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Lata 2014-2018

Podsumowanie kadencji
Lata 2014-2018 dla gminy Jonkowo to czas inwestycji, głównie drogowych, kóre
właśnie teraz wchodzą w czas
realizacji. Każdy kto np. budował dom wie, że najpierw trzeba kupić działkę, zaadaptować
projekt, uzyskać pozwolenie na
budowę, wybrać wykonawcę
i dopiero wtedy przystąpić do
budowy upragnionego domu.
Nawet przy budowie domu jed-

norodzinnego trwa to około dwa
lata. W przypadku samorządu
gminnego dochodzą jeszcze
procedury zamówień publicznych, w tym wybór inżyniera
kontraktu i wybór wykonawcy.
Na to wszystko potrzeba czasu i
przeprowadzenia odpowiednich
postępowań zgodnych z prawem, tak aby inwestycja była
dobrze zaplanowana i wykona.
Na to wszystko potrzeba czasu,

który wydłuża realizację inwestycji, na które z utęsknieniem
czekają mieszkańcy.
Pierwsze prace logistyczne,
które ruszyły „lawinę” przy zadaniach drogowych realizowanych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład którego wchodzi
ciąg dalszy na str. 2

Kupujemy autobusy

Gmina uruchomi komunikację!

28 września gmina Stawiguda ogłosiła przetarg na zakup
autobusów zarówno dla siebie,
jak i dla gminy Jonkowo. Jest
to już trzeci przetarg, w którym
wspólnie te dwie gminy próbują
dokonać zakupu autobusów, które wykorzystywane będą na potrzeby
komunikacji publicznej,
którą planują uruchomić
do skomunikowania z
Olsztynem.
Zgodnie ze specyfikacją
przetargową w ramach
zadania: „Poprawa ekomobilności miejskiej na
terenie Gminy Jonkowo”
nasza gmina planuje zakup dwóch autobusów o
długości 8,1 m, w których
znajdzie się 40 miejsc w
tym min. 20 miejsc siedzących i jedno na wózek dla osób
niepełnosprawnych. Autobusy
mają być wykorzystywane do
obsługi linii transportu publicz-

nego do Olsztyna, jaki w 2019
roku planuje uruchomić nasza
gmina. Autobusy mają kursować po modernizowanych właśnie drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Jonkowo. Autobusy kursować
będą m.in. do Warkał, Giedajt,
Wrzesiny, Porbad, Godek, Węgajt, Jonkowa, Mątek i Wili-

