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REALIZACJA UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
 

 
L.p. 

Numer 
uchwały 

Data podjęcia Tytuł Status 

1 XXXI/1/2021 28.01.2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji obowiązująca 

2 XXXI/2/2021 28.01.2021 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 czerwca 
2020 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2018-2023 

obowiązująca 

3 XXXI/3/2021 28.01.2021 
w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ul. Młynowej 

w trakcie realizacji 

4 XXXI/4/2021 28.01.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lu-
tego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Mrągowo 

uchylono 

5 XXXI/5/2021 28.01.2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/3/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

uchylono 

6 XXXI/6/2021 28.01.2021 
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej – ul. Bohaterów Warszawy w 
Mrągowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 

obowiązująca 

7 XXXI/7/2021 28.01.2021 
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej – ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie 
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 

obowiązująca 
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L.p. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia Tytuł Status 

8 XXXI/8/2021 28.01.2021 
w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej – ul. Plutonowej w Mrągowie po-
przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 

obowiązująca 

9 XXXI/9/2021 28.01.2021 w sprawie zamiaru połączenia spółek kapitałowych obowiązująca 

10 XXXI/10/2021 28.01.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

11 XXXI/11/2021 28.01.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

12 XXXI/12/2021 28.01.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok zrealizowano 

13 XXXI/13/2021 28.01.2021 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Mrągowo do współpracy 
partnerskiej w celu realizacji projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czer-
wonka-Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz” i doprowadzenia jej do stanu umożliwiają-
cego kursowanie pociągów pasażerskich z prędkością do 120km/h, w ramach Pro-
gramu Kolej Plus 

w trakcie realizacji 

14 XXXI/14/2021 28.01.2021 
w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągo-
wie 

obowiązująca 

15 XXXI/15/2021 28.01.2021 
w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągo-
wie 

obowiązująca 

16 XXXII/1/2021 25.02.2021 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego 

zrealizowano 

17 XXXII/2/2021 25.02.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/2/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 marca 
2015 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Mia-
sta Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Krasińskiego 

w trakcie realizacji 

18 XXXII/3/2021 25.02.2021 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Mrągowo 

uchylono 

19 XXXII/4/2021 25.02.2021 
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 

zmieniono 

20 XXXII/5/2021 25.02.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

21 XXXII/6/2021 25.02.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

22 XXXII/7/2021 25.02.2021 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/4/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 
stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągo-
wie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Mrągowo 

zrealizowano 

23 XXXII/8/2021 25.02.2021 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/5/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 
stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/3/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie 
z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 

zrealizowano 

24 XXXII/9/2021 25.02.2021 rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Mrągowo zrealizowano 

25 XXXII/10/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku zrealizowano 

26 XXXII/11/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku zrealizowano 

27 XXXII/12/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

28 XXXII/13/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

29 XXXII/14/2021 25.02.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok zrealizowano 

30 XXXII/15/2021 25.02.2021 
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, należnej w 2021 r. 

zrealizowano 

31 XXXII/16/2021 25.02.2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/9/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 paź-
dziernika 2020 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego w ramach „Inicjatywy Lokalnej – Pomysłowe 
Mrągowo” 

obowiązująca 

32 XXXIII/1/2021 31.03.2021 
w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Miasto Mrą-
gowo statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej 

w trakcie realizacji 

33 XXXIII/2/2021 31.03.2021 w sprawie Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok obowiązująca 

34 XXXIII/3/2021 31.03.2021 
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Miasta Mrągowa 

obowiązująca 

35 XXXIII/4/2021 31.03.2021 
w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ulicy Harcerskiej 

w trakcie realizacji 



Raport o stanie Miasta Mrągowo w 2021 roku  

Strona | 14

L.p. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia Tytuł Status 

36 XXXIII/5/2021 31.03.2021 
w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie 
bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głej, położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyńskiej 

zrealizowano 

37 XXXIII/6/2021 31.03.2021 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

zrealizowano 

38 XXXIII/7/2021 31.03.2021 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mia-
sta Mrągowo na lata 2021-2024 

obowiązująca 

39 XXXIII/8/2021 31.03.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Giżyckiej w Mrągowie uchylono 

40 XXXIII/9/2021 31.03.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

41 XXXIII/10/2021 31.03.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

42 XXXIII/11/2021 31.03.2021 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXII/3/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 lu-
tego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym 
jest gmina Miasto Mrągowo 

zrealizowano 

43 XXXIII/12/2021 31.03.2021 
zmieniająca uchwałę XXXII/4/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 lutego 2021 
roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdro-
wotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 

uchylono 

44 XXXIII/13/2021 29.04.2021 
w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrą-
gowie 

obowiązująca 

45 XXXIII/14/2021 29.04.2021 
w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mrą-
gowie 

obowiązująca 

46 XXXIV/1/2021 07.05.2021 
w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ulicy Młynowej 

w trakcie realizacji 

47 XXXIV/2/2021 07.05.2021 
w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie 
bezprzetargowym, położonego w Mrągowie przy ulicy Olsztyńskiej 

w trakcie realizacji 

48 XXXIV/3/2021 07.05.2021 
w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ulicy Wiejskiej 

w trakcie realizacji 

49 XXXIV/4/2021 07.05.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/8/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 
2020 roku w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, 
położonego w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej 

w trakcie realizacji 

50 XXXIV/5/2021 07.05.2021 
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mia-
sta Mrągowo na rok 2021 

zrealizowano 

51 XXXIV/6/2021 07.05.2021 

w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi 

zmieniono 

52 XXXIV/7/2021 07.05.2021 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrą-
gowa 

zmieniono 

53 XXXIV/8/2021 07.05.2021 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Woj-
ska Polskiego i terenem linii kolejowej 

obowiązująca 

54 XXXIV/9/2021 07.05.2021 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Słonecznej w Mrągo-
wie 

obowiązująca 

55 XXXIV/10/2021 07.05.2021 
w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego położonego na działce nr ew. 131/25 
obrębu 0018 Polska Wieś 

unieważniono 

56 XXXIV/11/2021 07.05.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

57 XXXIV/12/2021 07.05.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

58 XXXIV/13/2021 07.05.2021 
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego 

obowiązująca 

59 XXXIV/14/2021 07.05.2021 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/4/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 lutego 
2021 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 

zrealizowano 

60 XXXIV/15/2021 07.05.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

61 XXXIV/16/2021 07.05.2021 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w 
Mrągowie 

obowiązująca 

62 XXXV/1/2021 24.05.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2020-2027 

zrealizowano 

63 XXXV/2/2021 24.05.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

64 XXXVII/1/2021 24.06.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mrągowo wotum zaufania zrealizowano 

65 XXXVII/2/2021 24.06.2021 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy Miasta Mrągowo za 2020 rok 

zrealizowano 
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L.p. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia Tytuł Status 

