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Protokół Nr 16/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 22.04.2016 r.  
które odbyło się  
w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza’ 
w Mrągowie 
godz. 10.00 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca  Komisji p. Bożenna Ulewicz  stwierdzając quorum otworzyła szesnaste  
posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a następnie 
powitała gości i członków komisji.  

 

Załącznik nr 1,2  

2. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z obiektami Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  

4. Prezentacja Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie. 

5. Dyskusja.  

6. Zaopiniowanie materiałów na XVI sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2016 r. zadań publicznych   z 
zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  w 
2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań Węgorzewskiego 
Centrum Kultury w Węgorzewie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg  pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez miejskie instytucje kultury. 
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
 

Przejazd do miejscowości  Tałty.  
 
9.  Zwiedzanie Ośrodka Szkoleniowego ”Baza”  w Tałtach. 

10.  Zakończenie posiedzenia.  

  Przewodnicząca komisji poprosiła o przegłosowanie porządku obrad. Porządek posiedzenia 
został przyjęty jednogłośnie. 
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3. Zapoznanie się z obiektami Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  

Członkowie komisji zapoznali się z obiektami szkoły. 

4. Prezentacja Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie. 

 
Głos zabrał Starosta Powiatu Mrągowskiego p. Antoni Karaś, który podziękował członkom 

komisji za przyjazd do Mrągowa. Kolejno odniósł się do działalności Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego Baza w Mrągowie.       Następnie pożyczył przyjemnych obrad.  

 
Głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Baza                          

w Mrągowie p. Regina Tołkowicz, która powiedziała, iż cieszy się niezmiernie, że może gościć 
komisję. Pani Dyrektor poinformowała, iż ma jeszcze rok kontraktu na stanowisku dyrektora  tej 
szkoły. Stwierdziła, iż szkoła jest specyficzna i praca jest trudna, chciałaby, aby placówka dalej 
funkcjonowała i była perełką województwa. Placówką opiekuje się Polski Związek Żeglarski i jest to 
szkoła mistrzostwa sportowego w żeglarstwie. W szkole oprócz nauki uczniowie obowiązkowo 
uprawiają jeden  z czterech sportów. Kolejno omówiła strukturę zespołu oświatowo-sportowego. 
Przedstawiła budżet placówki oraz źródła finansowania. Dodała, iż szkole        w znacznym stopniu 
pomaga powiat, bo zależy mu na tym, aby ta szkoła istniała. Nasuwa się pytanie, co powie środowisko 
powiatu mrągowskiego jeżeli tej szkoły nie będzie.  Podkreśliła, iż ona stanowi kolebkę żeglarstwa i 
należy się zastanowić jak                 tej szkole pomóc? 

 
Starosta p. Antonii Karaś przedstawił, sytuację finansową placówki oraz środki które dokłada 

powiat do działalność ośrodka. Kolejno przedstawił dotacje przekazane przez Polski Związek 
Żeglarski. Stwierdził, iż Polski Związek Kajakowy nie dotuje szkoły. Problemem jest brak 
samochodu, który woziłby uczniów na zawody, zgrupowania, w związku z czym muszą wypożyczać 
transport co generuje koszty. Pan starosta wspólnie z przewodniczącym rady starają się lobbować  na 
rzecz szkoły i ją promować na zewnątrz. Pan Starostwa przypomniał, iż podczas ubiegłorocznych 
mistrzostw województwa warmińsko-mazurskiego Prezes Wojewódzkiej Federacji Sportu w Olsztynie 
wręczył nagrodę jako 9 klubowi w sporcie kwalifikowanym na 400 powiatów. Otrzymali także 
wyróżnienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego    i nagrodę w wysokości 20 tys. zł. 

Załącznik nr 3  
 
Dyrektor p. Regina Tołkowicz przedstawiła koszty wyjazdów sportowych     w latach 2013-

2015 i związane z tym konkretne wyniki. Uczniowie muszą jeździć na zgrupowania nad morze, by 
trenować, bo zawody odbywają się nie na jeziorze, ale nad morzem. Wyjazdy na zgrupowania i 
zawody w kraju i zagranica zabierają 1/3 budżetu. Uczniowie uczą się w 3 typach szkół i atmosfera 
jest rodzinna, a klasy są mało liczne. Wyniki w nauczaniu są bardzo wysokie, a szczególnie na 
wysokim poziomie jest nauka języków obcych. Dodała, iż w szkole jest czas na zajęcia sportowe i na 
dydaktykę. 