mowa, dowożąc mieszkańców
naszej gminy do Olsztyna. W
zamyśle władz gminy jest aby
autobusy kursowały aż do ul.
Knosały w Olsztynie. Na zakup
taboru gmina pozyskała dofinansowanie w zadaniu:
„Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie
Gminy Jonkowo” w ramach Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Olsztyna.
Na pozostałych trasach planowane jest
rozpisanie przetargów
na
dofinansowanie
komunikacji
publicznej. Dotyczy to m.in.
miejscowości
Wołowno, Szałstry, Gamerki Wlk.,
Nowe i Stare Kawkowo oraz
Pupki.
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ekomobilności miejskiej na rozpoczęła się w lipcu 2016
nasza gmina to podpisanie terenie Gminy Jonkowo”. W roku od ogłoszenia przetargu
umowy na projekt budowlany ramach tej inwestycji moder- na wykonanie dokumentacji
zadania „Budowa ciągu dróg nizowane są drogi powiatowe projektowej, którą wykonała
trzeciorzędowych ul. Gościn- od ronda na DW 527 do Jon- firma GEOBET (koniec maja
nej, Kresowej, Wołodyjow- kowa i dalej przez Węgajty do 2017 r.). W lutym 2018 r. wyskiego, Żurawiej, Perkoza Godek oraz drogi gminne od brany został nadzór inwestorwraz z odcinkiem drogi w gmi- DW 527 we Wrzesinie przez ski. W wyniku ogłoszonego w
nie Gietrzwałd, jako połącze- Porbady do Godek. Projekt, czerwcu przetargu i jego roznia drogi wojewódzkiej 527 z który jest współfinansowany strzygnięcia wybrana została
DK 16 - węzeł Olszfirma SANBUD, wykotyn Zachód” (wrzenująca zadania nr 2 i
sień 2015 r.) na
nr 3 (drogi gminne i
wykonanie którego
ścieżka rowerowa do
projektanci mięli 6
Giedajt), z którą w
miesięcy. Kolejnym
dniu 25 lipca podpietapem tej inwesana została stosowstycji realizowanej
na umowa. Na dzień
wspólnie z Olsztydzisiejszy największy
nem i Gietrzwałstopień
zaawansodem było podpisanie
wania prac jest przy
umowy na nadzór
budowie ścieżki roweinwestorski w listorowej pomiędzy Giepadzie 2016 r. W wydajtami i Jonkowem,
Przekazanie placu budowy - drogi powiatowe
niku przeprowadzenia
która powinna być odpostępowania przetargowego przez gminę Jonkowo i powiat dana do użytkowania jeszcze
we wrześniu 2017 r. podpi- olsztyński polega na moder- w tym roku. Trwają również
sana została z firmą Skanska nizacji nawierzchni dróg, bu- prace przy wymianie sieci
umowa na realizację w/w za- dowie chodników, ścieżek ro- wodociągowej i kanalizacyjdania, które jest właśnie reali- werowych oraz towarzyszącej nej w miejscowości Wrzesina
zowane. Częścią tego
oraz wymiana gruntu
zadania jest również
i inne prace drogowe
budowa ronda na
pomiędzy Wrzesiną,
DW 527, które w zaPorbadami i Godkami.
ledwie kilka miesięCzas realizacji inwecy w roku bieżącym
stycji to 8 miesięcy od
zostało wybudowane
dnia podpisania umoi już służy mieszkańwy. Kwota dofinancom naszej gminy.
sowania ze środków
Na realizację tych
unijnych jaką gmina
inwestycji gmina popozyskała na tę inwezyskała ze środków
stycję wynosi 8 mln
unijnych oraz samo330 tyś. zł
rządu województwa
Umowa na zadanie
Podpisanie umowy na zadnie nr 1
ponad 10 mln zł.
nr 1 (modernizacja
Drugim jakże ważdróg powiatowych) podpinym zadaniem drogowym im infrastrukturze drogowej. sana została 3 października
realizowanym w ramach Zin- Na realizację tego zadania przez starostę olsztyńskiego
tegrowanych Inwestycji Tery- samorządy gminy i powiatu Małgorzatę Chyziak w obectorialnych na drogach gmin- pozyskały ze środków unij- ności wójta Gminy Jonkowo i
nych i powiatowych naszej nych ponad 16,5 mln zł. Re- radnego powiatowego Jana
ciąg dalszy na str. 3
gminy jest projekt: „Poprawa alizowana właśnie inwestycja
ciąg dalszy ze str. 1
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ciąg dalszy ze str. 2

Dowgielewicza. W ostatnich
dniach PSD przekazała wykonawcy plac budowy. Warto
w tym miejscu wspomnieć o
zaangażowaniu jakim
wykazał się wójt gminy, który zabiegał o
modernizację dróg powiatowych w ramach
tego zadania. Modernizacja dróg powiatowych na terenie naszej gminy kosztować
będzie prawie 22 mln
zł. w tym 8 mln 300
tyś. zł dofinansowania
ze środków unijnych.
Łącznie w/w zadania
drogowe na terenie naszej gminy, których realizacja
już się rozpoczęła pochłoną
ponad 50 mln zł! O skali tych
inwestycji niech świadczy fakt,
że cały budżet naszej gminy w
ostatnich latach wynosił rocznie ok. 25 mln zł. a wydatki
na inwestycje wynosiły średniorocznie ok. 3 mln zł.
W czasie obecnej kadencji gmina zrealizowała lub rozpoczęła
realizację kilkudziesięciu innych inwestycji.
Przygotowane zostały
również projekty techniczne kolejnych zadań.
Jednym z priorytetowych zadań samorządu w ubiegłych latach
była również modernizacja dróg osiedlowych, na których
pojawiły się dywaniki asfaltowe. Na zadania te w ostatnich
latach wydane zostało ponad
2,5 mln zł. Zmodernizowane zostały m.in. ulice Poranna, Spacerowa, Krótka, Zygmunta I Starego, Bolesława

Krzywoustego i Władysława
Łokietka (Jonkowo), Kwiatowa i Rolna (Giedajty), oraz
Radosna (Gutkowo). Ogłoszony jest również przetarg na
modernizację kolejnych ulic

