
Korespondencja w sprawie zwołania „korespondencyjnej” 
XX Sesji Rady Miejskiej na dzień 08 kwietnia 2020 r. 

 
 
Pismo nr 1  - informacja o zwołaniu, dokumentacja i porządek sesji. 
 
Dzień Dobry, 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii i koniecznością podjęcia działań ograniczających ryzyko zarażenia COVID-
19 Pan Henryk Nikonor, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mrągowie, na podstawie art. 15zzx  ustawy z dnia 31 
marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568), w związku z art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Mrągowa, zwołał XX Sesję Rady 
Miejskiej w Mrągowie w dniu 8 kwietnia 2020r. (środa) o godz.15:00 w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Mrągowie, ul. Królewiecka 60A. 
 
Uprzejmie informuję, że art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia, w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwołanie obrad organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 
korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), dlatego też Pan Henryk Nikonor podjął decyzję aby sesja, w tym 
podjęcie uchwał, odbyła się w trybie korespondencyjnym. 
W załączeniu przesyłam Państwu skany materiałów oraz porządek obrad. 
W przypadku pytań odnośnie materiałów prosimy uprzejmie o przesłanie ich w dogodny dla Państwa sposób do 
biura rady, w celu wcześniejszego przygotowania i udzielenia odpowiedzi. 
W kolejnych emailach otrzymacie Państwo informację na temat przebiegu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w 
Mrągowie oraz sposobu głosowania. 
  
Z poważaniem 
Małgorzata Tomaszewska 
Biuro Rady 
Urząd Miejski w Mrągowie 

Projekty uchwały prezentujemy w odrębnym załączniku! 

 
Pismo nr 2  - informacja o planowanym przebiegu XX Sesji RM 
 
Dzień dobry, 
Przedstawiamy Państwu informację na temat na temat przebiegu XX sesji Rady Miejskiej w Mrągowie, zwołanej w 
trybie korespondencyjnym: 
Sesja zwołana jest w trybie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2019r., poz. 506) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oznacza to, że w dniu sesji pozostajecie Państwo w 
domach. Prosimy jednocześnie o aktywne uczestnictwo w sesji za pośrednictwem poczty elektronicznej i śledzenie 
transmisji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
MATERIAŁY SESYJNE 
1.            Projekty uchwał będące przedmiotem obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie zostały Państwu wysłane 
drogą elektroniczną w dniu 3 kwietnia 2020r. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 
1.            Bardzo prosimy o przesyłanie na adresy biurorady@mragowo.um.gov.pl pytań dotyczących przesłanych 
projektów uchwał. Odpowiedzi na pytania radnych zostaną udzielone w miarę możliwości mailowo i na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 8 kwietnia 2020r. 
2.            Wnioski o ewentualne zmiany w porządku obrad sesji możecie Państwo zgłaszać na ww. adres mailowy do 
dnia 8 kwietnia 2020r. do godz. 12.00. Przypominamy, że w przypadku sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym na 

https://poczta.wp.pl/k/


zmianę w porządku obrad musi wyrazić zgodę wnioskodawca, czyli Burmistrz. Jeśli taki wniosek padnie, a 
Burmistrz wyrazi zgodę, zostanie zarządzone głosowanie w tej sprawie drogą e-mailową. 
3.            W odrębnym e-mailu otrzymacie Państwo informację, czy – pomimo trybu zwołania sesji – odbędą się, 
również w trybie korespondencyjnym - posiedzenia Komisji Stałych. Jeżeli tak, to informacje o stanowiskach Komisji 
w stosunku do proponowanych uchwał, zostaną Państwu przesłane niezwłocznie na adresy e-mail. 
RAMOWY PRZEBIEG SESJI W DNIU 8 KWIETNIA 2020r. 
1.            Sesja będzie transmitowana on-line na stronie internetowej Miasta Mrągowa. 
2.            Na sali sesyjnej będą obecni Przewodniczący Rady, Burmistrz/Zastępca i Skarbnik. 
3.            Przewodniczący Rady otworzy sesję 8 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00. 
4.            Przewodniczący Rady poinformuje o podjętych czynnościach związanych z organizacją sesji w trybie 
korespondencyjnym oraz o ewentualnych wnioskach zgłaszanych przez radnych. 
5.            Burmistrz/Zastępca, Skarbnik przedstawią projekty uchwał skierowane na sesję oraz udzielą odpowiedzi na 
ewentualne pytania radnych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną. 
6.            Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wynikach głosowań korespondencyjnych nad wnioskami 
Komisji Stałych oraz uchwałami – w przypadku: patrz pkt.3 części „MATERIAŁY SESYJNE” * 
Informację na temat sposobu glosowania otrzymają Państwo w kolejnym emailu. 
  
