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W 2008 roku najwaŜniejsze będą inwestycje  

BUDśET UCHWALONY 
W dniu 28 grudnia 2007 roku odbyła si ę XVII Sesja Rady Miasta. 
Głównym tematem obrad było uchwalenie bud żetu Gminy Miasto 
Mrągowo na 2008 rok. 

W 
 uchwalonym przez rad-
nych Rady Miasta budże-
cie Miasta na rok 2008 
zabezpieczone zostały 

wydatki na zadania rzeczowe, które zwią-
zane są z bieżącym funkcjonowaniem 
miasta i podległych jednostek organiza-
cyjnych. Szczególną uwagę wraz z do-
brym zabezpieczeniem finansowym zwró-
cono na realizację zadań inwestycyjnych, 
które stanowią 31,35% ogółu wydatków 
budżetowych. Są to jedne z najwyższych 
wydatków inwestycyjnych, planowanych 
w budżecie Miasta od wielu lat.   

Na uroczystej sesji odbyło się rów-
nież wręczenie Nagród Rady Miejskiej. 
Wyróżnieniem tym, za popularyzację 
amatorskiego ruchu artystycznego 
zostali uhonorowani mrągowscy plasty-
cy Irena Zalewska oraz Jan Ż daniec.  

 
Atrakcją sesji był świąteczny występ 

dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 
4 w Mrągowie, którzy przedstawili 
szopkę bożonarodzeniową. Po sesji 
odbyło się uroczyste spotkanie radnych 
i władz miasta z zaproszonymi gośćmi. 

W tym roku Miasto Mrągowo obchodzi 
jubileusz 660-lecia. Z tej okazji w mie-
ście odbywać się będą imprezy okolicz-
nościowe. Uroczystości te połączone 
będą z obchodami 15-lecia partnerstwa 
Mrągowo-Grünberg. 

Na zdjęciu górnym -  
głosowanie nad uchwałą 
budżetową na 2008 rok 
 
Na zdjęciu obok -  
Laureaci Nagrody Rady 
Miejskiej Irena Zalewska 
i Jan Żdaniec 
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DyŜury burmistrza  
i radnych 

 
W kaŜdy poniedziałek w Urzędzie  

Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  
przyjmują interesantów: 

 
Burmistrz Miasta Mrągowa  
Otolia Siemieniec, w godz. 13-16  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Lubowidzki,  
w sali nr 16, godz. 13.00-15.00  
 
Radni Rady Miejskiej  
pełnią dyŜury we wtorki, w sali nr 16  
w godz. 14.00-16.00  

NajbliŜsza sesja Rady Miejskiej  
31 stycznia o godz. 15.00. Zapraszamy! 

Wspólne przedsięwzięcie 

Sportem w agresję  
Czy sport mo że być panaceum na agresj ę i przest ępczość? Zdaniem Jarosława 
Klimczaka z Zakładu Wyszkolenia Specjalnego w Wy ższej Szkole Policji w 
Szczytnie, je śli w promocj ę sportu zaanga żują się samorz ądy i organizacje po-
zarządowe, jest szansa na powodzenie. Jarosław Klimczak spotkał si ę dziś z 
działaczami i władzami miasta i powiatu mr ągowskiego, którzy zadeklarowali 
chęć współpracy przy projekcie. 

Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i 
przestępczości dzieci i młodzieży w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim 
– tak brzmi tytuł 
programu, do któ-
rego włączają się 
samorządy i orga-
nizacje z całego 
regionu. Finanso-
wo wesprą go rząd 
i Urząd Marszał-
kowski, zaś orga-
nizacyjnie: Uniwer-
sytet Warmińsko - 
Mazurski. Jeden z 

koordynatorów, Jarosław Klimczak (na 
zdjęciu) wspólnie z posłanką Beatą Bub-
lewicz dopracowują szczegóły projektu i 

liczą na to, że zainte-
resowanie nim będzie 
duże. Mrągowskie 
samorządy: miejski i 
powiatowy podpisały 
już listy intencyjne, a 
przed nimi kolejne 
kroki: zorganizowanie 
specjalnych szkoleń 
dla nauczycieli i pro-
mocja sportu wśród 
dzieci i młodzieży. 

KIS pomaga w znalezieniu pracy 

Integracja z korzyściami   
Znalezienie pracy, zdobycie umiej ętno ści obsługi komputera i wi ększa 
pewno ść siebie – to tylko niektóre z korzy ści, jakie odnosz ą uczestnicy 
zajęć w mr ągowskim Klubie Integracji Społecznej. Zako ńczyła si ę siód-
ma edycja zaj ęć, rozpocz ął si ę nabór do kolejnej. 

K lub Integracji Społecznej po-
wstał dwa lata temu. Jego 
działalność już zmieniła życie 
kilkudziesięciu uczestnikom – 

bo ponad 70 procent tych, którzy cho-
dzili na zajęcia klubu, znalazło już za-
trudnienie.  
Praca to nie jedyna korzyść – zdaniem 
psychologów, pracujących w Klubie, 
uczestnicy lepiej radzą sobie z codzien-

nym załatwianiem spraw, potrafią przygo-
tować dokumenty aplikacyjne i nawiązują 
nowe znajomości. - To ważne, biorąc pod 
uwagę fakt, że wcześniej wielu z nich po 
prostu siedziało w domach – mówi dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Julian Osiecki. W MOPS prowadzony 
jest już nabór na kolejne zajęcia. 
Na zdjęciu: uczestnicy siódmej edycji KIS wraz 
z organizatorami. Fot. E. Dolińska-Baczewska 

Programy o Mrągowie 

Użytkownicy telewizji kablowej mogą co-
dziennie obejrzeć program z Mrągowa 
„Mrągowskie Klimaty”. Emituje go stacja 
Tele - Top, a programy powstają we współ-
pracy z Samorządem Miasta i Powiatu. 
Programy o lokalnych sprawach są emito-
wane co cztery godziny 13.30, 17.30, 21.30 
i 1.30. Tele - Top codziennie informuje  
również o tym, co dzieje się w Olsztynie, 
Biskupcu, Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. 
TeleTOP emituje również programy o te-
matyce ekologicznej, muzycznej i zdrowot-
nej.  
Programy mo żna ogl ądać równie ż na 
www.mragowo.pl.  