 
Starosta p. A. Karaś powiedział, iż w ubiegłym roku nawiązano kontakt ze Szkołą 

Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, która również borykała się                             z problemami 
finansowymi i sportowymi. Szkoła zwróciła się do Marszałka Województwa Małopolskiego  o 
przejęcie i Marszałek w ubiegłym roku przejął tę szkołę i szkoła zaczęła prężnie się rozwijać. Kolejno 
zwrócił się do radnych, aby wziąć to pod uwagę, ponieważ koszty 700 tys. zł. nie są duże. Szkoła 
kształci mistrzów polski, województwa, świata na potrzeby kraju i  województwa warmińsko-
mazurskiego. 

 
Wiceburmistrz Mrągowa p. Tadeusz Witkowicz powiedział, iż szkoła jest „oczkiem w głowie” 

dla samorządu miejskiego i powiatowego. To kilkadziesiąt lat tradycji i wspaniałych wyników. Przy 
współpracy wszystkich samorządów efekt będzie pozytywny, a szkoła będzie się rozwijała. Podkreślił, 
iż wszystkim zależy, aby się szkoła rozwijała. Podziękował komisji za przybycie do Mrągowa. Dodał, 
iż samorząd miasta Mrągowa zrobi wszystko, aby  Zespołowi Sportowo Oświatowemu     i Klubowi 
BAZA pomagać.  
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Przewodnicząca komisji zarządziła, krótką przerwę w obradach.  
 
Po przerwie głos zabrała Pani Przewodnicząca, która powiedziała, iż BAZA Mrągowo w 

latach 70 – tych była markową szkołą, która kształciła znakomitych sportowców i była wizytówką 
regionu jeżeli chodzi o szkolnictwo sportowe. Szkoła jest świetnie zarządzana i zadbana, ale drobne 
braki infrastrukturalne są widoczne gołym okiem, oglądając klasy, boiska, salę sportową. Potrzebne są 
środki, które podbiłyby wartość tej placówki i zrobiły ją produktem bardziej markowym. Problemem 
jest również  niż demograficzny oraz obecne preferencje młodzieży, która woli surfować w internecie 
niż uprawiać sporty wymagające aktywności fizycznej. Jest potrzeba, aby ten obiekt znalazł się w 
strukturach regionalnych i należy rozmawiać jak ta szkoła rokuje na przyszłość oraz jaka jest 
możliwość wsparcia tej placówki? 

 
Radna p. Irena Burczyk zapytała, czy placówka starała się o dotacje z UE? Kolejno zapytała o 

koszty remontu boiska do koszykówki, które na chwilę obecną jest nieczynne.  
 
Starosta p. A. Karaś poinformował, iż 24 maja 2016 roku odbędzie się                         

w Mrągowie wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnej, która będzie 
dyskutowała nad przekształceniem szpitala w Mrągowie, który jest                 w tzw. „3 P partnerstwo 
– publiczno – prywatne”, gdzie również jest wkalkulowany Zespół Sportowo-Oświatowy BAZA. W 
ramach tego 3P zaplanowano termoizolację budynku, w którym odbywają się obrady komisji, 
zaplanowano remont boisk oraz remont chodników. Będą szukać partnera, który by te inwestycje 
wykonał. Do końca roku 2017 muszą dostosować szpital do wymogów unijnych, bo w innym 
przypadku zostanie zamknięty. Szpital w Mrągowie jest spółką, ale w 100% zarządzany jest przez 
starostwo. Posłowie partii rządzącej są zainteresowani taką formą prowadzenia szpitala i chcieliby 
zapoznać się z tym systemem i zobaczyć jak on funkcjonuje. Poprzednio szpital miał straty, a w 
ubiegłym roku osiągnął zysk w kwocie 173 tys. zł. zysku i dobrze prosperuje.  