Z poważaniem 
Małgorzata Tomaszewska 
Biuro Rady 
Urząd Miejski w Mrągowie 
 

Pismo nr 3  - informacja – Jak głosować! 
 
Dzień dobry, 
Uprzejmie informuję, że w dniu sesji, tj. 8 kwietnia 2020r. (środa) w godz. 14:45 – 15:00 prosimy Państwa o 
przesłanie sms na numer telefonu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie z informacją o treści „jestem” bądź 
„obecny” wraz z imieniem i nazwiskiem, co będzie deklaracją uczestnictwa w sesji i potwierdzeniem quorum (sms na 
numer telefonu Henryka Nikonora: xxxxxxxxx). 
Poniżej przedstawiamy sposób głosowania na środowej sesji: 
GŁOSOWANIE: 
1) Głosujecie Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila na 
adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl 
2) Prosimy korzystać z adresów e-mail, które podaliście Państwo w Biurze Rady. 
3) Głosujecie Państwo oddzielnie nad każdym wnioskiem i uchwałą. 
4)            E-maile będzie można wysyłać w momencie zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego. 
5) W treści maila powinna znaleźć się informacja na temat sposobu głosowania radnego w poszczególnych 
głosowaniach, według wzoru: 
a.            Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji……. (Stałej) dotyczącego projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020-2027– głosuję „za”, „przeciw” lub 
„wstrzymuję się” – o ile Przewodniczący Komisji podejmą decyzję w spr zwołania posiedzeń w trybie 
korespondencyjnym i wypracują wnioski*, 
b.            Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Mrągowo na lata 2020-2027 – głosuję „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 
c.            Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji……. (Stałej) dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmian 
budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020– głosuję „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” - o ile Przewodniczący 
Komisji podejmą decyzję w spr zwołania posiedzeń w trybie korespondencyjnym i wypracują wnioski*, 
d.            Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020– 
głosuję „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, 
6) E-mail musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem głosującego. 
7) W przypadku złożenia wniosku mniejszości dotyczącego projektu uchwały, będzie on poddany pod głosowaniu 
w trybie e-mailowym, tylko w przypadku, gdy zostanie odrzucony wniosek Komisji. 
8) W przypadku zgłoszenia wniosków formalnych będą one głosowane drogą e-mailową, według wzoru: 
a.            Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego radnego………….. - głosuję „za”, „przeciw” lub 
„wstrzymuję się”, 
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9) W przypadku nie oddania głosu przez radnego w ciągu 15 minut od zarządzenia głosowania, Biuro Rady nawiąże z 
radnym kontakt telefoniczny w celu ustalenia przyczyny braku głosu, ewentualnie uzyskania informacji o sposobie 
głosowania. 
10) Po spłynięciu e-maili i - w razie wystąpienia takiej konieczności - przeprowadzeniu rozmów telefonicznych, Pan 
Przewodniczący odczyta imienne wyniki głosowania nad poszczególnymi wnioskami* i uchwałami oraz poinformuje o 
podjęciu bądź nie podjęciu uchwały.  
Uprzejmie informujemy, że informacje o ewentualnym spotkaniu i głosowaniu nad projektami uchwał w trybie 
korespondencyjnym przez komisje Stałe Rady otrzymacie Państwo w poniedziałek wraz z rozszerzoną informacją o 
sposobie głosowania w poszczególnych głosowaniach według wzoru z pkt.5 
Obrady będą transmitowane na stornie Urzędu Miejskiego w Mrągowie– link bezpośredni do transmisji on-
line:  http://www.mragowo.pl/ i https://crv.pl/transmisja-warminskomazurskier-rada_miejska_mragowa 
  
Z poważaniem 
Małgorzata Tomaszewska 
Biuro Rady 
Urząd Miejski w Mrągowie 
 

W celu dodatkowego wyjaśnienia! 

Co ciekawsze i wątpliwe fragmenty korespondencji zostały celowo wyboldowane. 

Wiadomości do radnych rozsyłane są ze skrzynki Biura Rady z automatycznym podpisem Pani Małgorzaty 

Tomaszewskiej, która z ramienia UM obsługuje funkcjonowanie rady, co nie jest jednoznaczne z autorem treści 

wysyłanych maili. 


