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Szanowna Pani
Sylwia Celmer

Starosta Powiatu Sztumskiego

Zgodnie ze Statutem Powiatu Sztumskiego § 58, pkt 1 i 3, zwracam się z pytaniami do Pani

Starosty w następującej sprawie:
Otrzymałem „Wieloletni p!an remontów dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego
na lata 2019 -2023". Nie zaznaczono czy jest to ostateczna wersja planu czy jest to wersja robocza,
projekt

do spotecznej dyskusji i konsultacji.

W związku zapisami w tym dokumencie mam kilka

pytań:
1.

Dlaczego na terenie gminy Sztum przewidziane są tylko 3 zadania o łącznej długości 1970
metrów i wartości 1,85 mln złotych. Jest to w porównaniu z innymi gminami rażąco mała

ilość dróg powiatowych przewidziana do remontów w ramach finansowania z Funduszu Dróg

Samorządowych. Poinformował mnie Wjceburmistrz Sztumu Ryszard Wirtwain, że na
spotkaniu z przedstawicielami gmin w dniu 03`12.2018 roku, w Dzierzgoniu, Panj Starosta

poinformowała, że plan będzie proporcjonalnie obejmował wszystkie gminy.
2.

Dlaczego nie uwzględniono w tym programie, zgłoszonych przez mieszkańców i gminę Sztum
dróg:

>

Remont ulic na terenie miasta Sztum, będących drogami powiatowymi: Chopina,
Kalksztaina, Paderewskiego,

Konopnickiej i Król®wej Jadwigi - wymjana nawierzchni

bitumicznej, chodników, wykonanie progów spowalniających, wymiana wpustów
kanalizacji deszczowej.

>

Drogi Piekło - Miłoradz (do granicy powiatu sztumskiego}, Gronajny - gmina
Malbork (do granicy pQwiatu sztumskiego} - wymiana nawierzchni bitumicznej z

utwardzeniem

poboczy.

Remont tych dwóch dróg znacznie poprawi spójność

komunikacyjną z sąsiednim powiatem malborskim, będzie miało wpływ na
zachowanie jednorodności sieci dróg w obydwu powiatach.

>

Droga powiatowa (gruntowa} Postolin - Sadłuki - przebudQwa drogi gruntowej z

wykonaniem konstrukcji z nawierzchnią utwardzoną.

> Opracowanie

dokumentacji

projektowej

przebudowy

niebezpiecznego

skrzyżowania dróg - ulic Reja i Kościuszki wraz z infrastrukturą obejmującą

budowę

ronda.

Mieszkańcy

wielokrotnie

zgłaszali

konieczność

poprawy

bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu,
3. Burmistrz Sztumu, Leszek Tabor poinformował mnie, że gmina po wyremontowaniu
ulic Chopina, Kalksztaina, Paderewskiego, Konopnickiej, Kopernika, Skłodowskiej i Królowej

JadwEgi jest zainteresowana ich przejęciem do zasobu gmirmego. Czy Zarząd Powiatu
zamierza skorzystać z tej prQpozycji, co w przyszłości obniży koszty bieżącego

utrzymania dróg powiatowych {sprzątanie, odśnieżanie itp.).

4.

Ponieważ program ma charakter wieloletni i można inwestycję realizować etapami
uważam

za

konieczne

wprowadzenie

do

tego

planu

terminów

reałizacji

poszczególnych zadań. Czy Zarząd Powiatu zamierza umieścić w tym planie terminy
realizacji zadań.
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