 
Dyrektor p. Tołkowicz powiedziała, że została dyrektorem placówki w roku 2013 i wówczas już 

nie było możliwości pisania projektów. Natomiast uprzednio nie było możliwości otrzymania środków 
od powiatu na wkład własny. Odniosła się do drugiego pytania dotyczącego boiska, które miało być 
zrobione do czerwca 2016 r., ale niestety nie będzie zrobione i Pani Dyrektor będzie występowała z 
prośbą do Sanepidu o wydłużenie  tego terminu. Dodała, że zajęcia z koszykówki odbywają się w 
placówce jak też w innych placówkach ponadgimnazjalnych, które dysponują dużymi salami.  

 
Radna p. I. Burczyk powiedziała, iż w dniu wczorajszym uczestniczyła                         

w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych  w Zespole Szkół z 
Ukraińskim Językiem Nauczania w  Górowie Iławeckim, gdzie w/w szkoła pozyskała 1 300 000 zł. ze 
środków europejskich. 

 
Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski wyjaśniając, iż 

taka była polityka Samorządu Województwa, by szkoły mu podległe aplikowały o środki UE w tych 
obszarach, gdzie nie wymagany był wkład własny.   W  Zespole Szkół w Górowie istniała możliwość 
wsparcia godzin dydaktycznych pozalekcyjnych w innych przypadkach, tj. szkół medycznych, 
tworzenia od początku             do końca nowego kierunku wraz z wyposażeniem. W nowym okresie 
programowania będzie możliwa termomodernizacja, natomiast do innych projektów będzie potrzebny 
wkład własny. 

 
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Sejmiku p. Julian Osiecki, który przypomniał historię  

dotyczącą prób przejęcia Zespołu Oświatowo-Sportowego Baza w Mrągowie przez Samorząd 
Województwa. W roku 2004 były zabezpieczone na ten cel środki. Jednak ówczesna dyrekcja 
zgadzała się na przekazanie samej szkoły bez bazy szkoleniowej w Tałtach jak też, bez budynków 
mieszkalnych. Starostwo wydzierżawiło ośrodek  w Tałtach na 20 lat. Dodał, że wniosek o przejęcie 
szkoły jest ciągle aktualny.  

 
Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał, ile kosztuje subwencja oświatowa na jednego ucznia w 

Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ? 
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Dyrektor p. Z. Fadrowski powiedział, iż wczoraj informował, iż zmienił się wskaźnik, czyli 
pojawiła się nowa kategoria dodatkowe lekcje z j. polskiego   w związku z tym szkoła w Górowie 
otrzymała dodatkowo do subwencji oświatowej 1 milion 13 tys. zł., a subwencja oświatowa na 
jednego ucznia wynosi około  11,5 tys. zł. 

 
Radny p. Ryszard Kawczyński powiedział, iż prowadzi taką szkołę jak  samorząd i jest to 

szkoła rządowa, która nie funkcjonuje tylko w oparciu    o subwencję. Oprócz subwencji dostaje 
dodatkowe środki z ministerstwa na bieżące utrzymanie i na inwestycje. Pan radny chciałby, aby 
polskie mniejszości narodowe za granicą były wspierane w takim stopniu jak w Polsce są wspierane 
mniejszości narodowe.  

 
Radny p. Zbigniew Pietrzak stwierdził, iż szkoły mniejszościowe                          

w województwie są i funkcjonują zgodnie z przepisami, które zostały ustalone przez Sejm RP i 
dotacje są  zgodne  z ustawą o systemie oświaty. W tym przypadku należałoby zrobić pogłębioną 
analizę tego zagadnienia.  

 
Starosta p. Antonii Karaś przedstawił jak wygląda sytuacja z Bazą w Tałtach.            W 2001 

roku ówczesny starosta zawarł umowę dzierżawy na 20 lat z Klubem Sportowym Baza. Klub jest 
skłonny na zasadzie wzajemnej umowy zrezygnować  z dzierżawy. Pan Starosta wybiera się również 
na rozmowy do Ministerstwa Sportu ws. przejęcia szkoły przez ministra jednak z tego co wiedzą to 
ministerstwo nie prowadzi żadnej szkoły sportowej.  

