P R O T O K Ó Ł Nr 85/2005
obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 9 luty 2005r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego
w Mrągowie .
Rozpoczęcie : godz.
Zakończenie : godz.

12.00
15.30

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Andrzej Piwoński – Starosta Powiatu Mrągowskiego,
który przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu.
Pan Andrzej Piwoński stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy czterech
Członków Zarządu, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował następujący porządek posiedzenia :
1. Rozpatrzenie wniosku Szpitala Powiatowego w Mrągowie w sprawie: zabezpieczenia środków
w wysokości 600 000zł do złożenia wniosków ramach ZPORR.
Referuje Pan Zbigniew Janicki
2. Wystąpienie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni w sprawie: dofinansowania konkursu
plastycznego w wysokości 500 zł .
3. Wniosek w sprawie: wyrażenia zgody na zlecenie Panu Michałowi Gimbutowi „Wykonania dzieła
pod nazwą:” P lan rozwoju lokalnego powiatu mrągowskiego”. Koszt wykonania usługi 6 0000zł
brutto.
4. Wniosek w sprawie: akceptacji tresci oferty dotyczącej przekazania zadania z zakresu pomocy
społecznej.
5. Wyrażenie pozytywnej opinii przez P owiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w sprawie: zaliczenia
ciągu jezdnego łączącego ulice Słoneczną z drogą gruntową wzdłuż linii kolejowej Olsztyn- Ełk
w miejscowości Mrągowo do kategorii dróg gminnych.
Referuje Pan Jan Łoś
6. Wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie: pozbawienia :
- drogi nr 40220 od dr 610 Wygryny – Kamień na odcinku Wygrany – Kamień
- ulicy Al.Wczasów w m.Ruciane –Nida, dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia ich do
kategorii dróg gminnych.
Referuje Pan Jan Łoś
7. Zajęcie stanowiska wobec wystąpienia Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie w sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
Referuje Pan Jan Łoś
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8. Podjęcie decyzji co do dalszego postępowania w sprawie: tzw.”starej gazowni”.
Referuje Pan Grzegorz Dąbrowski
9. Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w obrębie
Cierzpięty Gmina P iecki.
Referuje Pan Grzegorz Dąbrowski
10. Wniosek Wójta Gminy P iecki z dnia 20.01.2005r. o uzgodnienie w zakresie zadań
samorządowych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji .
Referuje Pan Edward Harasimo wicz ‘
11. Wniosek Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 14.01. 2005r. o wyrażenie opinii w sprawie:

projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Mrągowa.
Referuje Pan Edward Harasimo wicz
12. Wystąpienie w sprawie: wyrażenia zgody na ogłoszenie procedury przetargowej na sprzedaż
środka trwałego POLONEZ CARO, będącego własnością Powiatowego Urzędu Pracy
w Mrągowie.
13. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.01.2005r.
14. Sprawy różne.

Ad.pkt.1
Rozpatrzenie wniosku Szpitala Powiatowego w Mrągowie w sprawie: zabezpieczenia środków
w wysokości 600 000zł do złożenia wniosków ramach ZPORR.
Pan Zbigniew J anicki –dyrektor Szpitala Powiatowego w Mrągowie poinformował, ze dyrekcja
Szpitala Powiatowego w Mrągowie im.Michałą Kajki w Mrągowie zwraca się z prośbą
o zabezpieczenie środków na rozpoczęcie procedury przygotowania wniosków na zakup sprzętu
medycznego i pomocniczego sprzętu technicznego.
Szpital chce przygotować wnioski do ogłoszonego konkursu na uzyskanie dotacji z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej w roku 2005. Szpital jest zainteresowany realizacją przedsięwzięć
infrastrukturalnych, kwalifikujących się do sfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego. Do Programu zostanie wytypowany sprzęt, który podlega wymianie, celem
podniesienia standardu świadczonych usług medycznych. Szpital chce ująć także sprzęt techniczny
pomocniczy, który pośrednio wpływa na jakość usług medycznych, a jest również zużyty technicznie.
Łączna wartość wniosków 2 400 000,00zł.

