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Or-II.152.2.2019

Rada Solecka

Solectwa Pluski-Rybaki

Gmina Stawiguda

W odpowiedzi na petycjQ w sprawie remontu drogi powiatowej nr 144lN Stawiguda -
Pluski uprzejmie informujE, 2e Zarzqd Powiatu bardzo uwaZnie zapoznal sig z problemem

poruszanym przez RadE Soleck4 i mieszkaric6w wsi Pluski i zlecil Powiatowej Slu2bie

Drogowej dokonanie oceny kosztowej podnoszonej przez Paristwa inwestycji.

Powiatowa Slu2ba Drogowa dokonala szacunkowej oceny wartoSci inwestycji

i wynika z niej,2e koszt inwestycji polegaj4cej na przebudowie okolo 5,5 km przedmiotowej

drogi, obejmujEcy wykonanie dokumentacji projektowej, wymiang nawierzchni wraz

zposzerzeniami, wycinkE drzew i ewentualne wykupy gruntu, to ponad 6 mlnzl.

W obecnym przebiegu droga w kilku miejscach wykacza poza pas drogowy, co

bEdzie skutkowalo wykupami grunt6w. W przewalaj4cej czESci przebiegaprzez obszar leSny,

co w konsekwencji spowoduje koniecznoSi wycinki du2ej iloSci drzew, likwidacji karp

i wymiany gruntu po nich. Wszystko to generuje koszty i podraZa wartoS6 inwestycji.

Zarzqd Powiatu nie ma wqtpliwoSci, 2e postulowana przez Paristwa inwestycja jest

bardzo potrzebna, 2e znaczqco poprawilaby bezpieczeristwo oraz komfort uczestnik6w ruchu,

ale wi4z4 siE z ni4 ko szty, na poniesienie kt6rych, w chwili obecnej, Powiatu nie sta6.

Zarzqd Powiatu rozumie potrzeby mieszkaric6w, podziela ich starania o poprawg

jakoSci dr6g, jednakZe iloS6 Srodk6w finansowych, kt6rymi dysponuje Powiat Olsztyriski

budzi koniecznoSC rozlohenia poszczeg6lnych inwestycji na lata. Aby utrzymac

w przejezdnoSci niemodernizowane od wielu lat i nieprzystosowane do narastaj4cego z roku

na rok obci4Zenia ruchem drogi, nalehaloby zainwestowa6 w nie ogromne pieniqdze. Niestety

samorz4d powiatowy nie zostat w takie Srodki wyposazony. Subwencja r6wnowa2qca, kt6rq

Powiat Olsztyriski otrzymuje corocznie zbudhetu Paristwa na drogi powiatowe wynosi okolo

4 mln zlotych, co wobec skali potrzeb jest kwot4 drastycznie nisk4. Wadze Powiatu

dokladajq wszelkich starafr, by zwielokrotnid te Srodki, pozyskujqc pieni4dze z funduszy

zewnEtrznych (Srodki unijne, programy rz4dowe, wsp6lpraca z gminami) i zaciryajqc kredyty.
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DziEki tym wysilkom nasze wydatki na inwestycje drogowe i biezqce utrzymanie dr6g

zwigkszajqsig. Staramy siE systematycznie modernizowad drogi powiatowe, ale jak wida6 to

wciq?zbytmalo, by mieszkancy odczuli te starania jako diametraln4poprawg jakoSci naszych

dr6g.

Informujg r6wnie2, 2e realizujqc inwestycje drogowe, Powiat stara siE rozkladai je

r6wnomiernie we wszystkich 12 gminach Powiatu. Wa2n4 rolE odrywa r6wnie2 wsp6lpraca

zwladzami gmin. Gdy w6jtowie lub burmistrzowie deklarujq gotowoSd wsp6lfinansowania

inwestycji na drogach powiatowych na terenie swoich gmin, zwykle zwiEksza to szansq na

realrzacjg zadai.
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