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Powiat Działdowski - przegląd projektów i inwestycji
realizowanych w 2013 roku
Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. Odpowiedź, czy zasługuje na to, by nazwać go owocnym i lepszym od poprzedniego, nie jest
jednoznaczna. Doświadczenia ostatnich 6 lat korzystania z funduszy europejskich i krajowych pozwalają na coraz trafniejsze wybory zadań,
które samorządy postanawiają realizować, zarówno jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne twarde, jak i miękkie, dotyczące głównie szeroko
rozumianej edukacji, przekwalifikowań zawodowych, ochrony i profilaktyki zdrowotnej.
oprac.mcz
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

Starosta Działdowski Marian Janicki
Fot. archiwum

U progu nowej perspektywy finansowej na lata
2014 – 2020 rzeczą ważną jest przygotowanie
strategicznych planów inwestycyjnych przez samorządy w Polsce, uwzględniających preferowane sfery planowanych przepływów finansowych środków pomocowych.

Porozumienie o współpracy
Latem 2013 roku Powiat Działdowski przystąpił do POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY na rzecz utworzenia Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjatywa
współpracy 4 powiatów zapoczątkowana
w trakcie 7 spotkań roboczych przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, w trakcie których wypracowano obszary problemowe, dla których wspólna interwencja powinna przynieść wysoką efektywność i trwałość rezultatów. Efektem tych spotkań było podjęcie
przez 31 JST z południowo-zachodniej części
woj. warm.-maz. decyzji o wspólnych działaniach na rzecz utworzenia Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Woje-

wództwa Warm.-Maz. Obszar Funkcjonalny
obejmuje zlokalizowanych na terenie 4 powiatów (działdowskiego, iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego) 27 gmin.
Celem niniejszego Porozumienia jest współpraca na rzecz wspierania potrzeb rozwojowych gmin i powiatów Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, przez przygotowanie i realizację wspólnych projektów
o znaczeniu ponadlokalnym. W celu efektywnego realizowania współpracy Strony Porozumienia przystąpią do opracowania i wdrażania wspólnej Strategii rozwoju PołudniowoZachodniego Obszaru Funkcjonalnego, Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
dla tego obszaru oraz Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 –
2020. W ramach realizacji przedmiotu porozumienia opracowane zostaną dokumenty,
które pozwolą wystąpić do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie, w formie delegacji, części zadań w zakresie zarządzania i wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Inwestycje w Gminie Lidzbark
W 2013 roku Powiat Działdowski na miarę
swoich możliwości uczestniczył w korzystaniu
z dotacji środków z funduszy krajowych i europejskich. Ważniejsze inwestycje drogowe.
przeprowadzone w powiecie działdowskim
w 2013 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Działdowie to ,,Przebudowa ulicy 3 Maja
w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej Nr 1353 N
Lidzbark-Jamielnik-Bryńsk od km 0+000 do
km 0+703, o długości 0,703 km” wykonanej
w ramach NPPDL – Etap II BezpieczeństwoDostępność-Rozwój (Edycja 2013). W ramach przebudowy wykonano:
- nawierzchnie z kostki betonowej czarnej
grub. 8 cm na zjazdach – 423,00 m2,
- nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej
grub. 6cm na ścieżce rowerowej – 861,00 m2,

- nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub.
6 cm na chodnikach - 1536,00 m2,
- ułożenie ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego – 4597,00 m2,
- wykonano oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami termoplastycznymilinie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 166,00 m2,
- ustawnie nowych znaków pionowych – 39 szt.
- ustawienie wygrodzeń sztywnych dla ruchu
pieszego – 54,00 m2.
Finansowanie inwestycji:
- dotacja celowa z budżetu państwa:
458.306,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Lidzbark:
229.153,73 zł
- środki własne Powiatu Działdowskiego:
229.153,73 zł
Razem: 916.613,46 zł

Jamielnik
Przebudowa w istniejącym pasie drogowym poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1353 N w miejscowości Jamielnik
o długości 150,00 m.b.
Koszt realizacji: 20.920,85 zł w tym:
– środki Gminy Lidzbark – 10.460,42 zł
– środki Powiatu Działdowskiego – 10.460,43 zł.

Bryńsk
Przebudowa w istniejącym pasie drogowym,
poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1353 N w miejscowości Bryńsk
o długości 160,00 m.b.
Koszt realizacji: 23.739,34 zł. w tym :
– środki Gminy Lidzbark – 11.869,67 zł.
– środki Powiatu Działdowskiego – 11.869,67 zł

Słup
Przebudowa w istniejącym pasie drogowym poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1278 N w miejscowości Słup o długości 201,00 m.b.
Koszt realizacji: 23.608,36 zł. w tym:
– środki Gminy Lidzbark – 11.804,18 zł
– środki Powiatu Działdowskiego – 11.804,18 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
- dotacja celowa z budżetu państwa: 176.983,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Rybno: 17.698,34 zł
- środki własne Powiatu Działdowskiego:
159.285,48 zł
Razem: 353.966,82 zł

Koszelewki
Budowa zatoki autobusowej przy przystanku
autobusowym w m. Koszelewki, droga pow. nr
1280 N.
Koszt realizacji: 30000,00 zł w tym:
- środki Powiatu Działdowskiego – 15000,00 zł
- środki Gminy Rybno – 15000,00 zł

Rumian
Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Rumianie, droga pow. nr 1256 N
Koszt realizacji: 30000,00 zł w tym:
- środki Powiatu Działdowskiego – 15000,00 zł
- środki Gminy Rybno – 15000,00 zł

Inwestycje w Gminie Działdowo
Niestoja
Przebudowa w istniejącym pasie drogowym,
poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1373 N w miejscowości Niestoja
o długości 224,00 m.b.
Koszt realizacji: 33856,12 zł. w tym :
- środki Powiatu Działdowskiego – 16932,56 zł
- środki Gminy Działdowo – 16932,56 zł

Inwestycje w Gminie Iłowo-Osada
Purgałki
Przebudowa w istniejącym pasie drogowym,
poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1591 N w miejscowości Purgałki
o długości 184,00 m.b.
Koszt realizacji: 31328,12 zł. w tym :
- środki Powiatu Działdowskiego – 15664,06 zł
- środki Gminy Iłowo-Osada – 15664,06 zł

Inwestycje w Gminie Rybno

Odbiór drogi powiatowej Gronowo-Rybno
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,,Remont drogi powiatowej nr 1274 N dr. pow.
- Gronowo-Rybno -dr.woj.538 na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze do przejazdu kolejowego w m.
Rybno” na długości 1,050 km, wykonanej w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (Edycja 2013).
Wykonano:
- ułożenie warstwy ścieralnej grub.4cm z betonu asfaltowego – 4788,00 m2,
- ustawienie barier drogowych, energochłonnych stalowych – 52,00 m2,
- malowanie poziome linii krawędziowych
jezdni – 252,00 m2,
- uzupełnienie poboczy – 2100,00 m2.

Droga w Lidzbarku przy ul. 3 Maja
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