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KLUB RADNYCH MRĄGOWSKIEJ INICJATYWY SPOŁECZNEJ 

 
PRZEWODNICZĄCY KLUBU: ROBERT WRÓBEL 

tel.+48  692 36 22 64, e-mail: robert.wrobel26@wp.pl 
__________________________________________________________________________________ 
Mrągowo, dnia 05 maja 2021 r. 

 
 
 

Szanowny Pan 
Burmistrz Miasta Mrągowa 
dr hab Stanisław Bułajewski 

 

 

 

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…. 

  
Dotyczy: celów strategicznych Miasta Mrągowo oraz dokumentów z tym związanych 
 

W dniu 02 czerwca 2020 r. zarządzeniem nr 46/2020 zmienił Pan schemat organizacyjny Urzędu 

Miejskiego w Mrągowie. Na bazie Referatu Organizacyjno–Prawnego powołał Pan Referat Nadzoru 

Właścicielskiego, Zamówień Publicznych i Koordynacji Realizacji Celów Strategicznych („Referat 

NZK”). W czerwcu został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownicze zaś wyniki naboru zostały 

ogłoszone 29 czerwca 2020 r. 

 

W związku z powyższym, poniżej przedstawiam kilka pytań dotyczących pracy nowo powołanego 

referatu w Urzędzie Miejskim: 

 

Pytanie 1 

W zarządzeniu nr 46/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie 

wskazał Pan Referat NZK jako odpowiedzialny za:  

„§ 38. a.5) koordynowanie spójności działalności spółek z przyjętymi strategiami, a.6) 

przygotowywanie analiz/wniosków do decyzji Burmistrza w sprawie zmian w umowach/statutach 

spółek, a.7) przygotowywanie projektów uchwał organów stanowiących odnoszących się do 

kluczowych obszarów działalności spółek, a.9) przygotowywanie dokumentów związanych z analizą i 

oceną sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek.” 

Kilka miesięcy temu zapowiedział Pan, jak się wydaje bez wcześniejszej analizy, połączenie spółek 

miejskich (MEC i ZWiK) w jedną spółkę. Jakie dokumenty do tej pory związane z tą sprawą opracował 

Referat NZK? Prosimy o udostępnienie. Czy jakieś opracowania są w trakcie wykonywania? Prosimy o 

informację. 
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Pytanie 2 

W zarządzeniu nr 46/2020 wymienia Pan kolejne zadania: „§ 38.1.a.3. W zakresie koordynacji 

realizacji celów strategicznych: 1) przygotowanie dokumentacji związanej z danym celem 

strategicznym: umów, sprawozdań, odpowiedzi na interpelacje, informacji publicznej itp. 2) 

uczestnictwo w pracach i spotkaniach zmierzających do realizacji danego celu strategicznego Miasta, 

3) opracowanie, aktualizacja i prezentowanie we współpracy z innymi referatami celów 

strategicznych Miasta”. 

 

Czy Referat NZK pracuje obecnie nad opracowaniem lub już opracował jakieś dokumenty natury 

strategicznej dla rozwoju miasta? Chodzi nie tylko o całościowe opracowania, ale również częściowe 

analizy. Prosimy o ich udostępnienie. 

 

Pytanie 3 

Jakie cele strategiczne realizuje obecnie Referat NZK?  

 

Pytanie 4 

Prosimy o podanie informacji ile wynosi miesięczne wynagrodzenie zasadnicze kierownika Referatu 

NZK? Czy otrzymywał on dodatkowe premie lub nagrody, a jeśli tak, to w jakiej wysokości z 

wyszczególnieniem miesięcy i uzasadnieniem przyznania. Prosimy także o podanie informacji 

dotyczącej łącznej kwoty wynagrodzenia dotyczącej kierownika Referatu od momentu zatrudnienia 

do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

Pytanie 5 
Prosimy o przygotowanie zestawienia wszystkich faktur, które obciążyły Urząd Miejski w Mrągowie w 
związku z delegacjami kierownika Referatu NZK za okres od czerwca 2020 r do końca kwietnia 2021 r. 
według załączonej tabeli. 

Lp. Data wystawienia 

faktury  

Numer 

faktury 

Kwota obciążenia Podmiot wystawiający fakturę 

     

Prosimy o przygotowanie skanów (kserokopii) wszystkich faktur z ich opisem i uzasadnieniem 
poniesienia wydatków zgodnie z wykazem z tabeli. Skany faktur prosimy o przesłanie na maila wraz z 
zestawieniem tabeli. W przypadku formy kserowanej, prosimy o informację dotyczącą ich odbioru. 
 

Pytanie 6 

Jak na razie jedyną informacją publiczna, którą można uznać za realizację celów strategicznych jest 

dążenie do uzyskania przez Miasto Mrągowo statusu uzdrowiska. Wiąże się to z wieloletnim 

planowaniem działań, analizą wielu czynników o różnym charakterze. W pierwszej kolejności 

oczywiście środowiskowych i geograficznych, ale także gospodarczych, w tym podjęcie przez miasto 

konkretnych inwestycji. Pod uwagę powinny być brane nawet czynniki społeczne.  

 

Jakie działania zostały podjęte przez Referat NZK w tym temacie? Poproszę o udostępnienie 

opracowania (dokumentu) nt. osiągnięcia celu strategicznego jakim jest uzyskanie statutu uzdrowiska 

(z harmonogramem). 
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Pytanie 7 

Z informacji opublikowanej w dniu 23 września 2019 r. na stronie internetowej www.mragowo.pl 

wynika, że dzięki zaangażowaniu II z-cy Burmistrza nawiązano współpracę z Ambasadą Chińskiej 

Republiki Ludowej. Czy w związku z zakończeniem współpracy z II z-cą Burmistrza, zadanie 

kontynuacji współpracy zostało przejęte przez Referat NZK?  

 

 

Dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej (mailowo). W przypadku formy kserowanej, 

prosimy o informację dotyczącą ich odbioru. 

 

 

 

 

 
Z wyrazami szacunku w imieniu radnych MIS 

Robert Wróbel 
Przewodniczący Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 