66 XXXVII/3/2021 24.06.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mrągowo zrealizowano 

67 XXXVII/4/2021 24.06.2021 
w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Mrągowo na nie-
ruchomość stanowiącą własność FM House Sp. z o.o 

w trakcie realizacji 

68 XXXVII/5/2021 24.06.2021 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez 
Gminę Miasto Mrągowo zadań z zakresu turystyki i promocji samorządu prowadzonych 
przez Gminę Mrągowo 

zrealizowano 

69 XXXVII/6/2021 24.06.2021 
w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Mrągowo zadań z zakresu administracji rzą-
dowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2021 roku 

zrealizowano 

70 XXXVII/7/2021 24.06.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie miasta Mrągowa 

zrealizowano 

71 XXXVII/8/2021 24.06.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie miasta Mrągowa 

zrealizowano 

72 XXXVII/9/2021 24.06.2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych, położonych 
w północno-zachodniej części miasta 

w trakcie realizacji 

73 XXXVII/10/2021 24.06.2021 
w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac w zakresie wykonania prze-
szkleń zabezpieczających i renowacji witraży Cerkwi Prawosławnej pw. Przemienienia 
Pańskiego w Mrągowie przy ul. Roosevelta 3, 11-700 Mrągowo 

zrealizowano 

74 XXXVII/11/2021 24.06.2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis obowiązująca 

75 XXXVII/12/2021 24.06.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2020-2027 

zrealizowano 

76 XXXVII/13/2021 24.06.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

77 XXXVII/14/2021 24.06.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowano 

78 XXXVII/15/2021 24.06.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie miasta Mrągowa 

zrealizowano 

79 XXXVII/16/2021 24.06.2021 
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Mrągowo do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii 
i Mazur 

obowiązująca 

80 XXXVII/17/2021 24.06.2021 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w 
Mrągowie 

obowiązująca 

81 XXXVIII/1/2021 03.08.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

82 XXXVIII/2/2021 03.08.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

83 XXXVIII/3/2021 03.08.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Giżyckiej w Mrągowie obowiązująca 

84 XXXVIII/4/2021 03.08.2021 
w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ul. Orlej 

w trakcie realizacji 

85 XXXVIII/5/2021 03.08.2021 
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyj-
nego przy drodze publicznej gminnej ul. Piaskowej w Mrągowie 

zrealizowano 

86 XXXVIII/6/2021 03.08.2021 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Miasta Mrągowa 

zrealizowano 

87 XXXVIII/7/2021 03.08.2021 w sprawie powołania Mrągowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu zmieniono 

88 XXXIX/1/2021 24.08.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

89 XXXIX/2/2021 24.08.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

90 XLI/1/2021 09.09.2021 
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowo Panu Profesorowi Zbi-
gniewowi Witkowskiemu 

obowiązująca 

91 XLII/1/2021 04.10.2021 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/1/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24 
kwietnia 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne 
na terenie Gminy Miasto Mrągowo 

zrealizowano 

92 XLII/2/2021 04.10.2021 
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miasto Mrągowo za lata 2018-2020 

zrealizowano 

93 XLII/3/2021 04.10.2021 
w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ulicy Wolności 

w trakcie realizacji 

94 XLII/4/2021 04.10.2021 
w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 

w trakcie realizacji 

95 XLII/5/2021 04.10.2021 
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mrą-
gowie na lata 2018-2023 

obowiązująca 

96 XLII/6/2021 04.10.2021 
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/8/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 
marca 2021 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gi-
życkiej w Mrągowie 

zrealizowano 
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97 XLII/7/2021 04.10.2021 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2022 r. 

uchylona 

98 XLII/8/2021 04.10.2021 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2022-
2024 

obowiązująca 

99 XLII/9/2021 04.10.2021 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Miasto Mrągowo na lata 2022-2024 

uchylona 

100 XLII/10/2021 04.10.2021 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Mrągowo w roku 
szkolnym 2021/2022 

obowiązująca 

101 XLII/11/2021 04.10.2021 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/7/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 3 sierpnia 
2021 r. w sprawie powołania Mrągowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 

obowiązująca 

102 XLII/12/2021 04.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mrągowa zrealizowano 

103 XLII/13/2021 04.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mrągowa zrealizowano 

104 XLII/14/2021 04.10.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mrągowa zrealizowano 

105 XLIII/1/2021 15.10.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

106 XLIII/2/2021 15.10.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

107 XLIV/1/2021 03.11.2021 
w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu 
płatności oraz wysokości stawki opłaty 

obowiązująca 

108 XLIV/2/2021 03.11.2021 
w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego 
w Mrągowie przy ul. Krasińskiego 

w trakcie realizacji 

109 XLIV/3/2021 03.11.2021 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

obowiązująca 

110 XLIV/4/2021 03.11.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

111 XLIV/5/2021 03.11.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

112 XLIV/6/2021 05.11.2021 

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania 
zwolnienia od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo zmienioną Uchwałą Nr 
X/6/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającą Uchwałę 
Nr XLVIII/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie za-
sad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obo-
wiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko-
łach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 
doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Miasto Mrągowo 

obowiązująca 

113 XLIV/7/2021 05.11.2021 
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym 
Rady Miejskiej w Mrągowie 

obowiązująca 

114 XLIV/8/2021 05.11.2021 
w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągo-
wie 

obowiązująca 

115 XLIV/9/2021 05.11.2021 
w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągo-
wie 

obowiązująca 

116 XLIV/10/2021 05.11.2021 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie obowiązująca 

117 XLIV/11/2021 05.11.2021 
w sprawie odwołania radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Mrągowie 

zrealizowano 

118 XLIV/12/2021 05.11.2021 
w sprawie odwołania radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Mrągowie 

zrealizowano 

119 XLIV/13/2021 05.11.2021 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mrągowie obowiązująca 

120 XLV/1/2021 15.12.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 

 

121 XLV/2/2021 15.12.2021 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi 

obowiązująca 

122 XLV/3/2021 15.12.2021 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie miasta Mrągowo 

obowiązująca 
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123 XLV/4/2021 15.12.2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/6/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 
2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zrealizowano 

