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21 stycznia br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa War-
mińsko – Mazurskiego Wójt
Gminy Ostróda Bogusław Fijas
podpisał umowę o dofinansowa-
nie projektu ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” pn.
„Porządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
Samborowo poprzez budowę ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Reszki,
Gruda, Turznica”.
Wartość całego zadania wynosi
3.287.620,51 zł, natomiast war-
tość dofinansowania Unii Euro-
pejskiej to 1.570.000 zł.
Zakres rzeczowy projektu obej-
muje roboty budowlano-monta-
żowe w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i tłocznej, budowy głównych i
przydomowych przepompowni
ścieków i budowy sieci wodocią-
gowej.
-Jest to kolejny etap porządkowa-
nia gospodarki wodno – ścieko-
wej w aglomeracji Samborowo,
który pozwoli Gminie Ostróda do
roku 2015 wywiązać się z zapi-
sów dyrektywy unijnej w sprawie
oczyszczania ścieków komunal-
nych przyjętych w traktacie akce-

syjnym Polski do Unii Europej-
skiej, a który został określony w
Krajowym Programie Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych –
mówi Bogusław Fijas, Wójt
Gminy Ostróda.
Wymierne korzyści widoczne są
zarówno ze strony realizatorów
zadania, jak i mieszkańców tere-
nów objętych inwestycją. Wyko-
nana inwestycja będzie służyć
lokalnej społeczności przez wiele
lat. Kompleksowe rozwiązanie
problemu skanalizowania i zwo-

dociągowania gminy w aglomera-
cji Samborowo wpłynie niewątpli-
wie na poprawę jakości
środowiska życia mieszkańców i
warunków gospodarowania. —
Słyszałam, że Gmina Ostróda po-
zyskała środki na budowę kana-
lizacji m.in. w naszej
miejscowości.  Cieszę się, że roz-
wiąże to niewątpliwy problem
wywozu nieczystości, o który do
tej pory musieliśmy martwić się
sami – mówi mieszkanka Turz-
nicy.

Aktywny rozwój to również po-
rządkowanie przestrzeni publicz-
nej. W chwili obecnej Gmina
Ostróda jest na etapie wyłaniania
wykonawcy na realizację zadania
dofinansowanego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich pn. „Zagospodarowa-
nie centrum m. Samborowo, po-
przez budowę zatok postojowych
oraz budowę parkingu samocho-
dowego”. 
Realizowana inwestycja podnie-
sie standard zamieszkania oraz
atrakcyjność turystyczną Sambo-
rowa. Pozytywnie przyczyni się
również do zwiększenia bezpie-
czeństwa pieszych i kierujących
pojazdami samochodowymi.  Po-
prawa lokalnej infrastruktury ko-
munikacyjnej przyczyni się do
zwiększenia estetyki przestrzeni
publicznej, wzrostu funkcjonal-
ności powiązań komunikacyjnych
wewnątrz sołectwa, zapewni lep-
szy i bezpieczniejszy dostęp do
istniejących budynków użytecz-
ności publicznej (kościoła, przy-
stanku, szkół, przedszkola i
obiektów sportowych). Na po-
czątku lutego br. zostanie ogło-
szone postępowanie przetargowe
na kolejną inwestycję dofinanso-
waną ze środków unijnych „Prze-
budowę gminnego boiska
rekreacyjnego w Starych Jabłon-
kach”. Oddanie do użytku wyre-
montowanego boiska wzbogaci
infrastrukturę miejscowości, po-
szerzy ofertę spędzania czasu

wolnego zarówno dla mieszkań-
ców, jak również odwiedzających
Stare Jabłonki licznych turystów,
przyczyni się do wzrostu aktyw-
ności fizycznej społeczności lo-
kalnej oraz podniesie
atrakcyjność miejscowości po-
przez możliwość organizacji im-
prez sportowych i kulturalnych
na wyremontowanym obiekcie.
Termin realizacji zadania upływa
15 czerwca br. 
Na terenie Starych Jabłonek od 1
lipca br. rozpoczną się Mistrzo-
stwa Świata w siatkówce plażo-
wej, nowo przebudowane boisko
będzie z pewnością uzupełnie-
niem zaplecza technicznego mist-
rzostw. 
Potrzeb jest jeszcze wiele.
Gminne władze samorządowe za-
pewniają, że w miarę możliwości