W Mrągowie ruszyła Mrągowska Telewi-
zja Internetowa . Jej twórcą jest Piotr Dep-
tuła, współpracują z nim dziennikarze: Pa-
weł Krasowski i Katarzyna Enerlich. Pierw-
sze materiały o mieście i okolicach już się 
ukazały i z dnia na dzień jest coraz większe 
zainteresowanie przedsięwzięciem.  
- Koncepcja naszego projektu jest propozy-
cją praktycznej realizacji programu budowy 
multimedialnego centrum informacyjnego. 
Do realizacji naszego projektu chcemy za-
prosić zarówno władze samorządowe gmin, 
miasta i powiatu mrągowskiego, firmy róż-
nych branż, placówki edukacji, kultury, 
sportu, jak również wszelkie organizacje 
młodzieżowe, społeczne i pozarządowe, 
działające na terenie ziemi mrągowskiej - 
mówi Piotr Deptuła. Wszystkich zaprasza-
my do obejrzenia programów o Mrągowie:                      

www.itvmragowo.pl  
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Konkurs na Najpiękniejszą Dekorację Świąteczną  

i Noworoczną rozstrzygnięty! 

Dekoracje nagrodzone  
Najpiękniejsze mr ągowskie dekoracje świąteczne i noworoczne nagro-
dzone! Nagrody wr ęczyła Burmistrz Otolia Siemieniec. Na spotkaniu by-
ła równie ż mowa o tym, co mog ą dla swojego miasta zrobi ć mieszka ńcy- 
by było jeszcze ładniejsze i atrakcyjniejsze. 

J erzy Cesarz i jego świetlna deko-
racja domu na ulicy Wojska Pol-
skiego byli w tegorocznym konkur-
sie bezkonkurencyjni. Na przyozo-

dobienie domu pan Jerzy wydał kilkaset 
złotych. Dekoracji pilnował również w 
nocy - ale opłacało się. Jego podświetla-
ne ozdoby oraz Mikołaj i bałwan były 
podczas świąt jedną z głównych atrakcji. 

- Ludzie zatrzymywali się, patrzyli, 
robili zdjęcia i była to dla nas ogromna 
radość, że tak nas zauważają - opowiada 
zwycięzca. W konkursie wystartował po 
raz drugi - rok temu zajął drugie miejsce, 
a teraz swoją dekorację jeszcze rozbudo-
wał i zadbał o dodatkowe elementy. Za-
dowolenia z nagrody nie ukrywa również 
Grażyna Woźniczak. W konkursie wystar-

towała po raz pierwszy i od razu zajęła 
drugie miejsce: 

- Swój dom ubieram od dziesięciu 
lat. Kiedyś ludzie nie dekorowali tak 
swoich posesji, teraz cieszy mnie to, że 
coraz częściej doceniają, że dzięki ta-
kim staraniom nasze miasto może być 
ładniejsze - mówi pani Grażyna. Trze-
cie miejsce zajęli Bernadetta i Ryszard 
Janiakowie - ich dom na ulicy Podmiej-
skiej co roku wyróżnia się pięknymi 
dekoracjami. W kategorii Witryna/
Obiekt zwyciężył Sklep Bajka Doroty 
Zielińskiej. Pani Dorota wygrywa liczne 
konkursy - latem otrzymała nagrodę na 
najpiękniejszą witrynę w stylu country.  

Drugie miejsce komisja przyznała 
Hotelowi Huszcza Marii i Stanisława 

ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
Kategoria Dom/Posesja 

1.Jerzy Cesarz 
2.GraŜyna Woźniczak 
3.Bernadetta i Ryszard Janiakowie 

Kategoria Witryna/Obiekt 
1.Sklep Bajka 
2.Hotel Huszcza 

Huszcza. Nagrodzeni otrzymali nagrody 
rzeczowe - sprzęt gospodarstwa domo-
wego, audio oraz karnety do gabinetu 
odnowy biologicznej 

- Kolejny konkurs na dekorację za 
rok, ale mam nadzieję, że okazji do 
upiększania naszego miasta będzie 
więcej. Podczas Pikniku Country na 
pewno zorganizujemy konkurs na witry-
nę w westernowym stylu - mówi bur-
mistrz Otolia Siemieniec. 

 
Na zdjęciach: 
1. Od lewej nagrodzeni Jerzy Cesarz, 
Grażyna Woźniczak i Bernadetta Janiak 
2. Pozostali nagrodzeni czyli Dorota 
Zielińska i Stanisław Huszcza 

MCiT ma nowego kierownika 

Turystyka w nowych rękach 
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej ma nowego kierownika. Został 
nim przewodnik turystyczny i germanista, Robert Wróbel. Jak mówi o sobie – 
chce skutecznie promowa ć swoje miasto i cał ą Ziemi ę Mrągowska w kraju i 
za jego granicami. Pomóc mu w tym maj ą unijne fundusze. 

R obert Wróbel posiada wykształcenie 
wyższe magisterskie. Ukończył germa-
nistykę na Uniwersytecie Gdańskim, a 
jego dotychczasowa działalność zawo-

dowa związana była z turystyką - pracował jako 
przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Ma tak-
że za sobą staż pracy w biurze turystycznym. 
Ukończył ponadto seminarium o tematyce związa-
nej z funduszami pomocowymi UE. 

 

Robert Wróbel ma nadzieje, Ŝe uda mu się 
pozyskać unijne fundusze na promocję Ziemi 
Mrągowskiej 
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„Mrągowskie talenty – Po prostu śpiewaj! Po 
prostu tańcz!” ”Po prostu tańcz!”- konkurs 
tańca 
Lubisz tańczyć? Disco, hip-hop, taniec współcze-
sny..? Spróbuj swoich sił w konkursie tańca!  
Zapraszamy solistów w kaŜdym wieku, którzy sami 
przygotują krótki popis swoich tanecznych umiejęt-
ności. Eliminacje odbędą się we wtorek 15 stycz-
nia o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Turystyki. NaleŜy przygotować jedną 
wybraną piosenkę a’capella lub z podkładem CD.  
 