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski,  stwierdził, iż w roku 2004 chciano przejąć szkołę, ale pojawiła się 

przeszkoda i teraz też jest ta przeszkoda, czyli ośrodek w Tałtach. Przypomniał, iż klub sportowy nie 
otrzymał dzierżawy tylko ma ograniczone prawo rzeczowe, czyli  może się  tego zrzec lub wycofać. 
Według ustawy szkoły sportowe są zadaniem własnym powiatu, o ile nie mają charakteru 
regionalnego lub ponadregionalnego. Starostwo ubiegało się o taki zapis prawny mówiący o tym, że 
szkoły regionalne i ponadregionalne są zadaniem własnym samorządu województwa. W roku 2004 
regionalność szkoły określał swoją decyzją kurator oświaty. Pan kurator wydał pozytywną opinię, 
którą uchyliła Minister Edukacji Narodowej.  

 
Radny p. Marek Szter powiedział, iż z punktu widzenia sportów wodnych jest to szkoła 

regionalna, która powinien się zająć samorząd województwa. Jeżeli chodzi                         
o koszykówkę i piłkę nożną to nie widzi tutaj charakteru regionalnego. Należałoby się zastanowić nad  
przejęciem, tej placówki, bo jak samorząd nie przejmie to za kilka lat może być sytuacja, że nie będzie 
szkoły kształcącej  młodych żeglarzy.  

 
Dyrektor p. R. Tołkowicz dodała, iż jeżeli chodzi o koszykówkę i siatkówkę to te dyscypliny są 

prowadzone w szkole od 2-3 lat.   
 
Radny p. Sławomir Jezierski dodał, iż należałoby dążyć do tego, aby  pozostałe dyscypliny stały 

się regionalne. Należy się zastanowić i wrócić do tej sprawy, aby zachować i rozwijać tę bazę dla 
żeglarstwa i innych dyscyplin. 

 
Radna p. Teresa Nowakowska powiedziała, iż temat jest bardzo poważny   i szkoda, że komisja 

zajęła się nim tak późno. Stwierdziła, że jeżeli będziemy podejmować jakąś decyzję to najpierw 
musimy przeanalizować budżet województwa. Powinniśmy wszystko zrobić wspólnie, aby nie 
dopuścić do likwidacji tej szkoły. Jednak Pani radna usłyszała, jak dużo pomaga starostwo w 
prowadzeniu placówki, ale nie usłyszała jak miasto Mrągowo wspomaga szkołę? Kolejno zapytała, 
czy biznes lokalny wspomaga placówkę? 

 
Dyrektor p. Tołkowicz stwierdziła, iż parę lat temu szkoła otrzymała 100 tys. zł od miasta, 

natomiast w roku ubiegłym otrzymali łódkę. Pomoc ze strony miasta jest stanowczo za mało. Biznes 
raczej nie wspomaga placówki.  

 
Radny p. R. Kawczyński powiedział, iż docenia pracę Pani Dyrektor. Dodał, że muszą być  

takie kierunki jak koszykówka i piłka nożna, aby wspomagać inne kierunki. Władze samorządowe 
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powiatu powinny współpracować z Marszałkiem ws. uregulowania własności Bazy w Tałtach i innych 
nieruchomości. Zawnioskował o pomoc na zakup samochodu dla placówki w wysokości 100 tys. zł. z 
budżetu samorządu województwa. 

 
Radna p. Ulewicz powiedziała, iż jak dobrze zrozumiała, intencje radnego                         

p. Kawczyńskiego by komisja wyraziła rekomendację dla tej szkoły, która by została złożona na sesji 
sejmiku.  Pani Przewodnicząca stwierdziła, ze pierwszy wniosek, to byłaby rekomendacja kierowana 
do Komisji Budżetu i Finansów, Zarządu Województwa i Sejmiku o podjęcie działań mających na 
celu uregulowanie sytuacji prawnej placówki. Następnie zarządziła głosowanie nad drugim wnioskiem 
dotyczącym dotacji na zakup samochodu w wysokości 100 tys. zł. Członkowie komisji jednogłośnie 
poparli powyższy wniosek. 

 
Radny p. Z. Pietrzak powiedział, iż komisja może poprzeć wniosek, który został złożony przez 

Pana Starostę, a dotyczący przejęcia w przyszłości placówki przez Samorząd Województwa. 
 