124 XLV/5/2021 15.12.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/7/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 
2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Mrągowa 

zrealizowano 

125 XLV/6/2021 15.12.2021 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/4/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 
października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

zrealizowano 

126 XLV/7/2021 15.12.2021 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

obowiązująca 

127 XLV/8/2021 15.12.2021 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z docho-
dów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi 

zrealizowano 

128 XLV/9/2021 15.12.2021 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cy-
wilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Mrągowo i jej jednostkom organizacyjnym 
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga sta-
nowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych 

obowiązująca 

129 XLV/10/2021 15.12.2021 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez 
Gminę Miasto Mrągowo w 2022 roku zadań z zakresu turystyki i promocji samorządu 
prowadzonych przez Gminę Mrągowo 

obowiązująca 

130 XLV/11/2021 15.12.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 
2021-2027 

zrealizowano 

131 XLV/12/2021 15.12.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 zrealizowano 

132 XLV/13/2021 15.12.2021 
w sprawie rozpatrzenia pisma Miejskiego Klubu Sportowego „Mrągowia” o moderniza-
cję górnej płyty boiska, infrastruktury lekkoatletycznej, krytych trybun, ciągów komuni-
kacyjnych, parkingu, ogrodzenia oraz budowy własnej studni głębinowej 

zrealizowano 

133 XLVI/1/2021 29.12.2021 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na 
lata 2022-2029 

obowiązująca 

134 XLVI/2/2021 29.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 rok obowiązująca 

135 XLVI/3/2021 29.12.2021 
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Miasto Mrągowo 

obowiązująca 

136 XLVI/4/2021 29.12.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mrągowo obowiązująca 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA 
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675/2021 04.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

676/2021 07.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

677/2021 08.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy 
ulicy Moniuszki, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

678/2021 11.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej pod nazwą: "Finał ak-
cji szlachetna paczka" 

679/2021 12.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej pod nazwą: " FESTI-
WALOWE MRĄGOWO WITA" 

680/2021 12.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej pod nazwą: "Przysta-
nek przed Domem" 

681/2021 13.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej pod nazwą: " WEEK-
END Z TENIESEM" 

682/2021 12.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

683/2021 12.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

684/2021 12.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

685/2021 12.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

686/2021 12.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

687/2021 12.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

688/2021 18.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

689/2021 18.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprze-
targowym 

690/2021 20.01.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Młynowej 

691/2021 20.01.2021 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-
niającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 

692/2021 21.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego Mazurskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych  
z siedzibą w Mrągowie, z realizacji, w roku 2020, zadania publicznego pn. „Warsztaty żeglarskie 
2020” 

693/2021 22.01.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Długiej 

694/2021 22.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

695/2021 27.01.2021 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-
niającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziału sportowego o profilu piłka ręczna, do klasy IV w SP 
nr 4 

696/2021 27.01.2021 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-
niającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziału sportowego o profilu piłka koszykowa do klasy IV w 
SP nr 1 

697/2021 27.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Klub Strzelecki ,,Snajper” z siedzibą 
w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Zajęcia w zdobywaniu umiejętności strzelec-
kich” 

698/2021 27.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Klub Sportowy ,,Baza Mrągowo” z 
siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Szkolenie sportowe w Bazie Mrągowo 
w 2020 roku” 

699/2021 27.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Mrągowo, zadania publicznego pn. „Zajęcia edukacyjno-rekrea-
cyjne 

700/2021 27.01.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Lipowej 

701/2021 27.01.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

702/2021 27.01.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w 
Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Turniej Mikołajkowy piłki nożnej połączony z pre-
lekcją z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom” 
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703/2021 29.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

704/2021 29.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

705/2021 27.01.2021 
w sprawie ogłaszania II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Gen. Wł. Andersa 

707/2021 01.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

708/2021 29.01.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

709/2021 01.02.2021 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo pro-
jektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Mrągowo 
na lata 2021-2024.” 

710/2021 03.02.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Mrągowskiej Inicjatywy Lokalnej pod nazwą: " Wigilia Miejska" 

711/2021 02.02.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkal-
nego nr 4 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Mrągowie wraz ze sprzedażą części 
udziału w działce gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo 

712/2021 01.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

713/2021 01.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

714/2021 01.02.2021 
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Krasiń-
skiego 

715/2021 04.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

716/2021 01.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Stowarzyszenie Wielokierunkowej 
Pomocy Remedium zadania publicznego pn. „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny” 

717/2021 08.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego przez Fundację Fruc-
tus 

718/2021 08.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

719/2021 08.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Mrągowo, zadania publicznego pn. „Półkolonie zimowe pt. W 
krainie Narnii oraz Akademia Muzyka” 

720/2021 10.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej- Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Na spokojnie. Mrągowianie o sobie " 

721/2021 09.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Rodzinie „Synapsa” zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Telefon Zaufania” 

722/2021 12.02.2021 
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemy-
słowej 

723/2021 15.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

724/2021 09.02.2021 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona praw 
zwierząt. Walka z bezdomnością zwierząt. Ochrona bezdomnych zwierząt, w szczególności poszuki-
wanie dla nich domów tymczasowych do czasu pełnej adopcji na terenie miasta Mrągowa.” 

725/2021 04.02.2021 
w sprawie ustalenia stawek czynszu oraz wysokości procentowych czynników mających wpływ na 
poziom czynszu za lokale chodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mrągowa 

726/2021 16.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

727/2021 16.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

728/2021 16.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

729/2021 17.02.2021 w sprawie powołania zespołu koordynującego Mrągowski Budżet Obywatelski 2022 (MBO 2022) 

730/2021 17.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

731/2021 16.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

732/2021 16.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

733/2021 16.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

734/2021 19.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 
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735/2021 17.02.2021 

w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, 
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie, zadania publicznego pn. „Słodki problem: cu-
krzyca – program edukacji zdrowotnej i wspierania osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opie-
kunów” 

736/2021 19.02.2021 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mrągowa w sprawie regulaminu MBO 
2022 

737/2021 18.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Centrum Przygotowania Motorycz-
nego i Fitness CF z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Aktywność spor-
towa alternatywą dla komputera” 

738/2021 22.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

739/2021 22.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

740/2021 23.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

741/2021 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

742/2021 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

743/2021 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

744/2021 26.02.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

745/2021 23.02.2021 
w sprawie przyjęcia przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji przez Parafię Rzymsko-Katolicką 
św. Wojciecha w Mrągowie zadania publicznego pn. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom 
chorym, starszym i niepełnosprawnym - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie” 

746/2021 26.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony 
z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Zajęcia aikido” 

747/2021 25.02.2021 
w sprawie przyjęcia o przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji przez Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Bilard Sportowy z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Szkolenie 
dzieci i młodzieży w zakresie bilarda sportowego” 

748/2021 26.02.2021 
w sprawie przyjęcia przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy 
Mini Soccer Academy z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Z podwórka do 
Ekstraklasy 2020” 

749/2021 26.02.2021 

w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mrągowia” z siedzibą 
w Mrągowie z realizacji, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Realizacja programów szkolenia 
sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sporto-
wej – piłka nożna, tenis stołowy, szachy” 

750/2021 26.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Rozwijanie zainteresowań, in-
tegracja seniorów i lokalnych mieszkańców Gminy Miasta Mrągowo” 

