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Pani
Monika Dobrzaniecka
Radna Rady Miejskiej w Węgorzynie

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 3.11.2020r. (data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Węgorzynie: 9.11.2020r.), uprzejmie informuję, iż z uwagi na prowadzenie 
w ostatnim czasie nie mniej ważnych dla mieszkańców inwestycji, takich jak:

a) budowa przedszkola i żłobka w Węgorzynie wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem o wartości 5.655.657,37zł;

b) budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w m. Kąkolewice - 
(1.853.611,60 zł);

c) przebudowa drogi w m. Rogówko (889.842,72 zł);
d) przebudowa drogi w m. Ginawa (1.502.625,16 zł);
e) przebudowa drogi w m. Sielsko (1.121.426,42 zł) - w trakcie realizacji;
f) budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Węgorzyno - Etap II” (13.501.349,31 zł);
g) budowa świetlicy w m. Brzeźniak wraz z wyposażeniem (698.329,90 zł) - w trakcie 

realizacji;
h) remont boiska wraz z wykonaniem systemu automatycznego nawadniania 

(456.600,00zł) oraz wykonanie bieżni poliuretanowej 602.900,00zł);
Gmina nie podsiadała dodatkowych wolnych środków finansowych na inne zadania 
inwestycyjne.

Niemniej jednak Gmina wykonała już dokumentację na przebudowę nawierzchni 
terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie, a oczekując obecnie na dofinasowanie 
ograniczyła się jedynie do doraźnych prac naprawczych.

Ponadto infonnuję, że w sierpniu br. Gmina złożyła kolejny już wniosek 
o dofinasowanie w ramach tzw. Funduszy Norweskich na zadanie pod nazwą „Niebieska 
Perła w Zielonej Koronie - kompleksowe działania w zakresie terenów zielonych niebieskiej 
infrastruktury w Węgorzynie” w tym m.in. na remont ww. nawierzchni jak i nawierzchni 
parkingowych oraz oświetlenie przy szkole i przy przystanku szkolnym na łączną kwotę 
11.850.148,OOzł, w którym ujęte zostało 5 zadań, tj.

1) Zielone centrum;
2) Utworzenie parku kieszonkowego poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II;
3) Rewitalizacja terenu przyszkolnego poprzez utworzenie zielonego podwórka;
4) Modernizacja ciągu pieszo- rowerowego wokół jeziora Węgorzyno;
5) Wykonanie ciągów pieszo - rowerowy wraz z montażem nowych punktów świetlnych 

oraz ścieżka edukacyjną.

Otrzymują:
1. Biuro Rady Miejskiej w Węgorzynie
2. Aa.