Dyrektor p. Fadrowski, stwierdził, iż  oczekiwaniem Zarządu jest wyczyszczenie kwestii 

prawnych związanych z nieruchomościami placówki oraz brak odpowiedzi  ws. programu rozwoju 
tejże bazy, w którego elementy samorząd województwa mógł się włączyć. Poprosił, aby starostwo 
przygotowało koncepcje strategii rozwoju szkoły mistrzostwa sportowego pod kontem możliwości 
współpracy z samorządem województwa. 

 
Starosta p. A. Karaś powiedział, iż strategia została przesłana, tylko okazało się, że  

Wicemarszałek  p. Wioletta Śląska- Zyśk nie otrzymała tego dokumentu. 
 
Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar  Buszan wyjaśnił, dlaczego szkoła nie została 

przejęta w roku 2004. Samorząd powinien przejąć całą nieruchomość  i  wówczas można zrobić 
wojewódzką szkołę mistrzostwa sportowego w różnych dyscyplinach, w których się specjalizujemy. 
Dodał, iż dzięki tej szkole województwo zajmuje 10 miejsce w kraju w sporcie dzieci i młodzieży. 
Samorząd Województwa jest zainteresowany tą szkołą, ale muszą być uporządkowane sprawy 
własnościowe. Przypomniał, iż Samorząd Województwa w skali roku dokłada 300 tys. zł  do różnego 
rodzaju wyjazdów dzieci i młodzieży na imprezy sportowe. Podkreślił, iż potrzebna jest koncepcja 
jeżeli chodzi  o przyszłość szkolnictwa sportowego w kraju.  

 
Pani Przewodnicząca powiedziała, iż starostwo na pewno ponowi działania                  i jeszcze 

raz prześle materiał do Zarządu Województwa. 
 

5. Zaopiniowanie materiałów na XVI Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji                         
z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2016 r. zadań 
publicznych   z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 
Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Z. Fadrowski, który przedstawił 

powyższy projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyboru ofert i 

udzielenia dotacji  z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2016 r. 
zadań publicznych   z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Za pozytywnym 
zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 

 
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/315/15 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
Powiatowi Ostródzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie                         
w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie. 
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Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Z. Fadrowski, który przedstawił 
powyższy projekt uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały,                         
za pozytywnym zaopiniowaniem – głosowało – 8 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Węgorzewo pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań Węgorzewskiego 
Centrum Kultury w Węgorzewie. 
 

Ponownie głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Z. Fadrowski, który 
przedstawił powyższy projekt uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały,                         
za pozytywnym zaopiniowaniem – głosowało – 8 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Gminie Miastu Elbląg  pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w zakresie kultury 
realizowanych przez miejskie instytucje kultury. 
 

 Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Z. Fadrowski,  przedstawił powyższy projekt 
uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały,                         
za pozytywnym zaopiniowaniem – głosowało – 8 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.  
 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie wniesiono. 
 

7. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Członkowie komisji  popłynęli statkiem na drugą stronę jeziora Czos.  
 
Przejazd do miejscowości  Tałty.  

 
11.  Zwiedzanie Ośrodka Szkoleniowego ”Baza”  w Tałtach. 
 

Członkowie komisji udali się do miejscowości Tałty w celu zwiedzenia bazy szkoleniowej              
w Tałtach. 

 
 Głos zabrał Prezes Klubu „Baza” p. Wojciech  Jaszczur Nowicki  który przedstawił 
prezentację dotyczącą modernizacji bazy szkoleniowej  w Tałtach. 
 

 Dyrektor p. Z. Fadrowski przypomniał, iż Samorząd Województwa od roku 2004 prezentuje 
stanowisko, że ośrodek w Tałtach ma być wolny od wszelkich zobowiązań finansowych i ma być w 
pełni do dyspozycji szkoły to wówczas można kontynuować rozmowy na temat przejęcia. Kolejno 
zapytał, kiedy kończy się trwałość projektu? 
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 Prezes Nowicki powiedział, iż ośrodek powstał po to, aby młodzież mogła pływać na dużych 
łodziach i temu ma to służyć. Po stronie klubu zostały poczynione pewne inwestycje i klub zaciągnął 
kredyty w wysokości 400 tys. zł. Trwałość projektu kończy się za 4 lata.  
 