751/2021 26.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowe-
rowe z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Szkolenie sportowe oraz 
uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie kolarstwa” 

752/2021 26.02.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Klub Sportowy ,,AS Mrągowo” z sie-
dzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Profesjonalne szkolenie oraz udział w roz-
grywkach i turniejach piłki koszykówki dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Mrągowo” 

753/2021 26.02.2021 
w sprawie o przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy ,,OMEGA” z siedzibą w Mrągowie, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Szkolenie spor-
towe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki siatkowej” 

754/2021 25.02.2021 
w sprawie uznania celowości realizacji, w roku 2020, zadania publicznego z zakresu profilaktyki uza-
leżnień pn. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2020” oraz przyznania dla Mrągowskiego Towarzystwa 
Regatowego „Czos” na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego, dotacji w kwocie 10 000 zł 

755/2021 03.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

756/2021 05.03.2021 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na reali-
zację zadania publicznego w roku 2021, pn. " Ochrona praw zwierząt. Walka z bezdomnością. 
Ochrona bezdomnych zwierząt, w szczególności poszukiwanie dla nich domów tymczasowych do 
czasu pełnej adopcji na terenie miasta Mrągowa 

757/2021 09.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

758/2021 09.03.2021 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia środka trwałego: sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na ul. 
Kolejowej w Mrągowie od PKP S.A.” 

759/2021 09.03.2021 
w sprawie o przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji przez Stowarzyszenie Luz Grupa Mrą-
gowo, w roku 2020, zadania publicznego pn. ,,Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing po-

łączone z profilaktyką uzależnień”. 

760/2021 12.03.2021 
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia dotyczącego procedury przeprowadzania kontroli spalania od-
padów w paleniskach domowych na terenie Gminy Miasta Mrągowo 

761/2021 13.03.2021 
w sprawie przyznania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ochrona 
praw zwierząt. Walka z bezdomnością zwierząt” zlecanego do realizacji w roku 2021 dla Stowarzy-
szenia Mazurski Kundel 
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762/2021 15.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

763/2021 15.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

764/2021 15.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

765/2021 15.03.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

766/2021 17.03.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

767/2021 22.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

768/2021 22.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

769/2021 23.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

770/2021 25.03.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

771/2021 26.03.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyń-
skiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległe 

772/2021 30.03.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

773/2021 31.03.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

774/2021 31.03.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

775/2021 31.03.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

776/2021 31.03.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

777/2021 31.03.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech lat 
terenu przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego 

778/2021 31.03.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech m-
cy stoisk handlowych przy skw. Jana Pawła II 

779/2021 02.04.2021 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Jaszczur-
cza Góra, przeznaczonej do sprzedaży na własność, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do 
właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych przyległych 
nieruchomości 

780/2021 12.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

781/2021 12.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Torowej, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

782/2021 15.04.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

783/2021 15.04.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

784/2021 14.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Torowej, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

785/2021 15.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Torowej, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

786/2021 16.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Torowej, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

787/2021 19.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Oficerskiej, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

788/2021 20.04.2021 
w sprawie wygaśnięcia z dniem 30 kwietnia 2021r. trwałego zarządu przysługującego Przedszkolu 
Publicznemu nr 2 „Bajka” na nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Kopernika w Mrągowie 

789/2021 23.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

790/2021 26.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

791/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

792/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

793/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
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794/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

795/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

796/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

797/2021 26.04.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

798/2021 27.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

799/2021 27.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

800/2021 27.02.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

801/2021 30.04.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

802/2021 05.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

803/2021 06.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

804/2021 06.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

805/2021 06.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

806/2021 06.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

807/2021 10.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

808/2021 10.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

809/2021 10.05.2021 w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 

810/2021 25.05.2021 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Kolejowej 

812/2021 11.05.2021 

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień w 2021 
r., pn. „Warsztaty Rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień” dla 
Stowarzyszenia Luz Grupa w Mrągowie oraz przyznania dotacji w kwocie 10 000 zł na wsparcie reali-
zacji ww. zadania 

813/2021 14.05.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Długiej 

814/2021 18.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

815/2021 17.05.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków 

816/2021 19.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

817/2021 19.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

818/2021 21.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

819/2021 14.05.2021 
uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień w 2021 r., pn. „Mi-
strzostwa okręgu warmińsko-mazurskiego w motocrossie” dla Mrągowskiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży oraz przyznania dotacji w kwocie 10 000 zł na wsparcie realizacji ww. zadania 

820/2021 25.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

821/2021 25.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

822/2021 25.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

823/2021 28.05.2022 w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Mrągowo 

824/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

825/2021 27.05.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 
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826/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Gen. Wł. Andersa 

827/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Jaszczurcza Góra 

828/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

829/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

830/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

831/2021 27.05.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

832/2021 31.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

833/2021 31.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

834/2021 31.05.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

835/2021 28.05.2021 
w sprawie niewykonywania prawa pierowokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Li-
powej 

836/2021 01.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

837/2021 02.06.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Młynowej 

838/2021 07.06.2021 
w sprawie ustalenia zasad udostępniania miejsc pod stoiska gastronomiczno-handlowe oraz wysoko-
ści stawek czynszu za najem stoisk podczas trwania Pikniku Country w dniach 23-25 lipca 2021 r. 

839/2021 07.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

840/2021 07.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

841/2021 07.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

842/2021 07.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

843/2021 09.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

844/2021 10.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

845/2021 15.06.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Oficerskiej 

846/2021 17.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

847/2021 31.05.2021 
w sprawie przedłużenia usługi e-Gmina z modułami iMPA oraz iMPZP na kolejny rok, tj. od 
01.07.2021 do 30.06.2022 

848/2021 16.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

849/2021 17.06.2021 
w sprawie niewykonywania prawa pierowokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Lu-
belskiej 

850/2021 21.06.2021 
w sprawie wyboru banku do kompleksowej obsługi budżetu Gminy Miasto Mrągowo i podległych jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

851/2021 25.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

852/2021 25.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

853/2021 28.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

854/2021 28.06.2021 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury za rok 
2020 

855/2021 28.06.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 

856/2021 28.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

857/2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 
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858/2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

859/2021 02.07.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

860/2021 29.06.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

861/2021 02.07.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

862/2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

863/2021 30.06.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

864/2021 05.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na organizację konkursu „Najładniejsza witryna country” 

865/2021 07.07.2021 

w sprawie uznania celowości realizacji w roku 2021 zadania publicznego z zakresu profilaktyki uza-
leżnień pn. „Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo – nie pal, nie pij, 
graj w Basket” oraz przyznania dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportowego „As” dotacji 
w kwocie 10 000 zł na wsparcie ww. zadania 

866/2021 09.07.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

867/2021 09.07.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

868/2021 09.07.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

869/2021 12.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Torowej 

870/2021 15.07.2021 

uznania celowości realizacji w roku 2021 zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. 
„Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych” oraz przyznania dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Omega” 
dotacji w kwocie 6 000 zł na wsparcie ww. zadania 

871/2021 19.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

872/2021 19.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Torowej 

873/2021 19.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Torowej 

874/2021 21.07.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Widok, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej 

875/2021 21.07.2021 
ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 po-
łożonego w budynku przy ul. Roosevelta 20 w Mrągowie 

876/2021 22.07.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

877/2021 22.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

878/2021 22.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

879/2021 22.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

880/2021 23.07.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie prze-
targu ustnego nieograniczonego. 