W ramach poddziałania 3.5 lokalnej infrastruktury społecznej występuje się o dotację na wnioski:
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1. remont oddziału ginekologiczno-położniczego
2. zakup sprzętu medycznego i pomocniczego sprzętu technicznego
ad.1 – remont oddziału położniczo-ginekologicznego
Powiat dofinansował szpital dotacją w wysokości 200 000zł, która jest wkładem własnym
wnioskodawcy o we wniosku o przyznanie dotacji w ramach ZPORR. Remont tego oddziału
rozpoczął się , jak również prowadzone będą prace związane z dobudową łącznika, który będzie łączył
budynek główny z wejściem od strony podwórka.
Ta druga inwestycja prowadzona będzie we miesiącach jesiennych.
ad.2 – zakup sprzętu medycznego i pomocniczego sprzętu technicznego
Istnieje możliwość uzyskania tej dotacji w ramach lokalnej infrastruktury społecznej,w ramach
poddziałania 3.5. Termin zakończenia naboru wniosków - 14.03.2005r. Dlatego też szpital występuje
z prośbą o zabezpieczenie kwoty 600 000zł w budżecie powiatu jako wkładu własnego. Wartość
ogólna tego wniosku to kwota 2 400 000zł. W ramach poddziałania 3.5 istnieje możliwość uzyskania
dotacji na skomputeryzowanie całego szpitala. Szpital przygotowany jest do skomputeryzowania
jednostki, gdyż opracowano plan techniczny jednostki, brakuje środków finansowych na sprzęt.
W planie finansowym budżetu powiatu na lata 2005-2006 zabezpieczono środki finansowe na remont
bloku operacyjnego, w ramach poddziałania 1.3 . Termin składania wniosków do 5.09.2005r.
Pan Zbigniew Janicki poinformował, ze na następnym posiedzeniu zarządu przedstawi program
restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Mrągowie. Ponadto szpital zamierza poczynić starania
w celu wymiany ogrzewania jednostki. Jest to konieczne i niezbędne.
Pan Andrzej Piwoński – Starosta Mrągowski poinformował, że ostatnie zmiany organizacyjne
dotyczące składania wniosków o dofinansowanie w ramach środków ZPORR mówią, iż jednostki
organizacyjne samorządu nie mogą samodzielnie składać wniosków .
Musimy podejmować wszelkie działania, w celu polepszenia kondycji szpitala w Mrągowie.
W wyniku głosowania, Zarząd Powiatu Mrągowskiego wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty
600 000zł w budżecie Powiatu Mrągowskiego na 2005 rok, jako udział własny w realizacji inwestycji
potrzebnej do złożenia wniosków w ramach ZPORR na:
1. zakup sprzętu medycznego i pomocniczego sprzętu technicznego dla Szpitala Powiatowego,
im.Michała Kajki w Mrągowie,
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
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UCHWAŁA NR 85/709/2005 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono zgodę na zabezpieczenie kwoty 600 000zł w budzecie Powiatu Mrągowskiego na
2005 rok, jako udział własny w realizacji inwestycji potrzebnej do złożenia wniosków
w ramach ZPORR na:
1.

zakup sprzętu medycznego i pomocniczego sprzętu technicznego dla Szpitala
Powiatowego, im.Michała Kajki w Mrągowie,

