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Podsumowanie kadencji 2014 -2018
w powiecie lipskim
Powiat Lipski w bieżącej kadencji wykonał wiele inwestycji we wszystkich podstawowych obszarach swego działania, a więc:

Marszałek R. Rajkowski przekazał promesę na drogę Rzeczniów (Zakręt) - Czerwona, luty 2018 r.

1. Drogownictwo
Powiat Lipski zarządza siecią dróg o łącznej
długości ok. 317 km. W wymienionym okresie Powiat Lipski wykonał przebudowę dróg
powiatowych na długości 16,7 km za łączną
kwotę 6 mln zł. W tym udział środków własnych wyniósł 1,6 mln zł, co stanowi tylko
27%. Pozostałe środki pozyskano z budżetu państwa, z biura Wojewody i Marszałka

Świesielice- Tymienica, o dł. 3271, na terenie gminy Ciepielów i Chotcza
- Przebudowa drogi powiatowej Marianów Rybiczyzna od m. Podkońce do m. Kaniosy
dł. odcinka 1340 mb. w gminie Rzeczniów.
- Przebudowa drogi powiatowej Sienno Długowola - Maruszów o dł. 3500 mb na
terenie gminy Lipsko
- Odbudowa drogi powiatowej Sadkowice
I - Sadkowice w miejscowości Kolonia Sadkowice na odcinku o długości 2200 mb., na

Przebudowa drogi w Długowoli, gm. Lipsko, 2018 r.
oraz z urzędów gmin z terenu powiatu, na
których realizowane zostały zadania drogowe. Największe zadania drogowe to:
- Odbudowa drogi powiatowej Ciepielów -

Przebudowana droga powiatowa Ciepielów-Rekówka z chodnikiem i elementami bezpieczeństwa
ruchu drogowego w 2015 r.
cy gmin Rzeczniów i Ciepielów o długości
4273 mb. na terenie gminy Rzeczniów jest
w trakcie realizacji. Niestety, w związku z
rezygnacją Gminy Ciepielów z dofinansowania przedmiotowej drogi powiatowej na
swoim terenie, Powiat Lipski podjął decyzję
o podzieleniu zadania na dwa etapy. Etap II
o długości 2697 mb na terenie gminy Ciepielów zostanie wykonany w 2019 roku pod

techniczne przebudowy dróg, które zostaną wykonane w latach następnych. Projekty dotyczą drogi powiatowej Wielgie –
Łaziska (6,4 km), Odechów - Kowalków –
Sienno na terenie gminy Ciepielów od granicy z Rzeczniowem przez Czerwoną do granicy z Radomiem (2,7 km), Jawor – Janów
(2 km) i Stara Wieś (1.2 km) w gminie Sienno.

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej z udziałem Wicewojewody w Tymienicy w 2015 r.
terenie gminy Solec nad Wisłą
- Etap I przebudowy drogi powiatowej Odechów - Kowalków- Sienno - Sarnówek na
odc. od drogi wojewódzkiej 747 do grani-

warunkiem, że Gmina Ciepielów zabezpieczy uzgodniony, minimalny, konieczny do
realizacji 10% udział.
Ponadto zostały opracowane 4 projekty

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku zakupił samochód ciężarowy za 155
tys. zł przeznaczony do robót drogowych
i odśnieżania.
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2. Oświata
W 2015 roku Powiat Lipski otworzył w Szymanowie, w gminie Lipsko, Filię Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Placówka została utworzona w budynku
po byłej szkole podstawowej. Budynek wraz
z przyległym placem szkolnym w drodze darowizny przekazał powiatowi samorząd miasta i gminy Lipsko. Modernizacja, remont
i dostosowanie budynku do nowo powstałej
placówki oświatowej kosztowała 285 000 zł,
a wyposażenie, umeblowanie kolejne 150
tys. zł. Powiat Lipski zyskał nową placówkę oświatową, w której uczy się i mieszka
45 uczniów. Pod koniec ubiegłego roku do
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MOS-u został zakupiony autobus 20 miejscowy z dużym, bo 80% dofinansowaniem
środków PFRON za 331 tys. zł.
W ubiegłym roku w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Hucie został
zamontowany system alarmu przeciwpożarowego oraz oddymianie dwóch klatek
schodowych za 115 tys. zł i wybudowana
studnia głębinowa za blisko 20 tys.
W ostatniej kadencji powiat lipski pozyskał
wiele środków na projekty „miękkie” realizowane w naszych placówkach oświatowych.
Łączna suma pozyskanych środków z UE
wyniosła ponad 3 mln zł, a ze środków krajowych 202 tys. zł.

4. Służba Zdrowia – Szpital
Powiatowy w Lipsku
Szpital powiatowy w Lipsku w minionej kadencji przeznaczył na inwestycje ponad 5
mln zł. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: zakup ambulansu medycznego
za 302 tys., aparatu USG, agregatu chłodniczego, myjni automatycznej i monitorów
do pomiarów hemodynamicznych łącznie
za blisko 300 tys. zł. W 2016 roku szpital
wykonał za 187 tys. zł oddymianie klatki
schodowej w budynku oddz. psychiatrycznego i leczenia uzależnień oraz remont
pralni przemysłowej za 33 tys. zł. Karetka
transportowa została zakupiona za 140 tys.
zł. Szpital przeprowadził informatyzację za-

kładu za 3 mln zł. Udział pozyskanych środków UE wyniósł 2,4 mln zł, a wkład własny
610 tys. zł.
Od maja bieżącego roku w strukturze naszego powiatowego szpitala znajduje się
nowo otwarty POZ. Swoją siedzibę ma w tej
części szpitala, gdzie znajduje się Nocna
i Świąteczna Opieka Lekarska i Izba Przyjęć.
W Starostwie Powiatowym został wykonany
kapitalny remont sali konferencyjnej za 40
tys. zł oraz termomodernizacja stropodachu
i malowanie elewacji budynku za 135 tys. zł.
Zakupiony został samochód służbowy. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy wsparciu przez nasz powiat kwotą
100 tys. zł zakupiła nowy średni samochód
ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.

Poświęcenie nowej karetki dla szpitala powiatowego w Lipsku, 2018 r.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą Filia w Szymanowie (gmina Lipsko), 2015 r.

3. Pomoc Społeczna
W Domu Pomocy Społecznej zostały wymienione 2 windy – dźwigi osobowe za kwotę 262 tys. zł. Został zakupiony samochód
7-osobowy Caddy za 93 tys. zł do przewozu osób niepełnosprawnych. Wymieniono
system przyzywowy za 32 tys. i zakupiono
agregat prądotwórczy za 107 tys. zł. Poza
tym, w tym okresie zostały wykonane liczne remonty budynku i zakupy inwestycyjne

różnych urządzeń i maszyn na łączną kwotę
253 tys. zł.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach „Dworek Uroczysko” zakupił
autobus 17 + 1 marki Ford Transit do dowożenia uczestników za 203 tys. Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Lipsku działające w ramach Stowarzyszenia Brata Alberta „Pomocna Dłoń” zakupiły autobus 20 miejscowy dla transportu osób niepełnosprawnych
za 214 tys. zł.

Wyremontowany budynek Starostwa Powiatowego w Lipsku, 2018 r.

Nowy autobus dla przewozu osób niepełnosprawnych w PŚDS w Łaziskach „Dworek Uroczysko”,
zakupiony w 2016 r.

Samochód strażacki MAN zakupiony dla KP PSP w Lipsku, 2017 roku.