881/2021 23.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

882/2021 23.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

883/2021 23.07.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

884/2021 28.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę regulaminu konkursu „Najładniejsza witryna country” 

885/2021 30.07.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 
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886/2021 03.08.2021 
w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomo-
ści gruntowych położonych przy ulicy Młodkowskiego 

887/2021 04.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

888/2021 04.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

889/2021 05.08.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez UKS Fight Club Mrągowo, w roku 
2021, zadania publicznego pn. „Sport dla wszystkich” 

890/2021 16.08.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

891/2021 18.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

892/2021 18.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

893/2021 19.08.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przez Stowarzyszenie LUZ Grupa zadania publicznego 
pn. „Warsztaty rowerowe Łaciate Junior Strider Racing połączone z profilaktyką uzależnień”, 

894/2021 26.08.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

895/2021 27.08.2021 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku i o kształtowa-
niu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

896/2021 30.08.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków 

897/2021 27.08.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

898/2021 30.08.2021 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo pro-
jektu dokumentu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2022-2024” 

899/2021 31.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

900/2021 31.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

901/2021 31.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

902/2021 31.08.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

903/2021 30.08.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Łabędziej, 
przeznaczonej do sprzedaży na własność, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

904/2021 30.08.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

905/2021 01.09.2021 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo pro-
jektu dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Miasto Mrągowo na 2022 r.”, 

906/2021 02.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

907/2021 03.09.2021 
w sprawie ogłoszenia III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Długiej 

910/2021 03.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

911/2021 03.09.2021 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w 2021 r. pomocy finansowej na wy-
prawkę szkolną uczniom objętym Rządowym Programem Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w 
formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

912/2021 08.09.2021 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo pro-
jektu dokumentu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na 
2022 r.” 

913/2021 09.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

914/2021 09.09.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres trzech dni 
stoisk handlowych na terenie Cmentarza Komunalnego 

915/2021 09.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

916/2021 09.09.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe 
„Czos”, w roku 2021, zadania publicznego pn. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2021” 

917/2021 10.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 
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918/2021 13.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

919/2021 13.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

920/2021 15.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

921/2021 15.09.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez MTR „Czos”, w roku 2021, zadania 
publicznego pn. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2021” 

922/2021 15.09.2021 w sprawie powołania Szkolnego Zespołu Koordynującego Szkolny Budżet Obywatelski 2022 

923/2021 16.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

924/2021 16.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

925/2021 20.09.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Mrągowskie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, w roku 2021, zadania publicznego pn. „Mistrzostwa okręgu warmińsko-mazurskiego w moto-
crossie 

926/2021 21.09.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działkach gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

927/2021 29.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym. 

928/2021 01.10.2021 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 

929/2021 20.09.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

930/2021 20.09.2021 
w sprawie wygaszenia z dniem 30.09.2021 r. trwałego zarządu do 204/1000 udziału w nieruchomości 
(parter budynku Szkoły Podstawowej nr 1) położonej przy ul. Kopernika (działki 6-29/1, 6-23/18) przy-
sługującego Szkole Podstawowej nr 1 

931/2021 20.09.2021 
w sprawie oddania w trwały zarząd z dniem 1.10.2021 r. udziału 204/1000 udziału w nieruchomości 
(parter budynku Szkoły Podstawowej nr 1) położonej przy ul. Kopernika (działki 6-29/1, 6-23/18) dla 
Przedszkola nr 2 „Bajka” 

932/2021 24.09.2021 
opracowania materiałów planistycznych i założenia do projektu uchwały budżetowej i WPF Gminy 
Miasto Mrągowo na 2022 r. 

933/2021 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

934/2021 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

935/2021 30.09.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

936/2021 01.10.2021 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 

937/2021 01.10.2021 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 

938/2021 07.10.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

939/2021 11.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

940/2021 11.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

941/2021 08.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyń-
skiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej 

942/2021 11.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysło-
wej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

943/2021 12.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Krótkiej, 
przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

944/2021 14.10.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy 
ul. Królewieckiej 16 w Mrągowie 

945/2021 19.10.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Klub Sportowy Baza Mrągowo, w 
roku 2021, zadania publicznego pn. „Organizacja półkolonii sportowo-profilaktycznej” 

946/2021 21.10.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawiane grunty komunalne 

947/2021 22.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

948/2021 22.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

949/2021 22.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 
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950/2021 22.10.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Torowej 

951/2021 26.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

952/2021 26.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

953/2021 26.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

954/2021 26.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

955/2021 25.10.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej przy ul. Jaszczurcza 
Góra 6 – pomieszczenia magazynowe, hangar nr 3, hangar nr 4 przeznaczonej do wynajmu w trybie 
przetargu pisemnego ograniczonego 

956/2021 29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

957/2021 29.10.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

958/2021 29.10.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

959/2021 29.10.2021 
w sprawie ogłoszenia III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Młynowej 

960/2021 4.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

961/2021 4.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

962/2021 4.11.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

963/2021 4.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy 
ulicy Młynowej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

964/2021 4.11.2021 
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Lipo-
wej nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Giżyckiej 

965/2021 05.11.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego 

966/2021 03.11.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej przy ul. Jaszczurcza 
Góra 6 – lokal użytkowy na I piętrze budynku Ekomariny, przeznaczonej do wynajmu na potrzeby 
działalności statutowej przez WOPR 

967/2021 05.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Klubu Sportowego „As”, w roku 2021, zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – półkolonie”, 

968/2021 09.11.2021 

w sprawie uznania celowości realizacji w 2021 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależ-
nień pn. „Prelekcje z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom połączona z II edycją turnieju 
Mikołajkowego piłki nożnej” przez MKS Mrągowia oraz przyznania Miejskiemu Klubowi Sportowemu 
„Mrągowia” dotacji 10 000 zł 

969/2021 15.11.2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 

970/2021 15.11.2021 w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2022 rok 

971/2021 15.11.2021 
wyboru długości okresu rozliczenia relacji określonych w art.. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.20019 o 
finansach publicznych 

972/2021 16.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

973/2021 16.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

974/2021 19.11.2021 
w sprawie rozpoczęcia postępowania dot. zadania pn. „Prowadzenie i utrzymanie stadionu miej-
skiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie” 

975/2021 22.11.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Łabędziej 

976/2021 22.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

977/2021 22.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-

przetargowym 

978/2021 23.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

979/2021 23.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 



Raport o stanie Miasta Mrągowo w 2021 roku  

Strona | 28

Numer zarządzenia Data podjęcia Tytuł 

980/2021 24.11.2021 
w sprawie rozpoczęcia postępowania dotyczącego ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie pod-
stawowym na prowadzenie i utrzymanie amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą tech-
niczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie. 