W czasie ferii osoby zakwalifikowane do obu kon-
kursów będą brały udział w próbach, podczas 
których przygotują się do występu w koncercie, 
będącym jednocześnie finałem konkursu.  
 
KONCERT FINAŁOWY  

„Mrągowskie talenty – Po prostu śpiewaj! Po pro-
stu tańcz!” odbędzie się 25 stycznia o godz. 17.00 
w CKiT. 
 
Konkurs plastyczny „Kukiełki, pacynki, maski” 
NaleŜy wykonać lalkę, kukiełkę, maskotkę, pacyn-
kę lub maskę postaci z baśni, ksiąŜki, spektaklu 
teatralnego, piosenki. Prace moŜna wykonywać 
podczas zajęć plastycznych lub przygotować w 
domu i dostarczyć do Centrum Kultury i Turystyki 
do 21 stycznia. Ilość prac oraz technika dowolna. 
KaŜda praca powinna być zaopatrzona w metrycz-
kę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres 
lub kontakt z autorem pracy. Prace znajdą się na 
wystawie w CKiT, a najlepsze z nich nagrodzimy. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 stycz-
nia.  
 
Zajęcia plastyczne - wtorek, środa, czwartek 
godz. 10.00 – 13.30, sala plastyczna 
 
Warsztaty perkusyjne* - 21 - 23 stycznia br., sala 
muzyczna, koszt udziału w warsztatach 30 zł. 
informacje i zapisy - Justyna Połomska tel. 089 
743 34 65 
 
Warsztaty break-dance* - poniedziałek i piątek 
godz. 10.00, sala baletowa, koszt udziału w warsz-
tatach 20 zł, informacje i zapisy – Marta Szymbor-
ska tel. 089 743 34 53 
 
* warsztaty mogą zostać odwołane w przypadku 
małej liczby uczestników 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe 
Feryjny Turniej „Dzikich DruŜyn” – szkoły pod-
stawowe i gimnazja 
14 stycznia 2008r – spotkanie organizacyjne, 
godz. 14.00 CKiT 
15 - 18 stycznia 2008 – mecze eliminacyjne, 
godz. 12.00, hala w ZS nr 1 
21 stycznia 2008 – podsumowanie rozgrywek, 
godz. 10.00 CKiT 
 
Gry i zabawy rekreacyjne 
22 stycznia 2008 – Turniej Piłki Siatkowej, godz. 
10.00 ZSZ (ul. Mrongowiusza 65) 
23 stycznia 2008 – Turniej Piłki Koszykowej, 
godz. 10.00 ZSZ 
24 stycznia 2008 – Turniej Tenisa Stołowego, 
godz. 10.00 ZSZ 
 
Projekcje filmowe: 
Na okres ferii zimowych Kino „Zodiak” w CKiT 
proponuje następujące tytuły:  
Happy Wkręt (Film w polskiej wersji językowej) 
14 - 15 stycznia, godz. 13.00. 
W Krainie Baśni, Czarodziej odpowiedzialny za 
równowagę pomiędzy dobrem i złem, udaje się 
na zasłuŜony urlop. Sytuację tę wykorzystują 
siły zła, by przejąć kontrolę nad Światem Bajek. 
Do walki z czarnymi charakterami rusza Kopciu-
szek ze swoim przyjacielem Rickiem, pomocni-
kami czarnoksięŜnika oraz druŜyną nieprawdo-
podobnych Krasnali.  
Rodzinka Robinsonów (Film w polskiej wersji 
językowej) 
21 – 22 stycznia, godz. 13.00. 
Historia chłopca - geniusza, który pewnego dnia 
konstruuje maszynę pozwalającą odzyskać 
utracone wspomnienia. Okazuje się, Ŝe maszy-
na uruchamia przejście w czasie. Wilbur przeno-
si się do swojej przyszłości – do świata, którego 
istnienie zaleŜy tylko od niego... 
Dyskoteka dla młodzieŜy - 18 stycznia, godz. 
18.00 sala na piętrze CKiT 
 

Ferie zimowe w oddziale dla dzieci 
Biblioteki Miejskiej w CKiT w Mrągowie 

14.01 – 25.01.2008 r. 
 
Zajęcia – codziennie w godz. 10.00 – 17.00 
 
1. Codziennie o godzinie 10.00 – projekcja 
lektur szkolnych dla dzieci i młodzieŜy: 
• 14.01 (poniedziałek) – Mały KsiąŜę 
• 15.01 (wtorek) – W pustyni i w puszczy cz. 1 
• 16.01 (środa) - W pustyni i w puszczy cz. 2 
• 17.01 (czwartek) – Robinson Crusoe 

• 18.01 (piątek) – Zemsta 
• 21.01 (poniedziałek) – Ania z Zielonego Wzgó-
rza cz. 1 
• 22.01. (wtorek) – Ania z Zielonego Wzgórza cz. 
2 
• 23.01 (środa) – Dzieci z Bullerbyn 
• 24.01 (czwartek) – Lassie – Malowane Wzgó-
rza 
• 25.01 ( piątek) – Przygody Tomka Sawyera 
2. Codziennie o godzinie 13.00 projekcja zna-
nych i lubianych bajek dla najmłodszych. 
3. Gry i rozrywki umysłowe ( zagadki, łamigłówki, 
rebusy, krzyŜówki). 
4. Gry stolikowe: warcaby, szachy, chińczyk, 
domino. 
5. W ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska 
czyta dzieciom – czytanie bajek i wierszy dla 
dzieci znanego i lubianego autora Jana Brze-
chwy – w 110. rocznicę urodzin. 
6. Zajęcia plastyczne – rysujemy ilustracje do 
poznanych utworów J. Brzechwy. 
W ramach kolejnej prezentacji: Poznajemy zawo-
dy odbędą się spotkania : 
• 17 stycznia ( czwartek) – o godz. 14.30 – z 
pielęgniarką dyplomowaną p. Haliną Dytnerską - 
„Higiena waŜnym czynnikiem Ŝycia codzienne-
go”, 
• 24 stycznia ( czwartek) – o godz. 11.00 – z 
instruktorem nauki jazdy p. Janem Szymańskim 
– „ABC ruchu drogowego”. 
Zapraszamy teŜ do korzystania z Internetu 
 