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.pkt.2
Wystąpienie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni w sprawie: dofinansowania konkursu
plastycznego w wysokości 500 zł, pt:”Moje ulubione zwierzę z Mazurskiego Parku Krajobrazowego”.
Oczekiwana kwota przeznaczona będzie na zakup nagród rzeczowych. Konkurs adresowany jest do
szkół podstawowych z terenu MPK. Celem konkursu jest rozszerzenie wiedzy na temat fauny na
terenie MPK, ze szczególnym naciskiem na całą grupę bezkręgowców, zwierząt małych nie zawsze
widocznych gołym okiem , przez to mało znanych.
Po przedyskutowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie opiniuje wystąpienie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego w Krutyni w sprawie dofinansowania w wysokości 500zł konkursu plastycznego, pn:
”Moje ulubione zwierzę z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, z uwagi na wykorzystanie środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Zarząd Powiatu proponuje wystąpić do Urzędu Gminy w Pieckach z prośbą o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia.
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
UCHWĄŁA NR 85/710/2005 ZARZĄDU POWIATU
Negatywnie opiniuje s ię wystąpienie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni
w sprawie dofinansowania w wysokości 500zł konkursu plastycznego, pn:”Moje ulubione
zwierzę z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, z uwagi na wykorzystanie środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Zarząd Powiatu proponuje wystąpić do Urzędu Gminy w Pieckach z prośbą o dofinansowanie
tego przedsięwzięcia.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.pkt.3
Wniosek w sprawie: wyrażenia zgody na zlecenie „Wykonania dzieła pod nazwą:” P lan rozwoju
lokalnego powiatu mrągowskiego”. Koszt wykonania usługi 6 0000zł brutto.
Podstawa prawna
Art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity z 2001r.
(Dz.U.Nr 142
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Uzasadnienie
Posiadanie planu rozwoju lokalnego jest warunkiem formalnym umożliwiającym ubieganie się
o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu 3”Rozwój
lokalny” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).W priorytecie
tym będą wspierane

projekty mające wpływ

na zwiększenie

atrakcyjności gospodarczej

i inwestycyjnej regionu oraz tworzące warunki dla wzrostu zatrudnienia na danym terenie. Plan
rozwoju lokalnego powiatu mrągowskiego przygotowany zostanie zgodnie z zaleceniami zawartymi
w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”, opracowanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
W ubiegłym, roku powiat aplikował o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących
modernizacji infrastruktury drogowej, niestety bez skutku, bez sukcesu, wniosek odrzucono
z przyczyn formalnych, ponieważ do wniosku nie

załączono P lanu Rozwoju Lokalnego

prezentującego kluczowe przedsięwzięcia inwestycyjne powiatu. W związku z tym, że planowane jest
ponowne złożenie odrzuconego wniosku, a także aplikowanie o środki finansowe na realizację innych
zadań, istnieje pilna potrzeba opracowania planu rozwoju lokalnego dla powiatu. Z rozeznania,
przeprowadzonego wśród osób i firm zajmujących się realizacją tego rodzaju opracowań
strategicznych wynika, iż koszty kształtują się od 6000zł do 18 000złbrutto.
W wyniku głosowania, Zarząd Powiatu Mrągowskiego wyraził zgodę na zlecenie zadania, pn: „Plan
Rozwoju Lokalnego Powiatu Mrągowskiego ”. Koszt wykonania zadania – 6 000zł.
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 85/711/2005 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono zgodę na zlecenie zadania, pn: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Mrągowskiego”.
Koszt wykonania zadania – 6 000 zł (brutto).
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.pkt.4
Wniosek w sprawie: akceptacji treść oferty dotyczącej przekazania zadania z zakresu pomocy
społecznej.
Podstawa prawna
Art.19 ust.4, art.27 ust.1, art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o P omocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz
593 z późn.zm)
Uzasadnienie
W dniu 18 stycznia 2005roku do Starostwa Powiatowego w Mrągowie wpłynęła oferta organizacji
Pozarządowej Towarzystwa „Nasz Dom”na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
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dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 84/706/2005 z dnia 12.01.2005r.
stwierdził celowość realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pn:” prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej o charakterze socjalizacyjnym w ramach planu likwidacji Domu Dziecka
w Mrągowie przy ul.Wileńskiej 31 . W związku z tym została przygotowana treść oferty do akceptacji
przez zarząd Powiatu”.
Pani Teresa Nowacka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, iż do
wniosku dołączono :
- ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w/w zadania
- warunki konkursowe
- umowę
- wzór kosztorysu ze względu na typ kosztów
- regulamin Zespołu Opiniującego
Pani Jadwiga Szambelan- Skarbnik Powiatu poinformowała, że dotacja na dziecko w placówce
opiekuńczo-wychowawczej wynosiła 1472 zł. Na ul. Warszawskiej powiat posiada lokal mieszkalny
dla wychowanków Domu Dziecka, gdzie opłaca miesięczny ryczałt w wysokości 475zł/na
dziecko( bez wynagrodzeń ). Środki te przeznaczane są na wyżywienie, rachunki, odzież itd.
W wyniku głosowania, Zarząd Powiatu zaakceptował treść oferty, dotyczącej przekazania zadania z zakresu
pomocy społecznej na realizac ję zadania, pn: „Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej w niepublicznej placówce opiekuńczowychowawczej o charakterze socjalizacyjnym dla dziec i i młodzieży działającej w formie samodzielnych grup
mieszkaniowych”. Przedmiotem zleconego zadania jest prowadzenie placówki w okresie od 1.09.2005r do
31.12.2005r.Wysokosć dotacji na realizację zadania na 1 dziecko wynosi 1 600zł/ miesiąc.
Powołano skład osobowy Komisji Konkursowej :
1. Pan Edward Harasimowicz