Dyrektor p. Z. Fadrowski dodał, iż w momencie rozwiązania wcześniejszego umowy, a nawet 
po wygaśnięciu pozostaje otwartą kwestia wzajemnych rozliczeń w zakresie zainwestowanych 
środków z właścicielem nieruchomości. Pan Marszałek postawił jednoznacznie kwestię Tałt, które 
mają być wolne nie obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, czy zobowiązaniami. 

 
Prezes Nowicki powiedział, iż były dwa pozwolenia na budowę, które podpisał starosta. 

Uzgodnienia nie musiały być, ale były w roku 2013. Starostwo zaakceptowało pomysł rozbudowy i 
przebudowy. Starostwo również  zarzucało, że niewiele było robione, dodał, że to prawda, w 
pierwszych latach każdą zarobioną złotówkę przekazywali na potrzeby zawodników i klubu 
sportowego. Nadmienił, że ośrodek pełni służebną rolę, aby można było realizować na wyższym 
poziomie wspólne cele szkoły mistrzostwa sportowego i klubu. Ośrodek  na dzień dzisiejszy                         
jest w dyspozycji klubu sportowego, który ma jakieś pomysły. Stwierdził, że to wszystko można 
zatrzymać i przekazać do powiatu,  tylko nasuwa się pytanie, co dalej, czy Marszałek przejmie tę 
szkołę?   
 

Dyrektor p. Z. Fadrowski dodał, iż sztucznym jest twór, gdy szkoła korzysta                         
z obiektów, których mogłaby być użytkownikiem 100%, a jest użytkownikiem zależnym. 

 
Prezes Nowicki powiedział, iż w 2000 roku  majątek został wydzielony w celu sprzedaży i 

klub wystąpił do starostwa powiatowego o wieloletnią dzierżawę, podejmując się trudu utrzymywania 
ośrodka. Ośrodek przynosi zyski tylko 2 miesiące w roku, a utrzymanie kosztuje.  
 

Dyrektor p. Z. Fadrowski dodał, iż przejmując placówkę musimy mieć pewność, że majątek 
statutowy będzie w 100% służył celom statutowym szkoły. By placówka była z prawdziwego 
zdarzenia to potrzebuje tego ośrodka. Samorząd Województwa przejmując szkołę chce władać 
wszystkimi nieruchomościami. 

 
Prezes Nowicki powiedział, iż w 2010 r. Marszałek Województwa p. Jacek  Protas 

zaakceptował, pomysł, gdzie niewielka część nieruchomości pozostawałaby po stronie klubu, a cała 
pozostała część zostałaby przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu. Jednak  o nie przejęciu zaważyły 
inne przyczyny. 

 
Dyrektor Departamentu Sportu p. W. Buszan oświadczył, iż brał udział                         

w spotkaniu, gdzie była przedstawiona koncepcja, ale samorząd nie podejmował tematu, ponieważ nie  
został rozwiązany problem własności.  

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż najsłuszniejsza jest wypowiedź Dyrektora 

Fadrowskiego, który powiedział, że starostwo ze związkiem ma wyczyścić sytuację i przedstawić 
jednoznaczny obraz na przyszłość.  

 
Starosta p. A. Karaś powiedział, iż w pierwotnej wersji, była taka  koncepcja, aby do fundacji 

wszedł Marszałek Województwa, Starostwo, Klub i PZŻ. Jednak okazało się, że starostwo nie może 
wejść do fundacji i działać w jej strukturach. 
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Prezes Nowicki powiedział, iż należy utworzyć spółkę celową. Następnie poprosił, aby 
wszystkie strony spotkały się wspólnie i przedyskutowali sporne kwestie. 

 
Przewodnicząca komisji oświadczyła, iż na najbliższej sesji Sejmiku zada pytanie, jaki pogląd 

ma Pan Marszałek jeśli chodzi o przejęcie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie? 
 
12. Zakończenie posiedzenia.  

 Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim obecnym i zakończyła obrady Komisji 
Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22.04.2016 r.  
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
 
Bożenna Ulewicz 
 
 

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 