Ferie z MłodzieŜowym 

Domem Kultury 
 
M D K  Z A P R A S Z A: 
na zajęcia otwarte od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10.00 – 14.00 
Proponujemy następujące zajęcia: 
- plastyczne, 
- rękodzielnicze, 
- rytmiczno-taneczne, 
- wokalno-muzyczne (gra na gitarze, karaoke) 
- gry i zabawy świetlicowe, 
- zajęcia rekreacyjno-sportowe (narty, sanki – 
Góra Czterech Wiatrów) 
- tenis stołowy w Szkole Podstawowej Nr 1 
ul. Boh. Warszawy od godz.16.00 
 

Bal karnawałowy - 24 stycznia,  
w godz.10.00- 14.00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego ul. Bohaterów 
Warszawy - 25 stycznia godz.16.00 

PROGRAM  
FERII ZIMOWYCH 

Rozstrzygnięte przetargi w wyniku postę-
powania w trybie przetargu nieograni-
czonego: 
-  na „Ochronę przed bezdomnymi zwierzę-
tami na terenie miasta Mrągowa” wybrano 
ofertę złoŜoną przez: Schronisko Dla Bez-
domnych Zwierząt „Mój dom” Tomasz Wie-
leba, Bagienice Małe, 11-700 Mrągowo. 
- na „Konserwację oświetlenia ulicznego na 
terenie Mrągowa” wybrano ofertę złoŜoną 
przez: P.P.H.U. MASTER SPARK Usługi Elek-
tryczne i budowlane Sławomir Kaczmarczyk, 
ul. Świerczewskiego 1, 11-210 Sępopol, 

- na „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie 
miasta Mrągowa” wybrano ofertę złoŜoną 
przez: Remondis Mrągowo Sp. z o.o., ul. 
Lubelska 5, 11-700 Mrągowo, 
 
- na: „OpróŜnianie pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpadów typu „dzwon” oraz 
kontenerów siatkowych ustawionych na 
terenie Związku Gmin „Czyste Mazury”", 
wybrano ofertę złoŜoną przez Remondis 
Mrągowo Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 
Lubelskiej 5 w Mrągowie. 

PRZETARGI 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 
wykonanie inwestycji: 
1.„Przebudowa drogi – wykonanie ciągu pieszo-

jezdnego na os. Mazurskim w Mrągowie” 
2.„Budowę ciągu pieszo – rowerowego przy ul. 

Młodkowskiego”. 
Inne: 
Przetarg nieograniczony na:  
„Utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na 
terenie miasta Mrągowa”. 
 

Więcej na www.mragowo.pl BIP Przetargi 
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PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO  
SPORTOWCA 2007 ROKU 

T 
o juŜ czternasty Plebiscyt na Najpopularniejsze-
go Sportowca. Znamy juŜ kandydatów do tego 
tytułu. Zgłosiły ich mrągowskie kluby sportowe 
Mrągowia, Baza oraz (po raz pierwszy!) Mrą-

gowskie Stowarzyszenie Rowerowe, jest teŜ kilkoro 
niezrzeszonych sportowców.   By głosować na wybrane-
go sportowca, naleŜy wypełnić specjalne  kupony, który 
drukujemy na naszych łamach. Następnie naleŜy je 
wrzucić do urny, wystawionej w Centrum Kultury i Tury-
styki.  

Jedna osoba moŜe głosować wypełniając tylko 
jeden kupon. Na kuponie naleŜy wypełnić wszystkie pięć 
rubryk (wybierając PIĘCIU róŜnych sportowców). Kupony 

z niewypełnionymi rubrykami rubryki nie będą brane 
pod uwagę, jak równieŜ kolejne kupony, wypełnione 
przez tę samą osobę. 

Jak głosować? 
Z przedstawionych kandydatów naleŜy wybrać 

pięciu i ich nazwiska wpisać na kuponie, w kolejności 
według własnego uznania. Za pierwsze miejsce kan-
dydat otrzyma 5 punktów, za drugie - 4 itd. Po zlicze-
niu wszystkich punktów specjalna komisja utworzy 
ranking popularnych sportowców. Kupony przyjmowa-
ne są w CKiT do 21 stycznia, zaś 2 lutego 2008 
roku odbędzie się Bal Sportowca, na którym wrę-
czone będą nagrody dla zwycięzców. Wraz z rozstrzy-

gnięciem tego Plebiscytu Mrągowskie Stowarzyszenie 
Gospodarcze, współorganizator imprezy wręczy nagro-
dę dla Przedsiębiorcy Roku. Wszyscy chętni mogą 
uczestniczyć w podsumowującym Plebiscyt Balu. 
Wystarczy, Ŝe kupią specjalne zaproszenia do nabycia 
w: Centrum Kultury i Turystyki, Redakcji Kuriera Mrą-
gowskiego oraz w Urzędzie Miejskim. Koszt zaprosze-
nia dla jednej pary wynosi 350 złotych. Bal roz-
pocznie się w sobotę, 2 lutego o godzinie 19.00. w 
Hotelu Mercure Mrongovia. Więcej informacji na 
temat głosowania moŜna otrzymać w Urzędzie Miej-
skim pod nr telefonu 089 741 2111. Osoba do kontaktu 
– Katarzyna Enerlich. 