-

Przewodniczący

2. Pani Teresa Nowacka

-

Członek

3. Pani Krystyna Kulik

-

Członek

4. Pan Zdzisław Piaskowski

-

Członek

Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 85/712/2005 ZARZĄDU POWIATU
Zaakceptowano treść oferty, dotyczącej przekazania zadania z zakresu pomocy społecznej na
realizację zadania, pn: „Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie
lub częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej w niepublicznej placówce opiekuńczo-
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wychowawczej o charakterze socjalizacyjnym dla dzieci i młodzieży działającej w formie
samodzielnych grup mieszkaniowych”.Przedmiotem zleconego zadania jest prowadzenie
placówki w okresie od 1.09.2005r do 31.12.2005r.Wysokosć dotacji na realizację zadania na
1 dziecko wynosi 1 600zł/ miesiąc.
Powołano skład osobowy Komisji Konkursowej :
1. Pan Edward Harasimowicz

-

Przewodniczący

2. Pani Teresa Nowacka

-

Członek

3. Pani Krystyna Kulik

-

Członek

4. Pan Zdzisław Piaskowski

-

Członek

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.pkt.5
Wyrażenie pozytywnej opinii przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w sprawie: zaliczenia ciągu
jezdnego łączącego ulice Słoneczną z drogą gruntową wzdłuż linii kolejowej Olsztyn- Ełk
w miejscowości Mrągowo do kategorii dróg gminnych.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię dotyczącą zaliczenia ciągu jezdnego, łączącego ulicę
Słoneczną z drogą gruntową wzdłuż linii kolejowej Olsztyn-Ełk (Dz.Nr 177/4) w miejscowości
Mrągowo, do kategorii dróg gminnych.
Powyższy wniosek przegłosowano jednogłośnie.
UCHWĄŁA NR 85/713/2005 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono pozytywną opinię dotyczącą zaliczenia ciągu jezdnego, łączącego ulicę Słoneczną
z drogą gruntową wzdłuż linii kolejowej Olsztyn-Ełk (dz.nr 177/4) w miejscowości Mrągowo
do kategorii dróg gminnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt.6
Wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie: pozbawienia :
- drogi nr 40220 od dr 610 Wygryny – kamień na odcinku Wygrany – Kamień
- ulicy Al.Wczasów w m.Ruciane –Nida, dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia ich do
kategorii dróg gminnych.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie: pozbawienia :
- drogi nr 40220 od dr.610- Wygryny-Kamień na odcinku Wygrany-Kamień
- ulicy Al.Wczasów w m.Ruciane –Nida
dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
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UCHWĄŁA NR 85/714/2005 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono pozytywną opinię w sprawie: pozbawienia :
· drogi nr 40220 od dr.610- Wygryny-Kamień na odcinku Wygrany-Kamień
· ulicy Al.Wczasów w m.Ruciane –Nida
dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.pkt.7
Zajęcie stanowiska wobec wystąpienia Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie w sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej.
Pan Jan Łoś – Dyrektor stwierdził, iż realizacja w/w tematów inwestycyjnych została przyjęta
Uchwałą Nr XXI/194/2004 Rady Powiatu w dniu 15 grudnia 2004r. jako Program Rozwoju
Infrastruktury Lokalnej Rozwoju Sieci Dróg Kategorii Powiatowej w latach 2004 – 2015.
Aby realizować i wystąpić o dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji w/tematów należy
mieć pozwolenie na budowę i projekt ze studiem wykonalności .
Koszt dokumentacji oscyluje w wysokości 3% wartości inwestycji.
Zarząd Po wiatu Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu
na 2005 rok na opracowanie dokumentacji projektowej na n/w zadania :
1.