000 zł ), wykonanie zatok i
chodników w Giedajtach (153
000 zł), projekt sieci wodociągowej kolonia Łomy (71
000 zł), modernizacja Placu 650-lecia Jonkowa wraz z
modernizacją przystanku
autobusowego (114 000 zł),
projekt sieci kanalizacyjnej Jonkowo
- Węgajty - Godki
(109 000 zł), zaopatrzenie w wodę
gospodarstw pozbawionych ujęcia publicznego - projekt
(183 314 zł), wykonanie bieżni przy SP
Ulica Gościnna w Gutkowie
Jonkowo (155 000
zł), termomoderniza(Prosta i Północna w Jonkowie cję SP Nowe Kawkowo (89
oraz Łąkowa w Giedajtach)
999 zł), projekty budynków
Wśród inwestycji zrealizowa- socjalnych i zagospodarowanych i przygotowywanych do nia boiska Jonkowo i Wrzesirealizacji (projekty) w naszej na (69 000 zł - przetarg na
gminie w ostatnim czteroleciu realizację został ogłoszony
warto wymienić: rozbudowę 12 października), modernizasieci wodno-kanalizacyjnej w cja stacji uzdatniania wody w
Warkałach - III etap (1 869 Stękinach (60 654 zł), projekt
sieci
wodociągowej Węgajty-Godki
(76 825 zł), siłownie zewnętrzne (60
723 zł), wyposażenie placów zabaw
(66 502 zł), projekt
świetlicy w Giedajtach (25 000 zł),
dofinansowanie indywidualnych ujęć
wody i przydomowych
oczyszczalni
(23 710 zł).
Modernizacja drogi Godki - Porbady
Łącznie
w
kadencji
000 zł), budowa świetlicy w 2014-2018 na inwestycje wyWołownie (307 632 zł), ada- danych zostało w naszej gmiptacja pomieszczeń na żłobek nie ponad 10 mln zł a kolejne
w Warkałach (ok. 316 000 zł), inwestycje za kilkadziesiąt mibudowa oświetlenia na osie- lionów złotych są właśnie redlach (529 000 zł), projekt alizowane.
drogi Mątki - Wilimowo (70
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Nowy sztandar nadany!

Jubileusz 110-lecia OSP Jonkowo
15 września OSP w Jonkowie obchodziła 110 rocznicę istnienia. Uroczystość połączona została z nadaniem
nowego sztandaru. Mimo początkowo niesprzyjającej pogody, punktualnie o godz. 11.45 nastąpił wymarsz
spod remizy do kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela kolumny składającej się z
kompanii honorowej, pocztów sztandarowych, MDP, delegacji jednostek
OSP z terenu gminy Jonkowo i powiatu olsztyńskiego oraz zaproszonych gości. Na czele szyku, nadając
rytm i tempo marszowi kroczyła orkiestra z OSP w Płośnicy.
Gdy kolumna zameldowała się pod
kościołem proboszcz parafii w Jonkowie, a zarazem kapelan gminny
OSP ks. Krzysztof Chrostek przywitał
wszystkich i zaprosił na mszę w intencji strażaków z Jonkowa. Kazanie,
które wygłosił celebrans w czasie
mszy nawiązywało do głównego tematu wydarzenia, a szczere i ciepłe
słowa kierowane pod adresem jubilatów wywoływały refleksje i trafiły
głęboko do serc obecnych.
Po mszy nastąpił przemarsz kolumny na Jonkowskie Błonia, gdzie
odbyła się część oficjalna obchodów.
Przybyłych gości przywitał Prezes
Zarządu OSP w Jonkowie. Swoją
obecnością zaszczycili nas
m.in.
przedstawiciele
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Starostwa
Olsztyńskiego, Gminy i sołectwa Jonkowo, Komendy Wojewódzkiej oraz
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiego

oraz Powiatowego Zarządu ZOSP RP,
Nadleśnictwa Kudypy oraz fundatorzy sztandaru.
Następnie głos zabrał druh dr
Władysław Świeczkowski przewodniczący komisji historycznej oddziału
wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie

Symboliczne wbicie pamiątkowych
gwoździ w drzewiec przez jego fundatorów z wpisem do kroniki oraz
poświęcenie przez kapelana gminnego poprzedziło przekazanie nowego
sztandaru na ręce Prezesa jednostki
z Jonkowa.
Wyróżniający się strażacy odebrali z
rąk władz odznaczenia i medale. Nie
zabrakło również okolicznościowych
przemówień, które wygłosili zaproszeni goście dziękując jonkowskim
strażakom za minione lata owocnej
współpracy oraz za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
gminy i powiatu. Podziękowaniom
towarzyszyło wręczenie upominków.
Po
zakończeniu
części
oficjalnej odbył się festyn strażacki
skierowany do licznie zgromadzonych uczestników, którzy mogli wysłuchać koncertu orkiestry strażackiej, zobaczyć pokazy ratownictwa
technicznego, czy wziąć udział w nauce pierwszej pomocy. Zapewniono
również atrakcje z nagrodami dla
najmłodszych. Wszyscy uczestnicy obchodów mogli skosztować
strażackiej grochówki.

