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INTERPELACJA 

w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi” 

I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego: 

Gmina Gołdap od roku 2017 realizuje inwestycję pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego 

w Gołdapi”. Rozpoczynając inwestycję, czas jej całkowitego zakończenia był określony na 

kwiecień 2021 roku. Biorąc pod uwagę budżet jest to jedna z największych inwestycji 

realizowanych przez Gminę Gołdap od 30 lat. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest 

wstrzymana co budzi uzasadnione obawy o jej dalszą realizację, a także dodatkowe koszty z 

tym związane. 

Biorąc pod uwagę informacje przedstawiane w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez Burmistrza 

Gołdapi, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli stron zaangażowanych w 

proces inwestycyjny, które pojawiają się podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Gołdapi i jej 

komisjach, a także w mediach, prosimy o rzetelną odpowiedź na poniższe pytania. 

II. Pytania: 

1. Dlaczego projekt budowlany dotyczący ZPL różni się od projektu wykonawczego? Na kim 

spoczywał obowiązek sprawdzenia zgodności projektu wykonawczego z budowlanym? 

2. Kto sporządził projekt budowlany ZPL, a kto wykonawczy? Czy był to ten sam zespół 

projektowy, czy tylko ta sama firma? 

3. Czy nadal obowiązuje umowa z firmą Vitaro? Jeżeli TAK, to dlaczego została podpisana nowa 

umowa z firmą Piotr Marcinkowski „MSW” Biuro Architektoniczne na „usunięcie wad i 

rozbieżności dokumentacji projektowej ZPL w Gołdapi”?  

4. Dlaczego nowego projektu nie wykonuje firma Vitaro? 

5. Czy Gmina Gołdap nałożyła kary umowne wynikające z umowy z firmą Vitaro? Jeżeli TAK, to 

kiedy i w jakiej wysokości? Jeżeli NIE – to dlaczego? 

6. Czy rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie odszkodowania od firmy Vitaro za straty 

poniesione przez Gminę Gołdap? Jeśli TAK, proszę dołączyć kopie korespondencji pomiędzy 

Urzędem Miejskim w Gołdapi, a firmą Vitaro. 

7. Jakie kwoty, za co, kiedy i dla kogo zostały wypłacone na dzień 25.05.2021 od początku 

realizacji zadania dotyczącego budowy ZPL oraz z jakich źródeł. Mamy tu na myśli wszystkie 

zobowiązania, te które były zaplanowane i te które wynikły w trakcie realizacji? 

8. Prosimy przypomnieć  ile miała kosztować budowa ZPL, z podziałem na środki Gminy Gołdap 

oraz pozyskane na ten cel ze źródeł zewnętrznych?  

9. Czy Urząd Marszałkowski do dnia 25.05.2021 r. przekazał jakiekolwiek środki wynikające z 

umowy na realizację zadania ZPL dla Gminy Gołdap? Jeśli TAK, jakie kwoty zostały 

przekazane, a jakie wstrzymane w związku z zatrzymaniem budowy ZPL?  



10. Czy Gminie Gołdap cofnięto lub zakwestionowano już jakieś środki pochodzące z przyznanej 

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego? Jeżeli TAK, to za jaki etap, w jakiej wysokości i co było 

powodem zwrotu dotacji lub jej części? 

11. W związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowym inspektorom, kto przejmuje 

obowiązki inspektorów? Czy Urząd Gminy wyłonił już nowych inspektorów ? Jeżeli TAK, to w 

jaki sposób? Proszę o doprecyzowanie procedury. 

12. Czy praca nowych inspektorów będzie finansowana w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu 

Marszałkowskiego na Zakład Przyrodoleczniczy? 

13. Jaką wysokość środków i z jakich źródeł planuje wydać do końca roku Urząd Miejski w 

związku z uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem dotychczasowych zrealizowanych 

prac, z opracowaniem nowego projektu i kosztorysu oraz uregulowaniem zobowiązań za 

nadzór inwestorski? 

14. Na jaką kwotę Gmina Gołdap posiada zobowiązania wobec wykonawcy i inspektorów? Jaka 

kwota zobowiązań wobec wykonawcy i inspektorów została wypłacona od dnia rozpoczęcia 

realizacji zadania do 25.05.2021 r. ? 

15. Czy w związku z realizacją projektu zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia etatowym 

pracownikom Urzędu Miejskiego? Jeżeli TAK, to komu, za jakie zadania, na jakiej podstawie i 

w jakiej wysokości? 

16. Dlaczego, w uzasadnieniu wypowiedzenia umowy z dotychczasowymi inspektorami nadzoru, 

jako jeden z elementów rozwiązania umowy, podano fakt informowania Rady Miejskiej o 

aktualnej sytuacji związanej z realizacją inwestycji?  

17. Czy zdaniem Burmistrza Gołdapi Radni Rady Miejskiej w Gołdapi nie powinni być 

informowani o przebiegu realizacji ZPL oraz o realizacji innych gminnych inwestycji?  

18. Jaki charakter ma prowadzone przez prokuraturę śledztwo w związku z realizacją inwestycji? 

 

 

      ………………………………………. 

                                         (podpisy Radnych)  
 