Przebudowa drogi nr 26570 Nawiady –Babięta – 40 000zł.

2.

Przebudowa ulicy Warszawskiej i Roosevelta z przebudową skrzyżowania Traugutta –60 000zł.

UCHWAŁA NR 85/715/2005 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2005 rok na
opracowanie dokumentacji projektowej na n/w zadania :
1. Przebudowa drogi nr 26570 Nawiady –Babięta – 40 000zł.
2. Przebudowa ulicy Warszawskiej i Roosevelta z przebudową skrzyżowania Traugutta –
60 000zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pan J an Łoś- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie zwrócił się z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie: realizacji inwestycji na ul.Sienkiewicza. Powiat Mragowski w budżecie na
2005rok przyjął w dochodach udział własny w wysokości 90 000zł oraz dotację miasta Mrągowo
w wysokości 90 000zł
W przypadku przejęcia do realizacji tej inwestycji przez Miasto Mrągowo, należy dokonać zmian
w budżecie polegających na przekazaniu dotacji dla miasta Mrągowo w wysokości 90 000zł.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z pismem do Burmistrza Miasta Mrągowo w sprawie:
określenia warunków porozumienia realizacji inwestycji przy ul.Sienkiewicza, z propozycją
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prowadzenia tej inwestycji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie i udziałem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Mrągowie.
Pan Jan Łoś- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie jednocześnie podkreślił, iż rada
powiatu na sesji w dniu 29.12.2004r.podjęła uchwałę w sprawie: budżetu powiatu na 2005 rok
i zatwierdziła dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie środki finansowe w wysokości
1 546 000zł, w tym limit wynagrodzeń na kwotę 768 000zł. Pozostaje na całoroczne utrzymanie kwota
780 010 zł na 350km utrzymania całorocznego dróg.
Środki te są niewystarczające na całoroczne utrzymanie dróg powiatowych.
Ad.pkt 8
Podjecie decyzji co do dalszego postępowania w sprawie: tzw.”starej gazowni”.
Dwa przetargi na sprzedaż działki nr 76/4 i 76/6 o pow.0,5132 ha nie zostały rozstrzygnięte.. Umowa
dzierżawy działki nr 76/5 o pow.0,1518 ha z Polkomtel SA została w listopadzie 2004 roku
rozwiązana.
Podstawa prawna
art.32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z
2001r, Nr

142 poz.1592 z późn.zm), art.11 ustawy z dnia

21.08.1997r.

o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000r. z późn.zm)
Uzasadnienie
Po dwóch przetargach można albo zorganizować kolejny przetarg, albo zbyć nieruchomość w drodze
rokowań , za cenę nie niższą niż 40% (wycena 322 830zł. )
Terminy obowiązujące powiat to nie wcześniej niż 2 tygodnie od nie rozstrzygnięcia II przetargu i nie
później niż 6 miesięcy.
Zarząd Powiatu Mrągowskiego wstrzymał się z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości,
tzw. Starej Gazowni położonej w Mrągowie przy ul.Nowogródzkiej 1. W przypadku zgłoszenia się
oferenta , zarząd powróci do w/w tematu.

Ad.pkt.9
Podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu w sprawie: nabycia w formie darowizny od Gminy Piecki
działek nr 179 i 92/1, położonych w obrębie Cierzpiety, stanowiących odcinki dróg w ciągu dróg
powiatowych.
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Podstawa prawna
art.32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U
z 2001r, Nr 142 poz.1592 z późn.zm), art.11 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000r. z późn.zm)
Uchwała Nr XVIII/89/2000 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3.02.2000r w sprawie: upoważnienia
Zarządu Powiatu do występowania o uwłaszczenie oraz nieodpłatne nabywanie nieruchomości przez
Powiat Mrągowski.

