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CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI INWESTYCJI w 2012 r.
1. Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap.                                                                                          
Wodociąg Pogorzel - Kozaki, Galwiecie - Botkuny, Grabowo - Kolonia.
Inwestycja wieloletnia zrealizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach PROW na lata                 
2007 - 2013. W  2010 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski oraz wykonawstwo robót, a także rozpoczęto           
prace budowlane. W 2011 r. wykonano wodociąg Grabowo-Kolonia, Pogorzel-Kozaki oraz Galwiecie-Botkuny o 
łącznej długości 39011 m. Dofinansowanie z PROW do tych wodociągów wyniosło 1634324 zł.  W  2012 r. wykonano 
pompownię wody w Jurkiszkach oraz odcinki sieci wodociągowej w Galwieciach, Kołkowie, Botkunach i Dzięgielach 
o łącznej długości 1948 m. 
2. Wodociąg nad Potokiem. 
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano sieć wodociągową od ul. Warszawskiej poprzez ulicę 
Olecką, Ełcką, Boczną do ulicy Suwalskiej o długości 2676 m.  
3. Kanalizacja we wsi Dąbie.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2011 r. wykonano 
dokumentację techniczną. Wykonano kanalizację sanitarną z miejscowości Dąbie do miejscowości Boćwinka o 
długości 2949 m oraz sieć wodociągową o długości 634 m. 
4. Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej.
Inwestycja realizowana ze środków własnych. W 2011 r. wykonano dokumentację techniczną.                                  
Inwestycja planowana do zakończenia w III kwartale 2014 r.                                                                                                
5. Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego.
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 260 m2. Zrealizowano ze środków własnych.                         
6. Wykonanie placu na ul. Krzywej.
Wykonano dokumentację techniczną. Zrealizowana ze środków własnych. 
7. Ułożenie chodnika w Kolniszkach.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Sołectwo Botkuny na wykonanie chodnika przeznaczyło środki z 
funduszu sołeckiego w kwocie 19793 zł. W ramach środków inwestycyjnych i z funduszu sołeckiego wykonano 
dokumentację techniczną chodnika i wybudowano chodnik wraz ze zjazdami o powierzchni 361 m2.                                
8. Remont drogi osiedlowej we Wronkach.                                  
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano dokumentację techniczną i przebudowano drogę o 
powierzchni 937,9 m2, chodniki o powierzchni 426,3 m2 i wjazdy o powierzchni 252,2 m2. 
9. Kładka Boćwiński Młyn.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Rozebrano zniszczoną kładkę, wykonano projekt techniczny i 
wybudowano nową kładkę o konstrukcji drewnianej o długości 33 m. 
10. Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi.
Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano prace  
wiertnicze związane z odwiertem solankowym (GZ-1). W 2012 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót 
budowlanych. Planowane zakończenie IV kwartał 2013 r. 
11. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap.
Wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym blachą powlekaną oraz posadzką z kostki 
betonowej o powierzchni zabudowy 48 m2. Inwestycja dofinansowana  ze środków Programu osi 4 „Leader” objętego 
PROW na lata 2007-2013.  
12. Elewacja budynku ul. Paderewskiego.
Wykonano remont elewacji budynku przy ul. Paderewskiego 10. Inwestycja zrealizowana przez Wspólnotę 
Mieszkaniową. Gmina ze środków własnych sfinansowała remont elewacji do wysokości udziałów we wspólnocie 
(72/100).
13. Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych.
Inwestycja wieloletnia zrealizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. wykonano prace  
wiertnicze  związane z odwiertem wód mineralnych  (GZ-2) o głębokości 426 m. W 2011 r. rozpoczęto prace 
budowlane przy pijalni a zakończono w 2012 r. Powstał budynek pijalni wód mineralnych wraz z instalacjami o 
powierzchni użytkowej 591,8 m2 oraz tarasy wodne, parking z 10 miejscami postojowymi i ciągi komunikacyjne o 
łącznej powierzchni 1348 m2 a także system monitoringu składający się m.in. z 2 kamer obrotowych zewnętrznych i 1 
kamery wewnętrznej. 
14. Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę parku zdrojowego i 
kinezyterapeutycznego w Gołdapi.
Inwestycja wieloletnia zrealizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. W 2010 r. podpisano umowę i 
rozpoczęto roboty budowlane, które zostały zakończone w 2012 r.  W wyniku robót budowlanych wykonano: 
promenadę zdrojową o długości 1850 m z obustronnym chodnikiem i obustronną ścieżką rowerową, oświetleniem i 
oznakowaniem; kanalizację deszczową o dł. 2486,5 m; sieć wodociągową o długości 1621 m; korso pieszo-rowerowe o 
dł. 1831 m (od ul. Wczasowej do ul. Ustronie) z kładką na rzece Gołdapa; oświetlony ciąg pieszo-rowerowy przy ul. 
Wczasowej o dl. 950 m; park zdrojowy z placem zabaw, molem spacerowym (425 m2), ścieżkami: rowerową, dla 
pieszych, spacerową i placem spacerowym (łączna pow. 10752 m2) oraz oświetleniem; przy plaży miejskiej: pawilon 
usługowy o pow. zabudowy 49 m2; ścieżki piesze i place o pow. 995 m2, pomosty kąpieliska i cumownicze o pow. 618 



m2 i taras widokowy. Ponadto zamontowano urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne przy promenadzie zdrojowej oraz 
wyposażenie placu zabaw a także elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze, stojaki na rowery). Wykonano 
również trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów przy promenadzie i w parku zdrojowym. W ramach tego zadania w 
2011 r. podpisano  umowę i rozpoczęto prace przy przebudowie rynku przy Placu Zwycięstwa. Prace zakończono w 
2012 r. W ramach przebudowy rynku wykonano: nawierzchnię z kostki kamiennej na parkingu i ciągach pieszych  o 
łącznej powierzchni 11775,6 m2; oświetlenie wewnątrz parku i uliczne wokół Placu Zwycięstwa; remont mostku ; 
nową fontannę; zegar słoneczny o promieniu 4,75 m; zieleń ozdobną i trawniki oraz zamontowano urządzenia 
rehabilitacyjne i elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze).  
15. Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Leader” w EGO – boisko,                        
wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci. 
Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych oraz środków unijnych. Wykonano dokumentację techniczną 
dla wsi Rożyńsk Mały oraz Wronki Wielkie. Planowane zakończenie IV kwartał 2013 r. 
16. Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie.
Rozebrano stare schody zewnętrzne i chodnik i wykonano nowe schody na podbudowie betonowej oraz chodnik z 
kostki betonowej. Powierzchnia 38,05 m2. Zrealizowano ze środków własnych. 
17. Odnowa wsi Galwiecie.
Inwestycja wieloletnia zrealizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 - 
2013. W 2011 r. wykonano dokumentacji techniczną. W ramach inwestycji wykonano: adaptację budynku biurowego 
na budynek świetlicy o pow. zabudowy 242,95 m2; boisko trawiaste do gry w piłkę nożną o wymiarach 50x25 m; 
boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 30,1x17,1 m o nawierzchni z poliuretanu; wiatę 
grillową o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 90,68 m2; ciągi piesze o powierzchni 607,96 m2 o nawierzchni z 
kostki betonowej, z kamienia polnego i żwirowej. Zakupiono także wyposażenie do świetlicy m.in. scenę, ściankę 
wspinaczkową, sprzęt komputerowy i multimedialny, meble. Wykonano także ogrodzenie systemowe panelowe i z 
siatki ocynkowanej o długości 461 m z bramą i furtkami.                                                                                                      
18. Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skocze. 
Wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych. Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w IV 
kwartale 2013 r.
19. Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach. 
Wykonano dokumentację techniczną ze środków własnych. Inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w IV 
kwartale 2013 r.
20. Budowa cmentarza komunalnego I etap. 
Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych. W 2011 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2012 r.  
wykonano niwelację terenu o pow. 44800 m2, sieć wodociągową o dł. 270 m, kanalizację sanitarną o dł. 161,5 m i 
kanalizację deszczową o dł. 480,5 m. Planowane zakończenie IV kwartał 2015 r.  