finansowych będą je zaspokajać.
Na następne duże inwestycje in-
frastrukturalne trzeba będzie po-
czekać do kolejnego rozdania
środków unijnych, jednak jeszcze
do końca bieżącego roku będzie
można wykorzystać środki mię-
dzy innymi w ramach Lokalnych
Grup Działania. Obecnie trwa
wnikliwa analiza możliwości po-
zyskania środków na realizację
kolejnych zadań, w ramach zbli-
żającego się konkursu Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Drwęcy
i Pasłęki”. Gmina Ostróda zamie-
rza złożyć projekty o dofinanso-
wanie działań mających na celu
poprawę infrastruktury kultural-
nej i sportowej – remonty świetlic
wiejskich, utworzenie boisk spor-
towo – rekreacyjnych i organiza-
cję imprez integracyjnych. 

Gmina Ostróda – wykorzystywane szanse
Rok 2013, który jest rokiem kończącym okres programowania funduszy Unii Europejskiej,
będzie szczególnym czasem dla samorządu Gminy Ostróda oraz jej mieszkańców. Będzie
to rok ważnych inwestycji w większości wspieranych z funduszy zewnętrznych. 
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Minął półmetek kadencji i można powiedzieć, że te pilne i nurtujące powiat węgorzewski problemy

zostały w zasadzie rozwiązane. Powiat sfinansował termomodernizację szpitala. Zakończono

likwidację SP ZOZ w likwidacji, który jako „wydmuszka” działał od 2002 r. Umożliwiło to redukcję

5,8 mln zobowiązań, a było to możliwe dzięki skorzystania z planu „B” i otrzymaniu 3 mln dotacji.

I najważniejsze, to rozpoczęcie w 2012 II etapu standaryzacji Domu Pomocy Społecznej dzięki 8 mln

dotacji, jaką powiat otrzymał z rezerwy celowej MPiPS. Program naprawczy zostanie w 2013 r.

zakończony, a łącznie na całe przedsięwzięcie powiat wydatkuje kwotę ponad 22 mln zł.

Traktowaliśmy to zadanie jako priorytetowe, ponieważ DPS jest jednym z większych zakładów pracy

w Węgorzewie i mieszka w nim 270 osób. W SOSW kończymy zadanie rewitalizacji posesji

dofinansowane z RPO, a w marcu ruszamy z budową centrum sportowo-rekreacyjnego,

dofinansowanego z Programu LT-PL-RU w partnerstwie z Ozierskiem(FR). Te i wcześniejsze

przedsięwzięcia były możliwe dzięki determinacji samorządowców, uporządkowaniu polityki

finansowej i niskiej obsłudze długu, który został zrestrukturyzowany poprzez emisję obligacji.

W latach 2010-2012 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 28,7 mln zł. W 2012 r. Powiat

Węgorzewski po raz kolejny został laureatem rankingu Pisma WSPÓLNOTA. W rankingu wydatków

na budowę infrastruktury technicznej zajęliśmy VII miejsce w kategorii powiatów za lata 2009-2011.

Jesteśmy jedynym powiatem w kraju, który po raz 3 z rzędu i po raz 5 od 2007 roku odbiera to

prestiżowe wyróżnienie. A co przed nami? Kontynuacja zadań związanych z poprawą infrastruktury

drogowej i bazy oświatowej, a także przekształcenie szpitala i stworzenie możliwości jego dalszego

rozwoju. 

Halina Irena Faj
Starosta Węgorzewski 
od  20.06.2008 roku

Zadłużenie budżetów powiatów pod koniec III kwartału 2012 r.
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Ranking budżetów powiatów według zadłużenia (od najmniej do najbardziej zadłużonego). 
Według ustawy o finansach publicznych zadłużenie samorządu nie powinno przekraczać 15 proc.
rocznych dochodów (bieżące spłaty) i 60 proc. rocznych dochodów (całkowity dług). Dane 
za III kwartał 2012 r. opublikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. Oprac. RZ.


