Ocena realizacji inwestycji ujętych
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn
w roku 2008

Kętrzyn 2009 r.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem przedstawiającym w syntetycznej formie cele
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wynikające z nich działania jakie będą realizowane
na terenie miasta w latach 2005-2013. Jest narzędziem wspierającym zarządzanie, gdyŜ pozwala
na zaplanowanie zadań, jakie gmina chce realizować na przestrzeni wielu lat.
W 2008 roku zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

- przebudowa układu dróg ulicy Wierzbowej i Lipowej w Kętrzynie,
-renowacja murów obronnych z basztą niedźwiedzią oraz modernizacja dziedzińca zamkowego
- budowa ścieŜki spacerowej wokół murów obronnych miasta / Zamek, Park Pocztowy, Basztą,
Traugutta, LoŜa, Wileńska, Warmińska/,
- budowa ulicy Rybna, Lanca, Kaszubska z uzbrojeniem,
- adaptacja budynków na lokale socjalne,
- zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków
- modernizacja sieci uzbrojenia technicznego - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. śeromskiego, Broniewskiego, Sienkiewicza, Kołłątaja,
- budowa kolektora deszczowego wokół Jeziorka Miejskiego i w ulicy Kajki,
- budowa Północnej Obwodnicy Śródmieścia i modernizacja ul. Skłodowskiej, Szpitalnej
i Bałtyckiej,
- budowa wraz z innymi gminami wysypiska komunalnego,
- budowa budynków KTBS,
- budowa parkingu na autobusy przy Miejskiej Hali Sportowej,
- budowa ulicy Limanowskiego,
- budowa ulic w okolicy Orzeszkowej, Tuwima, Kochanowskiego itd.,
- selektywna zbiórka odpadów,
- modernizacja boisk szkolnych

Z wyŜej wymienionych inwestycji w 2008 roku zrealizowano:
„ Budowa ul. Rybnej”
Jednostka odpowiedzialna za realizację
Planowany okres realizacji
Koszt inwestycji
Cele projektu

Stopień zrealizowania zadania

Gmina Miejska Kętrzyn
2008
790.659,20 zł- rok 2008
816.279,20 zł –całość inwestycji
- budowa nawierzchni drogi
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wzrost płynności ruchu
Inwestycja zrealizowana a cele osiągnięte.
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„Budowa parkingu na autobusy przy Miejskiej Hali Sportowej”
Gmina Miejska Kętrzyn
2008
Zadanie wykonano w ramach robót publicznych
-poprawa organizacji ruchu
Zadanie zrealizowane a cele osiągnięte.

Jednostka odpowiedzialna za realizację
Planowany okres realizacji
Koszt inwestycji
Cele projektu
Stopień zrealizowania zadania

„Modernizacja boisk szkolnych”- „Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie”
Gmina Miejska Kętrzyn
2008-2013
944.727,13 zł - rok 2008
- zagospodarowanie terenu przy budynku
Gimnazjum nr 2 – 53.000,00 zł – rok 2008
970.367,13 zł - całość inwestycji
- podniesienie standardu obiektów szkolnych,
- poprawa warunków nauczania dyscyplin
sportowych,

Jednostka odpowiedzialna za realizację
Planowany okres realizacji
Koszt inwestycji

Cele projektu

W 2008 r. wykonano boisko wielofunkcyjne
przy Gimnazjum nr 2. W 2009r. planuje się
realizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
w Kętrzynie .

Stopień zrealizowania zadania

W 2008r. zrealizowano ponadto:
-

budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego z basenem odkrytym przy ulicy
Szpitalnej 1 w Kętrzynie – I etap – w kwocie 23.724.585,54 zł;

-

budowę

monitoringu

na

obiektach

kompleksu

rekreacyjno-sportowego

z basenem odkrytym przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie – w kwocie 39.883,75 zł;
-

budowę ulic Polna – Stasica – w kwocie 1.112.623,07 zł;

-

modernizację wraz z zagospodarowaniem placu u zbiegu ulic Daszyńskiego – Wileńska –
w kwocie 239.405,83 zł;

-

modernizację Ratusza Miejskiego – w kwocie 897.229,83 zł;

-

realizację

monitoringu

miasta

w

ramach

programu

„Bezpieczne

miasto”–

w kwocie 436,958.85 zł;
-

budowę miasteczka rowerowego wraz z oświetleniem terenu – w kwocie 308.919,71 zł;

-

budowę ul. M. Zientary. Malewskiej, Niepodległości, Wilanowskiej, Olsztyńskiej,
Leśnej – w kwocie 1.306.600,43 zł;

-

budowę ulicy Jaśminowej – w kwocie 368.876,40 zł;

-

przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Daszyńskiego – w kwocie 13.057,45 zł;
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W terminach wcześniejszych przed 2008r. zrealizowano następujące inwestycje
zaplanowane pierwotnie na ten rok:
-

modernizacja sieci uzbrojenia technicznego-sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ul. śeromskiego, Broniewskiego, Sienkiewicza i Kołłątaja;

-

budowa ulic Orzeszkowej, Tuwima, Kochanowskiego – I etap.
Gmina Miejska Kętrzyn w

2008 r. przygotowała równieŜ dokumentacje techniczne

umoŜliwiające realizację następujących przedsięwzięć:
-

urządzenie terenu przy ulicy Kajki w Kętrzynie do organizacji imprez plenerowych –
„Amfiteatr”,

-

modernizacja kina „Gwiazda”,

-

budowa ulicy Kołobrzeskiej,

-

budowa ulicy Rynkowej,

-

budowa ulicy Polnej i Staszica,

-

budowa ulicy Rzemieślniczej i Usługowej,

-

budowa ulicy Przemysłowej,

-

budowa obwodnicy śródmieścia Kętrzyna,

-

budowa ulicy Wilanowskiej, Marii Zientary Malewskiej, Niepodległości i Olsztyńskiej,

-

budowa ulicy ZboŜowej z sięgaczami,

-

adaptacja budynku przy ulicy Sikorskiego 76J na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Brak realizacji niektórych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2008 spowodowany
został

m.in.

brakiem

moŜliwości

dofinansowania

ze

środków

zewnętrznych

(nie ogłoszono konkursów/programów pomocowych np. w zakresie turystyki, zabytków -mury
obronne), przeszkodami natury formalnej np. protesty mieszkańców (budowa obwodnicy)
oraz ograniczonymi środkami własnymi Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Ponadto niektóre inwestycje zaplanowane są do realizacji w terminie wieloletnim
ze względu na duŜe nakłady finansowe np. modernizacja boisk szkolnych.
Wykonanie dotychczasowych zadań miało duŜe znaczenie dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Pozwoliły one na zaspokojenie bieŜących potrzeb mieszkańców miasta oraz realizację zadań
wychodzących naprzeciw ich oczekiwaniom.
Ze względu na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a przede wszystkim
finansowych zachodzi potrzeba aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn
na lata 2010-2013.
Kętrzyn, 16.06.2009 r.
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