981/2021 17.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

982/2021 30.11.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie Systemu Turystycznych Tablic Informacyjnych, jako 
nośników informacji ułatwiających poruszanie się i orientację na terenie Gminy Miasto Mrągowo 

983/2021 26.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Omega Mrągowo, w roku 2021, zadania publicznego pn. „Profilaktyka z aktywnością spor-
tową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” w 2021 r. 

984/2021 30.11.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie 
przy ulicy Przemysłowej 

985/2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

986/2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

987/2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

988/2021 30.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyń-
skiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym 

989/2021 30.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

990/2021 30.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

991/2021 30.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

992/2021 30.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

993/2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

994/2021 25.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

995/2021 25.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

996/2021 25.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

997/2021 25.11.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

998/2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

999/2021 30.11.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

1000/2021 1.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1001/2021 20.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej- Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Dobroczynny Festyn Parafialny z okazji Odpustu Parafialnego organizowanego w ramach 175. Rocz-
nicy objawień Matki Bożej w La Salette" 

1002/2021 18.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej -Pomysłowe Mrągowo pod nazwą 
"Dziecięcy Festyn -Szalona Piłka" 

1003/2021 17.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej -Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Śladem Architektury Mrągowa" 

1004/2021 28.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej- Pomysłowe Mrągowo pod nazwą" 
W trosce o pamięć- Dzieciom Wojny" 

1005/2021 26.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej- Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo" 

1006/2021 02.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Mrągowie przy ulicy Wolności, 
przeznaczonej do zamiany 

1007/2021 03.12.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

1008/2021 03.12.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania dotyczącego ogłoszenia zamówienia pu-
blicznego w trybie podstawowym na "Prowadzenie i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych 
na terenie Mrągowa" 

1009/2021 06.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji przez Stowarzyszenie Tennis Clubm w 
roku 2021, zadania publicznego pn. „Dzieciaki do rakiet vol. 5 – zdrowo i sportowo”w 2021 r. 

1010/2021 30.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej- Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Festyn Jesiennych Smaków" 
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1011/2021 30.11.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej- Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Naprawa elewacji- poprawa estetyki garaży" 

1012/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1013/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

1014/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1015/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1016/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1017/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1018/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1019/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1020/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1021/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1022/2021 06.12.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

1023/2021 07.12.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

1024/2021 07.12.2021 
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn. "Prowadzenie i utrzymanie sta-
dionu miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie” 

1025/2021 08.12.2021 
w sprawie rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne pn. "Prowadzenie i utrzymanie sta-
dionu miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie” 

1026/2021 07.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1027/2021 07.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1028/2021 07.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1029/2021 07.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1030/2021 08.12.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej przy ul. Jaszczurcza 
Góra 6 – pomieszczenia magazynowe – hangar nr 2, przeznaczonej do wynajmu na potrzeby Mrą-
gowskiego Centrum Kultury 

1031/2021 08.12.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej przy placu Kajki 2 – 
lokal użytkowy - wartownia bośniacka, przeznaczonej do wynajmu na potrzeby statutowe Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie 

1032/2021 13.12.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków 

1033/2021 13.12.2021 
w sprawie włączenia do zbioru Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowa budynku szkoły przy ul. 
P. Sobczyńskiego 1A, znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

1034/2021 13.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji w 2021 r. przez Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Klub Sportowy „AS” zadania pn. „Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza 
Miasta Mrągowo – nie pal, nie pij, graj w Basket”, 

1035/2021 16.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1036/2021 16.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1037/2021 15.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej - Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Teatrzyk kukiełkowy- legenda o Bazyliszku" 

1038/2021 15.12.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego oraz udzielenia 10 % bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków 

1039/2021 15.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1040/2021 15.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym ogłoszonego 
na „Prowadzenie i utrzymanie amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i za-
gospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie 



Raport o stanie Miasta Mrągowo w 2021 roku  

Strona | 30

Numer zarządzenia Data podjęcia Tytuł 

1041/2021 15.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym ogłoszonego 
na „Całoroczne oczyszczanie jezdni, chodników, parkingów i zieleni przydrożnej ulic i placów w mie-
ście Mrągowo” 

1042/2021 15.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym ogłoszonego 
na "Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskich i cmentarzy komunalnych na terenie miasta 
Mrągowa" 

1043/2021 16.12.2021 
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowa, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

1044/2021 16.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1045/2021 17.12.2021 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w roku 2022 r., następujących zadań 
publicznych: 
1) upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowa, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach spor-
towych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki 
sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo, strzelectwo sportowe). 
2) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainte-
resowań kulturalnych. 
3) ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdro-
wego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej. 
4) wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. 5) ochrona 
osób przebywających na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa. 6) działania w 
zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie 7) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilak-
tyczne 

1046/2021 17.12.2021 

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w roku 2022, zadania publicznego pn. 
„Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowa, w zakresie re-
alizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowa-
nej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, ko-
larstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)” 

1047/2021 17.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym ogłoszonego 
na „Prowadzenie i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Mrągowa” 

1048/2021 17.12.2021 

w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym ogłoszonego 
na „Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi Gminy Miasta Mrągowa: Budyn-
kami komunalnymi, lokalami mieszkalnymi we wspólnotach, pomieszczeniami niemieszkalnymi, grun-
tami przy budynkach, cmentarzami komunalnymi” 

1049/2021 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1050/2021 20.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej – Pomysłowe 
Mrągowo pn. „Teatrzyk kukiełkowy – legenda o Bazyliszku”, „Mikołajki z Mrągowskimi Morsami”, 
„Rajd Azymut” 

1051/2021 20.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym ogłoszonego 
na „Prowadzenie i utrzymanie stadionu miejskiego” 

1052/2021 20.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1053/2021 21.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1055/2021 22.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1056/2021 22.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1057/2021 23.12.2021 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Karo" sp. z 
o.o. z siedzibą w Mrągowie 

1058/2021 23.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Mikołajki z Mrągowskimi Morsami" 

1059/2021 23.12.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Przemysłowej 

1060/2021 27.12.2021 
w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne pn. "Utrzymanie i konserwację tere-
nów zieleni miejskich i cmentarzy komunalnych na terenie miasta Mrągowa" 

