
KLUB RADNYCH 
MRĄGOWSKIEJ INICJATYWY SPOŁECZNEJ 

 
RADNY RADY MIEJSKIEJ: WALDEMAR CYBUL 
tel.+48  604 276 482, e-mail: wcybul@wp.pl, 

__________________________________________________________________________________ 
Mrągowo, dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 
        Szanowny Pan 
        Burmistrz Miasta Mrągowa 
        Stanisław Bułajewski 
 
        Za pośrednictwem Przewodniczącego 
        Rady Miejskiej w Mrągowie 
        Henryka Nikonora 
 

 
Zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

994, 1000, 1349, 1434) w brzmieniu: „Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy…”, składamy 
niniejszą interpelację. 
 
 
Dotyczy: Podsumowanie rocznej działalności II z-cy Burmistrza Miasta Mrągowo 
 
 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
w dniu 18.03.2019 r. podjął Pan decyzję o powołaniu na stanowisko II zastępy burmistrza Pana Krystiana 
Korzyckiego, co stanowiło precedens w sposobie dotychczasowego zarządzania naszym miastem. 
 
Na sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 r. uzasadniał Pan stworzenie tego stanowiska następującymi słowami: 
„Ma się zająć sprawami młodych ludzi, próbą aktywizacji młodych ludzi, zająć się procesem dochodzenia miasta 
Mrągowa do rangi miasta uzdrowiskowego, budową samorządowego domu seniora, będzie wspólnotom 
pomagał na zasadach, które ustalimy, pozyskiwania pieniędzy, jak i organizacjom pozarządowym, 
młodzieżowym”. Ze względu na jego powołanie specjalnie został zmieniony schemat organizacyjny Urzędu. 
 
Zaś w niedzielny poranek 19 kwietnia 2020 r. dowiadujemy się z mediów społecznościowych i strony 
internetowej miasta o zakończeniu misji II wiceburmistrza. Natomiast w wypowiedzi publikowanej na stronie 
internetowej miasta stwierdza Pan, mówiąc o II wiceburmistrzu, że „Postawione przed nim cele zostały w 
pewnym zakresie wykonane”.  
 
Dlatego korzystając z okazji chcemy zapytać o działania, które podejmował Pana zastępca, 
jakie korzyści osiągnęło z tego tytułu nasze miasto i na jakim etapie są poszczególne sprawy z a 
które odpowiadał Pan Krystian Korzycki. Proszę zatem o odpowiedź na poniższe pytania:  
 

1. Ile kosztowało podatników (mieszkańców miasta) zatrudnienie II wiceburmistrza. Prosimy o podanie łącznej 
kwoty wynagrodzenia dotyczącej II zastępcy Burmistrza wypłaconej do dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania 
umowy o pracę, tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, umowy zlecenie oraz inne świadczenia pobrane w 
okresie pracy w Urzędzie Miejskim. 
 

2. Proszę o wykaz wszystkich wyjazdów służbowych realizowanych przez II zastępcę wraz z dołączonymi skanami 
wyjazdów służbowych (delegacie) oraz celami wyjazdu służbowego.  
 

3. W materiale informuje Pan, że Pana zastępca prowadził działania związane z uzyskaniem przez miasto statusu 
uzdrowiska. W związku z powyższym proszę o: 
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- podanie informacji, jacy to wybitni specjaliści w dziedzinie uzdrowiskowej zajęli  się  wykonaniem 
operatu uzdrowiskowego,  
- i le kosztują budżet miasta prace prowadzone nad operatem uzdrowiskowym  do dnia 
20.04.2020 r. ,  
- proszę o udostepnienie wszystkich umów zawartych z w/w specjalistami lub firmami, które 
na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonują operat uzdrowiskowy,  
- proszę o PEŁNĄ korespondencję, którą Pan Krystian Korzycki lub inne wyznaczone osoby w  
Urzędzie Miasta prowadziły w sprawie  uzyskania przez miasto Mrągowo statusu uzdrowiska. 
 

4. Prosimy o informację na jakim etapie  zakończyły się działania podejmowane przez Pana Krystiana Korzyckiego 
w sprawie utworzenia Mrągowskiej Rady Młodzieży? Temat jest bardzo ważny dla radnych, członków i 
sympatyków Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz młodych ludzi z naszego miasta, którzy monitują ten 
temat od początku pańskiej kadencji. 
 

5. Po naszej poprzedniej interpelacji, Pana II wiceburmistrz włączył się na chwilę w działania związane z realizacją 
Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W związku z powyższym prosimy o informację na jakim etapie zostały 
przerwane prace nad SBO, ile szkół w nim brało udział i jaką kwotę zaplanowało miasto na w/w projekt. 
Prosimy również o odpowiedź na pytanie czy zatrzymanie prac nad SBO nie jest ograniczeniem praw 
obywatelskich młodych ludzi, bo chyba taki cel przyświecał temu projektowi a zaplanowane na ten cel środki są 
dużo niższe niż wynagrodzenie pobierane przez II wiceburmistrza. 
 

6. Prosimy o PEŁNĄ korespondencję, którą Pan Krystian Kor zycki lub inne wyznaczone osoby w 
Urzędzie Miasta prowadziły w sprawie  budowy Domu Seniora, który był z jednym zadań zawartych w 
zakresie obowiązków II wiceburmistrza. 

 

7. W swojej wypowiedzi na stronie internetowej UM informuje Pan że dziękuje Pan II zastępc y, 
„za nowe działania promujące Miasto, szerszą współpracę międzynarodową, czy też nowe 
rozwiązania związane z organizacją imprez w naszym mieście”. W związku z powyższym prosz ę 
o podanie następujących informacji:  
- jaki działania promujące nasze miasto podjął Pan Krystian Korzycki – proszę o materiały świadczące o 
podjętych działaniach 
- jakie działania związane z współpracą międzynarodową podjął Pan Krystian Korzycki – proszę o materiały 
świadczące o podjętych działaniach i przedstawienie konkretnych osiągnięć w tym zakresie 
- jakie rozwiązania w zakresie imprez w naszym mieście podjął Pan Krystian Korzycki – proszę o materiały 
świadczące o podjętych działaniach i przedstawienie konkretnych osiągnięć w tym zakresie 
 
 
Pytania dotyczące odniesionych sukcesów przez II wiceburmistrza w zarządzaniu restauracją Festival Cafe i o 
tajemnice jego autorskiego projektu, zadamy w kolejnej interpelacji. 
 

 
Liczymy na pełną i wyczerpującą odpowiedź na naszą interpelację. 

 
Z wyrazami szacunku w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 

 
 

Waldemar Cybul 
 
 