Uzasadnienie

Gmina Piecki podjęła wszystkie niezbędne uchwały do darowania w/w działek na rzecz Powiatu
Mrągowskiego.
Pan Grzegorz Dąbrowski – Geodeta Powiatowy poinformował, iż Wójt Gminy P iecki –Pani Maria
Jarczewska wystąpiła z wnioskiem dotyczącym regulacji prawa własności nieruchomości zajętych pod
drogi publiczne . Rada Gminy w P ieckach wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny
odcinku dróg położonych w obrębie Cierzpięty oznaczonych nr działki 179 o pow. 0,72 ha i nr 92/1 o
pow.0,27 ha .Po przedyskutowaniu.
Zarząd Powiatu Mrągowskiego jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: nabycia nieruchomości
położonych w obrębie Cierzpiety Gmina Piecki.
UCHWAŁA NR 85/717/2005 ZARZĄDU POWIATU
w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w obrębie Cierzpiety Gmina P iecki.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.pkt.10
Wniosek Wójta Gminy P iecki z dnia 20.01.2005r. o uzgodnienie w zakresie zadań samorządowych,
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji .
· budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA Nr 34 739 na istniejącej wieży
POLKOMTEL S.A. (montaż anten, montaż urządzeń przy podstawie masztu, budowa przyłącza
energetycznego) na części działki nr ewid. 14/6 obręb Stare Kiełbonki, gm. Piecki – projekt decyzji
Nr 1/05, zn.BKR 7336-1/05.
Podstawa prawna
Art.60 ust.1 w związku z art.53 ust.4 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn.zm)
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy o – planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt gminy wydaje
decyzję o ustaleniu celu publicznego po uzgodnieniu m.in. z zarządem powiatu w zakresie zadań
samorządowych, o których mowa w ustawie, tj.z uwagi na przewidywaną realizację zadań
samorządowych na terenie objętym wnioskiem.
Wójt Gminy P iecki wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie przedstawionej w załaczniku

decyzji

w zakresie zadań samorzadowych. Na wymienionym w decyzji terenie nie przewiduje się realizacji
zadań samorządu powiatowego oraz brak jest obecnie danych pozwalających na stwierdzenie ,ze na
terenie planowanej inwestycji realizowane będą programy, o których mowa w art.48 przywołanej na
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
Zarząd Powiatu Mrągowskiego nie wniósł uwag do projektów decyzji o warunkach Zabudowy i nie
przewiduje realizacji zadań samorządu powiatowego na następującym terenie :
· budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA Nr 34 739 na istniejącej wieży

POLKOMTEL S.A. (montaż anten, montaż urządzeń przy podstawie masztu, budowa przyłącza
energetycznego) na części działki nr ewid. 14/6 obręb Stare Kiełbonki, gm. Piecki – projekt decyzji
Nr 1/05, zn.BKR 7336-1/05.
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 85/707/2005 ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu nie wnosi uwag do projektów decyzji o warunkach Zabudowy i nie
przewiduje realizacji zadań samorządu powiatowego na następującym terenie :
· budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA Nr 34 739 na istniejącej wieży
POLKOMTEL S. A. (montaż anten, montaż urządzeń przy podstawie masztu, budowa
przyłącza energetycznego) na części działki nr ewid. 14/6 obręb Stare Kiełbonki, gm.
Piecki – projekt decyzji Nr 1/05, zn.BKR 7336-1/05.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.pkt.11
Wniosek Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 14.01. 2005r. o wyrażenie opinii w sprawie: projektu
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa.
Podstawa prawna
Art.11 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z
2003r. Nr 80, poz.717 z późn.zm)
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt gminy lub
burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium występuje
o opinię dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium m.in. do starosty powiatowego.
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Burmistrza Miasta Mrągowo wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Mrągowie o wyrażenie
opinii w sprawie: przedstawionego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Mrągowo.
Analiza projektu studium wykazała, że :
1. w rozdziale 4. cz.I opracowania zamieszczono „Zestawienie obiektów zabytkowych”, w następstwie
czego wykazane obiekty (budynki) przypuszczalnie objęte zostaną ścisłą ochroną konserwatorską, co
w bliskiej przyszłości może utrudnić rozwój miasta.
2. zawarte w rozdziale 2. cz.II parametry i wskaźniki urbanistyczne (uwzględniające wymagania ładu
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju) do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Mrągowo,