KANDYDACI: 
Miejski Klub Sportowy  
Mrągowia Mrągowo 
1. śbikowska Monika 
2. Plichta Adam 
3. Pierowicz Michał 
4. Osmański Piotr 
5. Majak Damian 
6. Kuśnierz Łukasz 
7. Pieczko Konrad 
8. Aleksandrowicz Marcin 
9. Lubowiecki Paweł 
10. Borkowski BłaŜej 
11. Skrzęta Kamil 
12. Kramek Marcin 
13. Niedźwiecki Mateusz 
 
Klub Sportowy  
Baza Mrągowo 
1. Tomasz Januszewski, 

Marcin Mickiewicz 
2. Patryk Piasecki 
3. Sara Piasecka 
4. Zuzanna Hanke 
5. Włodarczyk Dominika 
6. Zielińska Madeleine i Zieliń-

ska Nadia 
7. Mateusz Hanke 

8. Arkadiusz Brzozowski 
9. Nowicki Artur 
10. Maja Dudkowska 
11. Szymczyk Nina 
12. Jakub Michalczyk 
13. Piotr Siemianowski 
14. Karolina Jankowska 
15. Karolina Anzel 
 
Mrągowskie Stowarzyszenie  
Rowerowe 
1. Madrak Tomasz 
2. Madrak Paweł 
3. Krajczyński Marek 
4. Jezuit Mateusz 
5. Rachwalik Kamil 
6. Marcinkjan Dominik 
 
Kandydaci niezrzeszeni 
1. Jerzy Skrzypczak - brydŜ sporto-

wy 
2. Przemysław Brzoza – sporty 

siłowe 
3. Andrzej Kossewski - niepełno-

sprawny pływak - maratończyk 
4. Zbigniew Łuński - biegacz - mara-

tończyk 
5. Anna Stolarczyk - szachy 

Wypełnione kupony naleŜy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do umieszczonej tam urny. 

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 

SPORTOWCA MRĄGOWA ROKU 2007 

KUPON KONKURSOWY 

Moimi Kandydatami do tytułu s ą: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszaj ącego:  

Wypełnione kupony naleŜy przesłać na adres: CKiT,  
ul. Warszawska 26, Mrągowo lub wrzucić do umieszczonej tam urny. 

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPOR-

TOWCA MRĄGOWA ROKU 2007 

KUPON KONKURSOWY 

Moimi Kandydatami do tytułu s ą: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Imię, nazwisko oraz adres zgłaszaj ącego:  
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Magazyn Mrągowski KONKURS OFER NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTO MRĄGOWO   

     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) oraz Załącznika Nr 1 
do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy 
Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego i Uchwały Nr XVI/7/2007 Rady 
Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 listopada 2007 r. w spra-
wie: programu współpracy Gminy Miasto Mrągowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2008 
roku oraz Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XVII/1/07 
Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie : uchwalenia budŜetu Gminy Miasto Mrągowo na 
rok 2008. 

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza  
otwarty konkurs ofert  

na realizację zadań własnych 
Gminy Miasto Mrągowo w roku 2008 

 
I. Rodzaj zadań : 
Rozwijanie kultury fizycznej i sportu: 

• Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieŜy sportów 
masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, 
kajakarstwa i Ŝeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki, 
bilarda i strzelectwa sportowego. 

• Pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieŜy w 
zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakar-
stwa i Ŝeglarstwa, kolarstwa, sztuk walki, bilarda i 
strzelectwa sportowego. 

Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzator-
skiej w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy 
na terenie miasta Mrągowa, organizowanie zajęć, trenin-
gów, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na 
terenie miasta Mrągowa z udziałem dzieci i młodzieŜy, 
umoŜliwianie dzieciom i młodzieŜy uczestnictwa w roz-
grywkach i imprezach sportowo-rekreacyjnych na wyjaz-
dach, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wol-
nego oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia. 
Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadań w roku 2008: do 121 000 zł. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w 
zadań w roku 2007: 110 000 zł. 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 16 A, tel. 741 3258. 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 
Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie 
patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej. Podstawowy zakres w/w zadania 
obejmuje: 
organizację spotkań mieszkańców miasta, poświęconych 
podtrzymywaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu 
patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, orga-
nizację dla mieszkańców miasta wydarzeń kulturalnych 
lub edukacyjnych, mających na celu podtrzymywanie 
tradycji narodowych, w formie imprez, wystaw artystycz-
nych, wydawnictw, pamiątek itp., w tym związanych z 
660 - leciem Miasta Mrągowo. 
Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2008 : do 5 000 zł. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w 
zadań w roku 2007 : 5 000 zł.  
Upowszechnianie kultury oraz rozwijanie świadomo-
ści kulturowej społeczności Mrągowa poprzez orga-
nizację wydarzeń artystycznych i działalność wydaw-
niczą. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
opracowanie i wydanie kroniki poświęconej Samorządowi 
Miasta Mrągowa, zawierającej najwaŜniejsze wydarzenia 
społeczne, kulturalne, itp. które miały miejsce w mieście 

w latach 1990 - 2007. Termin realizacji zadań: marzec 
– grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2008: do 10 000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję w/w zadań w roku 2007 : 0 zł 
Działalność wspomagająca rozwój społeczności 
lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainte-
resowań kulturalnych osób w wieku poprodukcyj-
nym. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje: 

• organizację spotkań mieszkańców miasta w wieku 
poprodukcyjnym, mających na celu rozwijanie i 
zaspakajanie zainteresowań kulturalnych, 

• organizację dla mieszkańców miasta w wieku 
poprodukcyjnym wydarzeń edukacyjnych, mają-
cych na celu rozwijanie i zaspakajanie zaintereso-
wań, w formie zajęć edukacyjnych, wykładów 
tematycznych, prelekcji, itp. 

Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2008 : do 7 000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję w/w zadań w roku 2007: 0 zł.  
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 16 A, tel. 741 3258. 