21. Zakup samochodu. 
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.
22. Zakup motopompy dla OSP.
Zakupiono motopompę dla OSP Grabowo. Zakup dofinansowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie.  
23. Zakup skuterów dla Straży Miejskiej.
Nie zrealizowano. 
24. Przeniesienie monitoringu.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych. Wykonano punkt obserwacji w Urzędzie Miejskim.   
25. Zakup tablic interaktywnych – Cyfrowa Szkoła SP 3. 
Realizacja Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. 
26. Likwidacja barier w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi. 
Realizacja Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi.                                                                                  
27. Zakup obieraczki do ziemniaków. 
Realizacja Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi.
28. Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Wykonano dokumentację techniczną adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakupiono wyposażenie i rozpoczęto roboty budowlane. Planowane 
zakończenie inwestycji czerwiec 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa.
29. Likwidacja szamb w Kolniszkach szt. 2. 
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych.   
30. Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy. 
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                     
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (85%). W wyniku realizacji inwestycji zdemontowano i zutylizowano 27114 m2 
(357 ton) wyrobów zawierających azbest. 
31. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i w Gołdapi przy ul.Gumbińskiej.
Inwestycja wieloletnia realizowana ze środków własnych i środków unijnych. W 2012 r. wykonano projekt 
rekultywacji składowiska w Kośmidrach, studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy nastąpi  w I kwartale 2013 r. Planowane 
zakończenie inwestycji IV kwartał 2014 r. 
32. Modernizacja sieci energetyczno-oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego.
Nie zrealizowano. 
33. Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN.
Inwestycja wieloletnia zrealizowana ze środków własnych oraz środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 



Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i 
nadzór inwestorski oraz rozpoczęto roboty budowlane, które zakończono w 2012 r. W wyniku robót budowlanych 
wykonano: garaż 4-stanowiskowy o pow. zabudowy 191,3 m2; dwie komory zasuw; drogi dojazdowe, parkingi, drogi 
wewnętrzne z kostki betonowej o pow. 2814,44 m2, o nawierzchni żwirowej 390 m2 wraz z oświetleniem; ogrodzenie 
stacji wodociągowej o dł. 684,5 m wraz z furtkami i bramami; renowację powierzchni wewnętrznej zbiorników na 
wodę z wymianą urządzeń instalacyjnych; remont budynku agregatorowni, m.in. elewacja z ociepleniem, zmiana 
konstrukcji dachu; rozbudowę budynku hali technologicznej (pow. zabudowy 93,7 m2); studnię głębinową wierconą 
SW2B; instalację technologiczną uzdatniania wody;  sieci międzyobiektowe kanalizacji sanitarnej; sieci 
międzyobiektowe wodociągowe; przyłącze c.o.; kanalizację deszczową; instalacje elektryczne międzyobiektowe; 
zasilanie główne. Ponadto zakupiono i zamontowano: urządzenia pomiarowe studni głębinowych  5 kpl.;  pompy 
głębinowe 5 szt.; urządzenia technologiczne do uzdatniania wody  (m.in. zestaw filtracyjny odżelaziania i 
odmanganiania  6 szt.,zestaw areacji 2 szt.); obudowy studni głębinowych typu  Lange 4 szt.; agregat prądotwórczy  
200 kVA; kocioł żeliwny olejowy do c.o. oraz monitoring pracy stacji wodociągowej.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych dowieziono kruszywo w ilości  2786 m3; przebudowano 149 m 
przepustów; wykonano profilowanie dróg o powierzchni 621000 m2; wykonano  954 m rowów przydrożnych; 
zakupiono materiały drogowe w Grabowie i Kozakach; wykonano remonty bieżące dróg miejskich o nawierzchni 
bitumicznej i żwirowej oraz utrzymywano drogi na terenie wiejskim w okresie zimowym.                                               
Na bieżące utrzymanie dróg  wiejskich (m.in. dowóz kruszywa, profilowanie dróg, zakup materiałów drogowych) 
większość sołectw przeznaczyła środki z funduszu sołeckiego.  