winny być szczegółowo

rozpatrzone na etapie sporządzania tych planów. Wnikliwa analiza tych parametrów i dostosowanie
ich do specyfiki miejsca i uwarunkowań szczegółowych, pozwoli na dokonanie oczekiwanych
i pożądanych zmian w strukturze miasta Mrągowo.
Po przedyskutowaniu, Zarząd P owiatu jednogłośnie podjął uchwałę, jak w propozycji Wydziału
Architektury i Budownictwa.
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 85/708/2005 ZARZĄDU POWIATU
Wyrażono pozytywną opinię w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Mrągowo, z prośbą o uwzględnienie następujących uwag :
1. w rozdziale 4. cz.I opracowania zamieszczono „Zestawienie obiektów zabytkowych”, w następstwie
czego wykazane obiekty (budynki) przypuszczalnie objęte zostaną ścisłą ochroną konserwatorską, co
w bliskiej przyszłości może utrudnić rozwój miasta.
2. zawarte w rozdziale 2. cz.II parametry i wskaźniki urbanistyczne (uwzględniające wymagania ładu
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju) do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Mrągowo,

winny być szczegółowo

rozpatrzone na etapie sporządzania tych planów. Wnikliwa analiza tych parametrów i dostosowanie ich
do specyfiki miejsca i uwarunkowań szczegółowych, pozwoli na dokonanie oczekiwanych i pożądanych
zmian w strukturze miasta Mrągowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.pkt.12
Protokół z dnia 25 stycznia 2005r. został przyjęty bez uwag.
Ad.pkt.13
Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie środka
trwałego – POLONEZ CARO, rok produkcji 1996, o nr rejestracyjnym ONZ 1177, będącego
własnością Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie. Koszt remontu przewyższa wartość samochodu.
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W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Mrągowskiego wyraził zgodę na ogłoszenie procedury
przetargowej na sprzedaż środka trwałego POLONEZ CARO , będącego własnością Powiatowego
Urzędu Pracy w Mrągowie , rok produkcji 1996 rok, o nr rejestracyjnym ONZ 1177
Wniosek przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 85/716/2005 ZARZĄDU POWIATU
Zarząd Powiatu Mrągowskiego wyraził zgodę na ogłoszenie procedury przetargowej na
sprzedaż środka trwałego POLONEZ CARO, będącego własnością Powiatowego Urzędu
Pracy w Mrągowie , rok produkcji 1996 rok, o nr rejestracyjnym ONZ 1177
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.pkt.14
Protokół z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia 21 stycznia 2005 roku został przyjęty, bez
odczytywania.
Ad.pkt.15- Sprawy różne.
Pan Edward Góralczyk – Członek Zarządu Powiatu, będący przewodniczącym Komisji
Stypendialnej poinformował, że globalna, przyznana na powiat kwota do podziału na stypendia dla
studentów została rozdysponowana. 79 osób otrzyma stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie.
Wysokość w/w kwoty stypendium zatwierdzono odpowiednim regulaminem, na Konwencie
Starostów. Pozostaje więc do rozdysponowania kwota w wysokości 1 000zł. Brakuje 340 zł, aby 80
stypendysta otrzymał w/w środki finansowe.
W związku z tym, Zarząd Powiatu postanowił pozostałą kwotę z wypłat stypendiów dla studentów
w wysokości 1 000zł, przeznaczyć na pokrycie kosztów wysyłki- powiadomień dla zainteresowanych
osób, które ubiegały się o ich wypłatę.
Porządek posiedzenia zrealizowano. Przewodniczący Zarządu –Pan Andrzej Piwoński zamknął
85 posiedzenie Zarządu Powiatu Mrągowskiego

Protokołowała:
Alicja Lubecka