 
Edukacyjna opieka wychowawcza: 
Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieŜy poprzez 
edukację wokalno-muzyczną. Podstawowy zakres w/w 
zadania obejmuje : 
edukację wokalno-muzyczną mającą na celu : rozwija-
nie zainteresowań muzycznych, uzdolnień wokalnych; 
doskonalenie umiejętności indywidualnych oraz kształ-
towanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 
działalność edukacyjna moŜe być realizowana po-
przez organizowanie, m.in. zajęć wokalno-
muzycznych, występów oraz poprzez udział w impre-
zach artystycznych i współudział w obsłudze arty-
stycznej imprez organizowanych w mieście Mrągowie. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2008 r. : do 22 000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję w/w zadań w roku 2007: 20 000 zł. 
Wspieranie działań edukacyjno-rekreacyjnych prowa-
dzonych wśród dzieci i młodzieŜy, w zakresie: organi-
zacji zajęć oraz imprez rekreacyjno-edukacyjnych. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje: 
organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieŜy z terenu miasta Mrągowa, mających na 
celu : kształtowanie umiejętności spędzania czasu 
wolnego; rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, dosko-
nalenie umiejętności; pogłębienie wiedzy prozdrowot-
nej, ekologicznej, patriotycznej, itp.; kształtowanie 
poczucia własnej toŜsamości i poszanowania dzie-
dzictwa kulturowego regionu; promowanie zdrowego 
stylu Ŝycia, organizację zajęć edukacyjno-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy z terenu miasta 
Mrągowa, mających na celu pogłębianie wiedzy z 
zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony prze-
ciwpoŜarowej, zajęcia mogą być realizowane poprzez 
organizowanie: plenerowych zajęć edukacyjno-
rekreacyjnych, w tym m.in.: rajdów, biwaków, wycie-
czek, obozów; imprez edukacyjno-rekreacyjnych. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2008 r. : do 15 000 zł 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w roku 2007 : 15 000 zł. 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 16 A, tel. 741 3258. 

 
Ochrona zdrowia 
Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie 
chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu 

Ŝycia i szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej 
dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
wspieranie działań profilaktycznych na rzecz opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŜą, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym, 
organizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktyki 
zdrowotnej, działania wspierające i promujące zdrowy 
styl Ŝycia, w tym prowadzenie dla mieszkańców miasta 
Mrągowo Klubu Puszystych, szkolenia w zakresie 
pomocy przedlekarskiej dla dzieci, młodzieŜy i doro-
słych. 
Termin realizacji zadań: marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w roku 2008: 
1/ działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - do 
5 000 zł, 
2/ prowadzenie Klubu Puszystych - do 4 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w roku 2007 : 5 000 zł. 
5/ Profilaktyka uzaleŜnień, rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 
Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagro-
Ŝonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację 
wypoczynku letniego i zimowego oraz organizację 
imprez profilaktycznych. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
Organizację obozu terapeutyczno-wypoczynkowego, 
dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk, w których występu-
ją problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, na 
terenie Miasta Mrągowo. 
Termin realizacji w/w zadania : marzec – grudzień 
2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2008 r. : do 16 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2007 -15 000 zł. 
Informacji udziela: Referat Edukacji, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pok. 16 A, tel. 741 3258. 

 
Działania w zakresie profilaktyki problemów alko-
holowych i innych uzaleŜnień oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Podstawowy zakres w/w zadań obejmuje : 
1/ Wspieranie i rozwój róŜnych form organizowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieŜy z realizacją progra-
mów profilaktycznych, na terenie Miasta Mrągowo. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2008 r. : do 40 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w 2007 r. : 40 000 zł. 
 
2/ Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczo-
terapeutycznej na terenie Miasta Mrągowo. Termin 
realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. Wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację w/
w zadań w 2008 r. : do 15 000 zł. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania 
w 2007 r. : 10 000 zł. 
 
3/ Promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez zintegro-
wanie działań profilaktycznych z aktywnością sporto-
wo- turystyczną. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2008 r. do 16 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w 2007 r.: 11 000 zł. 
 
4/ Prowadzenie Telefonu Zaufania, na terenie Miasta 
Mrągowo. 
Termin realizacji zadań : marzec – grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadań w 2008 r : do 2 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2007 : 2 000 zł. 
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 L O K A L N E   I N I C J A T Y W Y   
Łączna wysokość środków przeznaczonych na reali-
zację w/w zadań w roku 2007: 78 000 zł, w roku 
2008 : 89 000 zł. 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜa-
rowa 
1/ Ochrona osób przebywających na wodach na 
terenie miasta Mrągowa 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
zabezpieczenie osób przebywających na wodach, 
pływających, oraz uprawiających sporty wodne na 
wodach na terenie miasta Mrągowa, stałą współpracę 
z Komendą Powiatową Policji w zakresie zabezpie-
czenia i ochrony osób przebywających na wodach na 
terenie miasta Mrągowa. 
Termin realizacji zadań : maj – październik 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2008 : do 6 000 zł 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2007 : 6 000 zł 
Informacji udziela: Pan Adam Dudziński - Inspektor d/s Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tel. 089 741 3471. 
 

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
1/ Wspieranie edukacji ekologicznej oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 
Podstawowy zakres w/w zadania obejmuje : 
- edukację ekologiczną mającą na celu : kształtowanie 
proekologicznych wzorców zachowań, rozwijanie 
zainteresowań i pogłębianie wiedzy o środowisku 
przyrodniczym, popularyzowanie spędzania wolnego 
czasu w sposób przyjazny dla środowiska, promowa-
nie przyrody Mrągowa i okolic,  działalność edukacyj-
na moŜe być realizowana poprzez: organizowanie 
imprez miejskich o tematyce ekologicznej, współudział 
w imprezach ponadlokalnych o tematyce ekologicznej, 
organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, 
wyznaczanie i oznakowanie ścieŜek edukacyjno-
ekologicznych oraz wykonanie materiałów promują-
cych przyrodę Mrągowa i okolic. 
Termin realizacji zadań : marzec - grudzień 2008 r. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania w roku 2008 : do 5.000 zł. Wyso-
kość środków publicznych przeznaczonych na realiza-
cję zadania w roku 2007 : 0 zł. 
Informacji udziela: Pani Magdalena Góralczyk - Referat Planowania 
Przestrzennego, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji, pok. 
52, tel. 089 741 4439. 
 