, który przybliżył wszystkim zgromadzonym rys historyczny jednostki z
Jonkowa. W trakcie uroczystości zza
chmur wyszło słońce, które towarzyszyło uczestnikom jubileuszu do
samego końca. Kolejnym punktem
obchodów było wyprowadzenie starego oraz nadanie nowego sztandaru zgodnie z ceremoniałem OSP.

cze raz serdecznie podziękować wszystkim osobom i
instytucjom,
które
wniosły
wkład w ufundowanie nowego sztandaru naszej jednostce oraz za pomoc w organizacji obchodów.

OSP w Jonkowie pragnie jesz-
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Wydatki na inwestycje zrealizowane oraz w trakcie realizacji w latach 2014 - 2018

Finansowanie
L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Uwagi

Wykonanie
3

1
Modernizacja dróg osiedlowych (Jonkowo, Giedajty,
1
Gutkowo)
2 Modernizacja ulic: Ogrodowa, Krótka w Jonkowie

2

Dofinansowanie
ze śr. Unijnych
oraz innych źródeł

Środki własne
3

2 416 521,61

2 416 521,61

94 981,50

94 981,50

311 581,41

825 301,04

199 121,31

Zaplanowana wartość inwestycji na lata
2018-2019 wynosi 14.990.628,24 zł (bez
srodków Powiatu) przy dofinansowaniu
112460,1 zewnętrznym 8.330.000,00 zł.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020

90 405,00

90 405,00

529 353,71

529 353,71

1 869 525,15

1 806 101,13

8 Wykonanie zatok wraz z chodnikiem w Giedajtach

153 812,69

153 812,69

9 Budowa świetlicy w Wołownie

307 632,20

307 632,20

22 168,52

22 168,52

6 Oświetlenie uliczne (Jonkowo, Gutkowo ul. Kolejowa)
7 Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Warkałach III etap

10 Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia
11

Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Jonkowie

12 Adaptacja pomieszczeń na Żłobek w Warkałach
13 Modernizacja kotłowni - Żłobek

21 745,89

21 745,89

268 031,29

114 565,29

47 793,54

47 793,54

14 Oczyszczalnia scieków w Nowym Kawkowie

196 677,00

196 677,00

15 Budowa chodników

156 443,60

156 443,60

71 982,06

71 982,06

109 000,00

109 000,00

16 Projekt sieci wodociągowej w Łomach (kolonie)
17 Projekt sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Węgajty-Godki

5

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014-2020

4 Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo

5 Projekt drogi Mątki-Wilimowo (zlecony w 2017.r)

4

Zaplanowana wartość inwestycji na lata
2018-2019 wynosi 14.575.529,61 zł, przy
dofinansowaniu zewnętrznym w
1 498 575,18 wysokości 9.880.000,00 zł

3 Budowa ciągu dróg trzeciorzednych ulic Gościnnej (…)
2 323 876,22

Źródło

63 424,02

153 466,00

program Maluch

Modernizacja placu 650-lecia wraz z modernizacja
przystanku autobusowego
Zaopatrzenie w wodę gospodarstw pozbawionych ujęcia
19
publicznego (projekt)
18

20 Wykup dróg i gruntów (Wrzesina, Porbady, Godki)
21

Wykonanie poletek - oczyszczalnia scieków w Szałstrach

22 Wykonanie bieżni przy SP Jonkowo

23

24

114 786,76

114 786,76

183 314,00

183 314,00

38 265,03

38 265,03

18 988,14

18 988,14

155 060,56

155 060,56

Projekt stadionu w Jonkowie - budowa szatni Jonkowo i
Wrzesina

69 075,00

69 075,00

Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie

89 999,99

89 999,99

60 654,91

60 654,91

27 720,50

27 720,50

25 Stacja SUW w Stękinach
Wykonanie schodów zewnętrznych w budynku Urzedu
26
Gminy
27 Wodociąg Polejki
28 Budowa chodników Warkały-Wrzesina
Dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych
29
oczyszczalni

7 376,54

7376,54

184 842,72

184 842,72

23 710,03

23 710,03

30 Projekt świetlicy w Giedajtach

25 000,00

25 000,00

31 Budowa sieci wodociągowej Węgajty-Godki (projekt)

76 825,00

76 825,00

32 Siłownie zewnętrzne

60 723,17

60 723,17

33 Wykonanie zatok wraz z chodnikiem w Giedajtach

10 083,87

10 083,87

34 Wyposażenie placów zabaw

66 502,65

66 502,65

35 Zakup kosiarki

25 499,00

25 499,00

36 Urządzenie placu zabaw przy SP Jonkowo
Razem:

19 580,78

19 580,78

10 249 540,04

8 421 614,74

Zaplanowana wartość inwestycji na lata
2018-2019 wynosi 295.458,00 zł, przy
dofinansowaniu zewnętrznym w
wysokości 124.174,00 zł

1 827 925,30

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

