jesienią 2010 roku starosta Mirosław Pampuch.
Słowa starosty właśnie się potwierdziły. Dobra informacja napłynęła od wojewody.
- W wyniku oszczędności poprzetargowych drugi wniosek Powiatu Olsztyńskiego otrzyma dofinansowanie w
wysokości 1,55 mln zł &#8211; informuje Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody
warmińsko-mazurskiego.
Wniosek zakłada poszerzenie i wyrównanie drogi nr 1368N z Mątek do Jonkowa o długości 1,7 km
(szacowany koszt to 1,1 mln zł), drogi nr 1468N z Purdy do Marcinkowa (800 metrów za 600 tys. zł) oraz
drogi nr 1454N w Stanclewie (gmina Biskupiec) o długości 1,8 km (koszt to 1,4 mln zł). Łączny koszt
wszystkich inwestycji to 3,1 mln zł. Połowę tej kwoty sfinansuje budżet państwa, około 1,2 mln zł będzie
pochodzić z budżetu powiatu, a 350 tys. zł z budżetu gminy Biskupiec. Powiatowa Służba Drogowa lada
dzień ogłosi przetargi na wykonanie inwestycji w gminie Jonkowo i Purda.
- Przetargi ogłosimy jeszcze w maju &#8211; mówi Krystyna Plocek, dyrektor PSD w Olsztynie. &#8211;
Czekamy też na dokumentację techniczną drogi w Stanclewie, którą wykonuje gmina Biskupiec.
Piotr Weraksa z Urzędu Miejskiego w Biskupcu zapewnia, że dokumentacja jest na ukończeniu.
- Dokumenty potrzebne do ogłoszenia przetargu powinny być gotowe w ciągu kilku dni &#8211; mówi Piotr
Weraksa.
Zadanie w Stanclewie oprócz poszerzenia i wyrównania 1800 metrów drogi zakłada także budowę 1200
metrów chodnika i odwodnienia. Warto dodać, że w tej chwili powiat realizuje pierwszy wniosek ze
„schetynówek", czyli modernizację drogi z Dobrego Miasta do Podleśnej.
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