II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowa-
nie realizacji zadania: 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty 
prowadzące działalność poŜytku publicznego wymie-
nione w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, których terenem działania jest Gmina 
Miasto Mrągowo. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa 
ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem zawar-
tym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać : 
1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego 
proponowanego do realizacji, 
2/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania publicznego, 
4/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu w 
zakresie, którego dotyczy zadanie, 
5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i 
kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym 
o wysokości środków finansowych uzyskanych na 

realizację danego zadania z innych źródeł, 
6/ deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatne-
go wykonania zadania. 
3. Do oferty naleŜy dołączyć załączniki: 
1/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z 
ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie 
osób go reprezentujących (wystawiony nie później niŜ 
3 miesiące przed dniem otwarcia ofert), 
2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, 
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, infor-
macja dodatkowa) za ostatni rok (w przypadku krót-
szej działalności – za okres tej działalności), 
3/ umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w 
przypadku wskazania w pkt V.1. wzoru oferty 
- partnera realizacji zadania), 
4/ aktualny dokument określający cel i zadania pod-
miotu. 
KaŜdy podmiot składa jeden komplet powyŜszych 
dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. 
4. Dopuszcza się składanie oferty częściowej. 
5. Dopuszcza się moŜliwość wyboru więcej niŜ jedne-
go oferenta na realizację jednego zadania. 
6. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyzna-
niem dotacji. 
7. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji 
przedłoŜonego projektu, zobowiązane są 
dołączyć kopię porozumienia partnerskiego. 
8. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza, niŜ 
wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent 
moŜe negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadania lub wycofać swoją ofertę. 
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego 
zadania oferent jest zobowiązany do wprowadzenia 
korekty kosztorysu projektu. 
 
9. Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z 
budŜetu Miasta lub jego funduszy celowych na 
podstawie przepisów szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przed-
sięwzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie budynków, lokali, gruntów,itp. 
5/ najem lub dzierŜawę budynków, lokali, gruntów 
(chyba, Ŝe wynika to bezpośrednio z realizacji zada-
nia), 
6/ prace remontowo-budowlane, 
7/ zadania inwestycyjne, 
8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, 
9/ działalność gospodarczą , polityczną i religijną , 
10/ podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz 
zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów. 
10. Uruchomienie środków na realizację zadania 
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Mrągowa a podmiotem, którego 
oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawa-
nia środków finansowych regulują przepisy ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz 
inne przepisy prawa. 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Zadanie winno być wykonane w 2008 roku w termi-
nie wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by 
swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkań-
ców miasta Mrągowa, w zaleŜności od rodzaju realizo-
wanego zadania. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z naleŜytą staran-
nością, w sposób celowy, zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w ofercie i w umowie. 
 

IV. Termin i warunki składania ofert : 
1. Oferty na realizację wymienionych zadań naleŜy 
złoŜyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11-
11.02.2008 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją 
„Konkurs ofert 2008” wraz z określeniem rodzaju zada-
nia, którego dotyczy oferta w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pokój Nr 
17, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na 
w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje 
data wpływu oferty. 
2. Formularze ofert dostępne są w Referacie Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 28 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod 
adresem: www.mragowo.pl 
3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – 
powinny złoŜyć kaŜdą ofertę odrębnie oraz jeden 
komplet załączników. 
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i niepra-
widłowo wypełnione lub złoŜone po terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert : 
1. Rozpatrzenie prawidłowo złoŜonych ofert oraz roz-
strzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 25.02.2008 
r. 
2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkur-
sowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowa. 
Dokonując wyboru ofert, komisja konkursowa będzie 
brała pod uwagę w szczególności: 
1/ kompletność oferty, 
2/ zgodność projektu z priorytetami zadania, 
3/ ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 
realizacji zadania, w tym w odniesieniu 
do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczo-
wych, kadrowych i finansowych środków 
własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł, 
4) moŜliwość realizacji zadania przez podmiot, 
5) wysokość środków publicznych, 
6) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmio-
towi w okresie poprzednim, z 
uwzględnieniem terminowości i rzetelności ich realizacji 
oraz sposobu otrzymanych na ten cel 
środków, 
9) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla 
mieszkańców miasta Mrągowa i przewidzianą 
liczbę odbiorców. 
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji po-
dejmuje Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu 
opinii komisji opiniującej, o której mowa w § 13 Załącz-
nika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w 
Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad 
współpracy Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego. Poszczególnym 
podmiotom moŜe być przyznana więcej niŜ jedna 
dotacja. 
4. Od decyzji burmistrza w sprawie wyboru ofert i 
udzielenia dotacji, nie stosuje się trybu odwołania. 
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzy-
gnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez 
strony. 
 
Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, 
zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań 
na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zosta-
ną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, Magazynie Mrągowskim i umieszczone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 

KONKURS OFER NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTO MRĄGOWO   
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Magazyn Mrągowski 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 
3737 z późn. zm. ) oraz Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 
XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy Gminy Miej-
skiej Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego i Uchwały  Nr XVI/7/07 Rady Miejskiej           
w Mrągowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie : 
programu współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność poŜytku publicznego w 2008 r. oraz 
Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XVII/1/07 Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwa-
lenia budŜetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2008. 

Burmistrz Mrągowa ogłasza otwarty konkurs  
na realizację zadania własnego Gminy Miasta  

Mrągowo w roku 2008 w zakresie pomocy społecznej  
pn. Wspieranie działań niosących pomoc osobom 

chorym, starszym i niepełnosprawnym 
  
I. Zakres zadania:   
Podstawowy zakres zadania obejmuje przede wszystkim 
działania w miejscu zamieszkania osób chorych, star-
szych i niepełnosprawnych, tj.: 
1/ prowadzenie profilaktyki przeciwodleŜynowej dla 
obłoŜnie chorych, 
2/ zaopatrywanie w leki, środki opatrunkowe i higieny 
osobistej, wykorzystywane w pielęgnacji osoby chorej, 
3/ dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbęd-
nego w procesie  rehabilitacji,  
4/ wykonywanie podstawowych badań w zakresie : 
pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, 
poziomu cukru, 
5/ współpracę z lekarzami rodzinnymi i innymi podmiota-
mi z terenu miasta, świadczącymi usługi o podobnym 
charakterze. 
Wykonywane usługi będą bezpłatne dla pacjenta. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2008: do 9 000 zł. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację w/w zadania w roku 2007:  9 000 zł. 
 