1061/2021 28.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1062/2021 27.12.2021 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym 

1063/2021 28.12.2021 
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrą-
gowie przy ulicy Krótkiej 

1064/2021 23.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego pn. „Zajęcia w zdoby-
waniu umiejętności strzeleckich” przez Klub Strzelecki "Snajper" 

1065/2021 29.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej - Pomysłowe Mrągowo pod nazwą" 
Zgrani z grami- planszowe Mrągowo" 
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1066/2021 29.12.2021 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do 
sprzedaży wraz ze sprzedażą części udziału w działce gruntu w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego 

1067/2021 30.12.2021 
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Lu-
belskiej 

1068/2021 31.12.2021 
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Mrągowie przy ulicy Wi-
leńskiej 

1069/2021 31.12.2021 

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 
2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propago-
wanie zdrowego stylu życia oraz szkolenia w zakresie pomocy przedlekarskiej; wspierania działań 
niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; działań w zakresie profilaktyki pro-
blemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; wspierania 
działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edu-
kacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne; działalności wspo-
magającej rozwój społeczności lokalnej poprzez edukację i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych; 
upowszechniania sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestnictwie w imprezach, zawodach i zajęciach sporto-
wych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki 
sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo, strzelectwo sportowe) oraz wspierania 
działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szko-
lenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez 
właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, że-
glarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy) 

1070/2021 31.12.2021 
w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie spor-
towe w Bazie Mrągowo z siedzibą w Mrągowie” przez Klub Sportowy „Baza Mrągowo” 

1071/2021 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na 2021 r. 

1071A/2021 31.12.2021 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 

1072/2021 31.12.2021 
sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Inicjatywy Lokalnej - Pomysłowe Mrągowo pod nazwą " 
Mrągowska Psia Miska" 
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ZWIĄZKI, STOWARZYSZENIA I GMINY PARTNERSKIE 
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE 
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KARTA MRĄGOWSKIEJ RODZINY TRZY PLUS 
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MRĄGOWSKA KARTA SENIORA 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
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DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA 
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW I OSIAGNIECIA UCZNIÓW 
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KULTURA, SPORT I REKREACJA 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
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CZYTELNICTWO GMINNE 
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DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 

 
 

 
Nazwa wydarzenia Organizator Termin 

Parkrun Ekomarina Fundacja Purkrun Polska Cały rok co sobota 

Łaciate Junior Strider Racing LUZ Grupa - Organizowane w ramach Milko Mazury MTB 05.06.2021-06.06.2021 

Międzynarodowy obóz bramka-
rzy i bramkarek 

Szkółkę bramkarską "GOALKEEPER" Siergiej Szypowski. 01.07.2021-07.07.2021 

ZDROWE SPORTOWE WAKA-
CJE OD JUNIORA DO SE-
NIORA 

Miasto Mrągowo, TBS, Karo" 12.07.2021-08.08.2021 

VI Powiatowe Mistrzostwa w 
Rzucie Gumiakiem 

LOK 17.07.2021 

Maraton Pływacki WOPR 23.07.2021 

Trzecie Regaty Cyklu ŻGP Mrągowskie Towarzystwo Regtowe ,,CZOS" 07.08.2021-08.08.2021 

Gala Knockout Boxing Night 17 Knock Out Promotions 28.08.2021 

Lotto Triathlon Energy Energy Events 29.08.2021 

9 Narodowy Dzień Sportu Miasto Mrągowo, TBS, Karo" 11.09.2021 

4 Urodziny Boiska FedEx MSIS 11.09.2021 

Pokaz Strongman Brzoza Sport - Organizacja Imprez 12.09.2021 
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Nazwa wydarzenia Organizator Termin 

Żeglarskie Grand Prix Mrągowo Mrągowskie Towarzystwo Regtowe ,,CZOS" 25.09.2021-26.09.2021 

Mistrzostwa Bazy Mrągowo Klub Sportowy ,,Baza Mrągowo" 01.10.2021-03.10.2021 

Mazury MILKO MTB LUZ Grupa 2.10.2021 

V Ogólnopolski Turniej Koszy-
kówki NMR CUP 2021 

Klub Sportowy AS Mrągowo 08.10.2021-10.10.2021 

I Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Burmistrza Miasta Mrą-
gowo 

Wydarzenie organizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej – Po-
mysłowe Mrągowo przez Jacka Baczewskiego 

23.10.2021 

Wojewódzki Finał Turnieju „Pił-
karska Kadra Czeka 2021” 

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS 06.11.2021 

Mrągowska Liga Piłki Nożnej 
Halowej o Puchar Burmistrza 
Miasta Mrągowo 2021/22 

TBS ,,KARO" 27.11.2021-27.02.2022 

Turniej Piłki Nożnej Na Dzień 
Niepodległości 

TBS ,,KARO" 11.11.2021 

VIII Edycja Zawodów Strzelec-
kich o Puchar Niepodległości 

LOK 11.11.2021 
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REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH POŻYTKU PUBLICZNEGO 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I IN-

WESTYJE 
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INWESTYCJE 
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PROGRAMY OBYWATELSKIE 
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Lp. 
Data zgłosze-

nia 
Tytuł i opis zadania publicznego 

Termin realizacji za-
dania publicznego 

Całkowity 
koszt zada-

nia 

Wkład fi-
nansowy 

Gminy Mia-
sto Mrą-

gowo 

1 06.08.2021 
Naprawa elewacji - poprawa estetyki ga-

rażu 
Od 10.08.2021 roku do 

31.10.2021 roku 
6 704,80 zł 1 766,80 zł 

2 10.08.2021 DZIECIĘCY FESTYN - SZALONA PIŁKA 
Od 20.08.2021 r. do 

30.09.2021 r. 
4 825,50 zł 1 782,50 zł 

3 10.08.2021 Festiwal Jesiennych Smaków 
wrzesień - październik 

2021 
4 478,00 zł 2 000,00 zł 

4 03.09.2021 ŚLADEM ARCHITEKTURY MRĄGOWA 
wrzesień - październik 

2021 
5 600,00 zł 2 000,00 zł 

5 10.09.2021 Piknik- "Powitanie jesieni" 09.10.2021 4 414,77 zł 1 694,77 zł 

6 08.09.2021 Mrągowska Psia Miska 
październik - listopad 

2021 r. 
3 495,00 zł 950,00 zł 

7 09.09.2021 

Doroczny Festyn Parafialny z okazji Od-
pustu Parafialnego organizowany w ra-

mach 175. rocznicy objawień Matki Bożej 
w La Salette. 

