
Mrągowo, dnia 30.09.2020 r. 

 

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia 

Rady Miejskiej  

w Mrągowie 

Pan Stanisław Bułajewski 

Burmistrz Miasta Mrągowa 

ul. Królewiecka 60a 

11-700 Mrągowo 

 

Za pośrednictwem  
Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie 

Pana Henryk Nikonora 

 
WNIOSKI KOMISJI 

DO BUDŻETU GMINY MIASTO MRAGOWO NA 2021 ROK 
 
 

1. Zadanie pod nazwą: 
Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi 

 
Dane do zadania: 
lokalizacja: 

oś. Mazurskie, lokalizacja na terenach miejskich w bliskim sąsiedztwie szkoły 
podstawowej nr 4 i samego osiedla mieszkalnego 

 
koszty zadania: 
zgodnie z ogłoszonymi przetargami na projekt przedszkola oraz jego wykonania, 

finansowane ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z 
dofinansowań zewnętrznych 

 
opis zadania: 

wnioskujemy o wprowadzenie inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej z 
uwzględnieniem jej wykonania w etapach na kolejne lata. W roku 2021, 
zaplanowanie środków finansowych na przygotowanie projektu przedszkola oraz 

zabezpieczenie działki pod planowaną inwestycję 
 

uzasadnienie: 
planowane przedszkole jest niezbędną inwestycją w naszym mieście, w związku z 
dużą ilością młodych rodzin, które planują pozostanie na stałe w mieście 

Mrągowo i zamierzają zakładać tu swoje rodziny. Osiedle Mazurskie jest 
największym osiedlem, które ma jeszcze możliwości dalszej rozbudowy. Na jego 

terenie znajduje się już duża szkoła, ośrodek zdrowia oraz infrastruktura 
usługowa i sklepowa. Niezbędnym elementem jest planowane przedszkole. 
 

 
2. Zadanie pod nazwą: 

Wprowadzenie monitoringu miejskiego na terenie miasta Mrągowo 
 
Dane do zadania: 



lokalizacja: 

wprowadzenie monitoringu w najbardziej niebezpiecznych obszarach miasta oraz 
obszarach ważnych ze względu na odwiedzających nasze miasto turystów 

 
koszty zadania: 
zgodnie z ogłoszonymi przetargami na projekt wprowadzenia monitoringu oraz 

jego wykonania, finansowane ze środków własnych gminy oraz środków 
pozyskanych z dofinansowań zewnętrznych 

 
opis zadania: 
wnioskujemy o wprowadzenie inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej z 

uwzględnieniem jej wykonania w etapach na kolejne lata. W roku 2021, 
zaplanowanie środków finansowych na przygotowanie projektu oraz 

zaplanowanie rozmieszczenia kamer monitorowania oraz zaplanowania centrum 
obsługi monitoringu. 
 

uzasadnienie: 
planowana inwestycja jest bardzo ważna dla rozwoju naszego miasta ze względu 

na stale rosnące statystyki zniszczeń i aktów wandalizmu. Ponadto mając na 
uwadze to, że Mrągowo to miasto turystyczne i przybywa tu wielu turystów, tego 

typu inwestycja wpłynie również na bezpieczeństwo odwiedzających nasze 
miasto i postrzeganie miasta jako atrakcyjnego i bezpiecznego. 
 

 
 

3. Zadanie pod nazwą:  
Zakup środka transportu dla Centrum Kultury i Turystyki 
 

Dane do zadania: 
lokalizacja: 

CKiT prowadzi szeroką działalność na terenie miasta Mrągowa. Dlatego też 
niezawodny środek transportowy jest konieczny by wypełniać swoje zadania. 
 

koszty zadania: 
Finansowane ze środków własnych gminy  

 
opis zadania: 
Obecnie CKiT dysponuj samochodem dostawczym, który liczy sobie 2 dekady... 

 
uzasadnienie: 