II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadania: 
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomo-
cy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne, działające na podstawie przepisów o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Katolickiego                         w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 
sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa 
ofertę, która powinna zawierać : 
1/ szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 
realizacji zadania zawierający  opis planowanego działa-
nia, 
2/ informację o terminie i miejscu realizacji zadania, 
3/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
4/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i 
kadrowych, zapewniających  realizację zadania,  
5/ informację o wysokości środków finansowych wła-
snych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 
danego zadania, 
6/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu 
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, 
7/ deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiągania 
zysku przy realizacji zadania. 
3. Do oferty naleŜy dołączyć następujące załączniki: 
1/ aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji (waŜny do 3 
miesięcy od daty uzyskania), 
2/ Statut podmiotu uprawnionego do złoŜenia oferty, 
3/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności 
podmiotu za ubiegły rok         

(w przypadku krótszej działalności – za okres tej 
działalności). 
4. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyzna-
niem dotacji. 
5. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji 
przedłoŜonego projektu zobowiązane są dołączyć 
kopię porozumienia partnerskiego. 
6. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być niŜsza, niŜ 
wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent 
moŜe negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadania lub wycofać swoją ofertę . 
7. Uruchomienie środków na realizację zadania nastę-
puje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmi-
strzem Miasta Mrągowa a podmiotem, którego oferta 
została wybrana. 
8. Dotacja nie moŜe być udzielona na: 
1/ przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z 
budŜetu Miasta lub jego funduszy celowych na pod-
stawie przepisów szczególnych, 
2/ pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przed-
sięwzięć, 
3/ zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji, 
4/ budowę, nabycie budynków, lokali, gruntów, itp. 
5/ najem lub dzierŜawę budynków, lokali, gruntów 
(chyba, Ŝe wynika to bezpośrednio z realizacji zada-
nia), 
6/ prace remontowo-budowlane, 
7/ zadania inwestycyjne, 
8/ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, 
9/ działalność gospodarczą , polityczną i religijną , 
10/ podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz 
zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów. 
Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych 
regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz 
inne przepisy prawa. 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Zadanie winno być wykonane w 2008 roku w termi-
nie wskazanym w umowie. 
2. Zadanie winno być  realizowane w taki sposób, by 
swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkań-
ców miasta Mrągowa. 
3. Zadanie winno być zrealizowane z naleŜytą staran-
nością, w sposób celowy i zgodnie  z warunkami 
określonymi w umowie o realizację zadania. 
 
IV. Termin i warunki składania ofert: 
1. Oferty na realizację wymienionego zadania naleŜy 
złoŜyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11.02.2008 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją 
„Konkurs ofert 2008” wraz               z określeniem 
rodzaju zadania, którego dotyczy oferta, tj. : z dopi-
skiem Wspieranie działań niosących pomoc osobom 
chorym, starszym i niepełnosprawnym, w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 
pokój Nr 17,  w godzinach pracy urzędu lub przesłać 
pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu oferty. 
2. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Polity-
ki Społecznej z dnia  8 marca 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego  (Dz. U Nr 
44, poz. 427)    
3. Formularz oferty dostępny jest w Referacie Eduka-
cji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzę-
du Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, pok. 
28 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod 
adresem: www.mragowo.pl. 
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nie-
prawidłowo wypełnione lub złoŜone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 
 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert : 
1. Rozpatrzenie prawidłowo złoŜonych ofert oraz 
rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 
25.02.2008 r. 

2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkur-
sowa powołana przez Burmistrza Miasta Mrągowa. Przy 
rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa : 
1/ dokonuje oceny zgłoszonych moŜliwości realizacji 
zadania przez podmiot, który  złoŜył ofertę, 
2/ uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony 
jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
podmiot uprawniony ma realizować  zadanie, 
3/ dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania,  w tym w relacji do zakresu 
rzeczowego zadania,  
4/ uwzględnia zadeklarowany udział środków finanso-
wych własnych albo  pozyskanych z innych źródeł na 
realizację zadania, 
5/ uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadania zlecone-
go podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę 
terminowości i rzetelności oraz sposób rozliczenia otrzy-
manych na ten cel środków, 
6/ uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona 
na realizację zadania. 
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podej-
muje Burmistrz Miasta Mrągowa, po uzyskaniu opinii 
komisji opiniującej, o której mowa w § 13 Załącznika Nr 1 
do Uchwały Nr XVII/5/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie : zasad współpracy 
Gminy Miejskiej Mrągowo z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego. 
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzie-
lenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzy-
gnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez 
strony. 
6. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, 
zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na 
które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną 
niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego           w 
Mrągowie, Magazynie Mrągowskim i umieszczone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
Informacji udziela: Anna Jakubowicz – Referat Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, pok. 28, tel. 089 741 2902. 

     OGŁOSZENIA BURMISTRZA MRĄGOWA 

BURMISTRZ Miasta Mrągowa 

informuje, Ŝe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono na okres 21 dni wykazy następujących 
nieruchomości przeznaczonych do: 

wydzierŜawienia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 170/35 (obręb nr 4), połoŜonej przy 
ulicy 8-go Maja, z przeznaczeniem pod budowę bufynku 
mieszkalno - usługowego, 
b/ część działki nr 170/35 (obręb nr 4), połoŜonej przy 
ulicy 8-go Maja, z przeznaczeniem pod budowę bufynku 
mieszkalno - usługowego, 
c/ działka nr 203/8 oraz działka nr 203/9 (obręb nr 5), 
połoŜone przy ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem na 
teren zielony, 
d/ część działki nr 232/2 (obręb nr 5), połoŜonej przy 
ulicy Oficerskiej, z przeznaczeniem na poprawę 
zagospodarowania nietruchomości przyległej, 
e/ część działki nr 157/29 (obręb nr 4), połoŜonej przy 
ulicy Królewieckiej, z przeznaczeniem pod kontener na 
odpady.  
wynajęcia: 
w trybie bezprzetargowym: 
a/ garaŜu połoŜonego przy ulicy Królewieckiej 51A, o 
powierzchni 11,87 m2, 
b/ garaŜu połoŜonego przy ulicy Warszawskiej 53, o 
powierzchni 12,00 m2. 
BliŜszych informacji na temat wyŜej opisanych nierucho-
mości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Króle-
wiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 741-29-91.  

KONKURS OFER NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTO MRĄGOWO   