26.09.2021 4 600,00 zł 2 000,00 zł 

8 10.09.2021 Zgrani z grami- planszowe Mrągowo 02.10.2021 5 000,00 zł 2 000,00 zł 

9 10.09.2021 "W trosce o pamięć- Dzieciom Wojny" 13.10.2021 5 716,18 zł 2 000,00 zł 

10 06.10.2021 
I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Pu-

char Burmistrza Miasta Mrągowo 
23.10.21 godzina 9.00- 

15.00 
4 210,00 zł 2 000,00 zł 

11 08.10.2021 "Sztuka patrzenia" Architektura Mrągowa grudzień 2021r. 4 190,00 zł 2 000,00 zł 

12 08.10.2021 
Teatrzyk kukiełkowy- legenda o Bazy-

liszku 
18-22 października 

2021r. 
4 160,00 zł 2 000,00 zł 

13 27.10.2021 
Mikołajkowy Charytatywny Maraton 

Zumba Fitness 
04.12.2021 13 301,20 zł 1 925,20 zł 

14 27.10.2021 Warsztaty Bachaty 05.12.2021 4 963,50 zł 1 975,00 zł 

15 02.11.2021 
"Rok jak pamięć wiersza"- wiersze z szu-

flady Edmunda Trojanowskiego 
Przeniesienie realizacji 

na rok 2022 
  

16 04.11.2021 Na spokojnie. Mrągowianie o sobie. grudzień 2021r. 4 990,00 zł 2 000,00 zł 

17 09.11.2021 
"Nie zapominamy o Was"- Ogólnopolski 

Dzień Seniora 
26.11.2021 6 750,00 zł 2 000,00 zł 

18 09.11.2021 Mimo to ŻYĆ w pełni 26.11.2021 4 920,00 zł 2 000,00 zł 

19 10.11.2021 "Mikołajki z Mrągowskimi Morsami" 05.12.2021 4 973,00 zł 1 933,00 zł 
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Nazwa organizacji Zakres współpracy 
Deklarowana liczba 

osób korzystających 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

400 

Fundacja Fructus 
Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

51 

Stowarzyszenie Miast Partnerskich Mrą-
gowo-Grunberg 

Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

35 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych INTEGRA Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 32 

Stowarzyszenie Dzieci Wojny 
Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

10 

Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE 
Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

300 

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Po-
mocy REMEDIUM 

Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 57 

Sapere AUDE 
Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

24 

Synapsa 
Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

19 

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy 
Czerwonego Krzyża 

Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 
i użyczenie adresu 

1 

Fundacja Rodowo Długoterminowe użyczenie pomieszczeń 10 

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie Długoterminowe użyczenie pomieszczeń, użyczenie sprzętu 95 

Mini Soccer Mrągowo – sekcja szachowa Długoterminowe użyczenie pomieszczeń 20 

Fundacja Rodowo Długoterminowe użyczenie pomieszczeń 15 

Schola Vocale Długoterminowe użyczenie pomieszczeń 10 

ZHP Chorągiew War-Maz Hufiec Mrą-
gowo 

Długoterminowe użyczenie pomieszczeń 30 

MSIS Młodzieżowych Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Sportowych 

Długoterminowe użyczenie pomieszczeń 3 
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Paragraf Opis Wartość 

1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 907 736 zł 

206 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gmi-
nom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano-
wiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

20 084 674 zł 

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 873 350 zł 

31 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 290 865 zł 

201 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

11 194 413 zł 

77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 813 169 zł 

625 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

6 979 020 zł 

49 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 
ustaw 

6 216 472 zł 
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275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 4 044 316 zł 

203 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych) 

3 168 918 zł 

635 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

3 118 658 zł 

75 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

2 159 480 zł 

50 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 492 606 zł 

2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 080 754 zł 

97 Wpływy z różnych dochodów 940 309 zł 

48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 779 210 zł 

34 Wpływy z podatku od środków transportowych 665 580 zł 

218 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

609 303 zł 

205 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

514 449 zł 

231 
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego 

389 214 zł 

55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 355 887 zł 

69 Wpływy z różnych opłat 341 017 zł 

41 Wpływy z opłaty skarbowej 248 787 zł 

83 Wpływy z usług 206 610 zł 

74 Wpływy z dywidend 200 000 zł 

76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 180 148 zł 

44 Wpływy z opłaty miejscowej 179 779 zł 

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 172 733 zł 

36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 146 345 zł 

35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 141 485 zł 

94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 116 773 zł 

47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 115 739 zł 

95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 103 189 zł 

236 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

90 534 zł 

66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 78 852 zł 

27 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 76 016 zł 

91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 317 zł 

271 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

45 765 zł 

92 Wpływy z pozostałych odsetek 31 927 zł 

64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 755 zł 

244 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych 

18 755 zł 

37 Wpływy z opłaty od posiadania psów 13 284 zł 
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232 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

13 000 zł 

246 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bie-
żących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

10 350 zł 

63 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postę-
powania sądowego i prokuratorskiego 

8 465 zł 

204 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 

7 319 zł 

33 Wpływy z podatku leśnego 5 260 zł 

88 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 4 553 zł 

202 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej 

4 000 zł 

87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 644 zł 

32 Wpływy z podatku rolnego 2 531 zł 

62 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 994 zł 

57 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 802zł 

61 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów 

52zł 

40 Wpływy z opłaty produktowej 42zł 

298 Wpływy do wyjaśnienia -1 240 zł 

Razem 132 327 965 zł 
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KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI I TURYSTAMI 
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3 Ocena ogólna 
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GRUPA PORÓWNAWCZA 

 
Nazwa Województwo 

Piława Górna dolnośląskie 

Karpacz dolnośląskie 

Kowary dolnośląskie 

Szklarska Poręba dolnośląskie 

Duszniki-Zdrój dolnośląskie 

Kudowa-Zdrój dolnośląskie 

Polanica-Zdrój dolnośląskie 

Świeradów-Zdrój dolnośląskie 

Ciechocinek kujawsko-pomorskie 

Łęknica lubuskie 

Mszana Dolna małopolskie 

Sucha Beskidzka małopolskie 

Zakopane małopolskie 

Augustów podlaskie 

Człuchów pomorskie 

Łeba pomorskie 

Krynica Morska pomorskie 

Hel pomorskie 

Ustroń śląskie 

Wisła śląskie 

Giżycko warmińsko-mazurskie 

Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 

Mrągowo warmińsko-mazurskie 
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Nazwa Województwo 

Ostróda warmińsko-mazurskie 

Kołobrzeg zachodniopomorskie 

Darłowo zachodniopomorskie 
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OCENA OGÓLNA – DEMOGRAFIA 
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 OCENA OGÓLNA – BUDŻET  
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OCENA OGÓLNA – INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUN-

LNA 
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OCENA OGÓLNA – EDUKACJA  
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OCENA OGÓLNA – SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE  
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 OCENA OGÓLNA – GOSPODARKA 
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