Ze względu na konieczność licznych wyjazdów przy wysokim niebezpieczeństwie 
awarii istnieje konieczność zakupu nowego auta. Jest to nieodzowne by CKiT 
funkcjonowało poprawnie w 2021 r 

 
4. Zadanie pod nazwą:  

Zakup zestawu nagłośnieniowego dla CKiT  

Dane do zadania: 

lokalizacja: 
Centrum Kultury i Turystyki 
 

koszty zadania: 



zgodnie z ogłoszonymi przetargami na projekt zakupu oraz jego wykonania, 

finansowane ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z 
dofinansowań zewnętrznych 

 
opis zadania: 
Sala widowiskowa w CKiT to miejsce, zwłaszcza poza okresem wakacyjnym, 

organizacji licznych koncertów i przedstawień. CKiT w sezonie letnim jest 
organizatorem wielu wydarzeń poza siedzibą na terenie miasta. 

 
uzasadnienie: 
Obecny sprzęt nagłaśniający użytkowany przez CKiT nie spełnia już wysokich 

wymagań wykonawców. 
 

5. Zadanie pod nazwą:  
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. 

Sienkiewicza, Plutonowa i Żołnierska pod nazwą „Park rekreacyjny im. 

Andrzeja Badurka”  

Dane do zadania: 
lokalizacja: 

Terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, Plutonowa i Żołnierska w 
okolicy oczka wodnego 
 

koszty zadania: 
zgodnie z ogłoszonymi przetargami na projekt zakupu oraz jego wykonania, 

finansowane ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z 
dofinansowań zewnętrznych 
 

opis zadania: 
W 2019 r. niestety nie został zrealizowany w ramach MBO projekt 

„Zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza, 
Plutonowa i Żołnierska”. Projekt został jednak wykonany. 
 

uzasadnienie: 
Ze względu na wykonanie projektu opracowanie techniczne zadania zostało już 

wykonane. Warto, więc skorzystać z istniejącego projektu i zagospodarować 
właściwie puste miejsce w centrum osiedlowym. 
Osobą, która zgłaszała w 2018 r projekt do MBO był zmarły w 2020 r., wieloletni 

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskie Pan Andrzej Badurek. Był on 
zasłużonym społecznikiem i dziennikarzem, ale też radnym miejskim. Ze względu 

na dokonania jest zasadne by w ten sposób uhonorować Pana A. Badurka. 
 

6. Zadanie pod nazwą:  
Budowa Skate Parku na terenie byłego boiska piłkarskiego przy Parku 
Lotników Polskich  

 
Dane do zadania: 

lokalizacja: 
Teren byłego boiska piłkarskiego przy Parku Lotników Polskich  
 

koszty zadania: 



zgodnie z ogłoszonymi przetargami na projekt zakupu oraz jego wykonania, 

finansowane ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z 
dofinansowań zewnętrznych 

 
opis zadania: 
Jeszcze do 2017 r. funkcjonował przy ul. Mickiewicza Skate Park. Ze względów 

technicznych, ale i zaleceń odnośnie lokalizacji takich obiektów został on 
rozebrany. Był on jednak obiektem bardzo wykorzystywanym. 

Młodzież nie ma obecnie możliwości uprawiania tego typu aktywności. Należy 
więc zrealizować potrzeby młodszych mieszkańców naszego miasta. 
 

uzasadnienie: 
Teren Parku Lotników polskich oraz okoliczne tereny zielone to idealne miejsce 

by stać się centrum rekreacyjnym, zwłaszcza, że już podobna infrastruktura tam 
istnieje. Należy zagospodarować niewykorzystany obecnie teren byłego boiska 
piłkarskiego. 

 
 

Członkowie komisji liczą na akceptację naszych propozycji i uwzględnienie ich w 
przyszłorocznym budżecie miejskim. 

 
 

Z wyrazami szacunku 

Robert Wróbel 
Przewodniczący Komisji 


