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Szanowny Pan 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Nikonor 
  

 

Dotyczy: Zwołanie sesji Rady Miejskiej na dzień 08 kwietnia 2020 r. 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
w dniu 03 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy z Biura Rady informację o zaplanowanym zwołaniu XX Sesji Rady 

Miejskiej 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 na 
wniosek Burmistrza Miasta. 
 
W związku z planowaną realizacją przebiegu sesji w formie zdalnej otrzymaliśmy także wstępne 
wytyczne dotyczące formy i planowanego przebiegu sesji. Jednakże przedstawione propozycje 
niestety budzą sporo wątpliwości i nie uszczegóławiają wielu kwestii dotyczących czytelności 
prowadzenia sesji oraz poszczególnych głosowań nad zgłoszonymi projektami uchwał. 
 
Wątpliwość budzi między innymi propozycja zwoływania komisji stałych w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej, tym bardziej że 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) na wniosek Burmistrza Miasta, 
który jest autorem przygotowanych projektów uchwał 
  
Kolejną wątpliwością jest zapis między innymi punktu 7) przesłanej propozycji - 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. Co ma Pan na myśli pisząc o 
wniosku MNIEJSZOŚCI. Czy pojedynczy radny nie ma prawa złożyć wniosku formalnego lub większość 
radnych? 
 
Kolejną wątpliwość stanowią zapisy punktu 9) przesłanej propozycji - 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. Nasuwa się tu pytanie o formę głosowania. Czy ono jest mailowe, telefoniczne? Kto 
będzie dzwonił, skąd, jak będzie weryfikowana i dokumentowana decyzja radnego dotycząca jego 
udziału w głosowaniu. 
 
Takich wątpliwości i nieścisłości w przygotowanej propozycji jest niestety więcej.  
 
W związku z powyższym Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej wnioskuje o przyjęcie 
zaproponowanych rozwiązań, które prezentujemy w przygotowanym projekcie Regulaminu 
przeprowadzenia Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie w sposób zdalny. 
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Tego typu rozwiązania zostały przepracowane już podczas zdalnych posiedzeń między innymi rad 
pedagogicznych, które są w swej specyfice podobne do sesji Rady Miejskiej. 
 
Nasze propozycje dotyczą: 

1. Stworzenia jasnego regulaminu przebiegu sesji w trybie zdalnym, który zostanie podpisany 
przez Pana i rozesłany w postaci podpisanego skanu wszystkim radnym – zaproponowany 
projekt w załączeniu 

2. Wprowadzenia wzoru kart do głosowania nad projektami uchwał 
3. Wprowadzenia wzoru kart do głosowania nad wnioskami formalnymi 
4. Wprowadzenia możliwości drukowania na sali sesyjnej przesłanych wypełnionych imiennych 

kart do głosowania i odczytywanie jak głosowali poszczególni radni 
 

 

Z poważaniem 

Waldemar Cybul 

w imieniu radnych 

Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- radni Rady Miejskiej w Mrągowie 



Propozycja 

Regulamin przeprowadzenia Sesji Rady Miejskiej w Mrągowie w sposób zdalny 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),  

 

Potwierdzenie obecności na sesji: 
1. W dniu zwołanej sesji w godz. 14:45 – 15:00 należy przesłać SMS na numer telefonu 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie (Henryk Nikonor – tel. XXXXXXXXX) z 
informacją o treści: „Obecny -  Imię Nazwisko”. 

2. SMS przesłany do Przewodniczącego odnotowany w przygotowanej liście obecności jest 
potwierdzenie uczestnictwa w sesji i podstawą do stwierdzenia quorum 

3. O godz. 15.00 Przewodniczący otwiera posiedzenie sesji z podaniem ilości osób, które zgłosiły 
swoją obecność oraz stwierdza czy jest wymagane quorum do podejmowania uchwał 

 
Zasady głosowania nad projektami uchwał: 

1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysyłanie e-maila 
na adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl ze skrzynki mailowej, którą radny podał w Biurze 
Rady 

2. Głosowanie odbywa się odrębnie nad każdym projektem uchwały na przygotowanej karcie 
do głosowania – załącznik do regulaminu nr 1 

3. E-mail z wypełnioną kartą do głosowania nad danym projektem uchwały należy wysłać w 
momencie zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego. Przeznaczony czas na 
głosowanie to 15 minut. 

4. Po upływie 15 minut Przewodniczący zamyka głosowanie. 
5. Po zakończeniu głosowania i przeslaniu karty do głosowania przez radnych na 

adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl, są one drukowane na sali obrad i przekazywane 
Przewodniczącemu, który odczytuje wynik głosowania przez poszczególnych radnych i podaje 
ostateczny wynik głosowania nad projektem uchwały 

 
Zasady głosowania nad wnioskami radnych: 

1. Wniosek formalny do projektu uchwały radny zgłasza na numer telefonu Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mrągowie (Henryk Nikonor – tel. XXXXXXXXX) z informacją o treści: 
„wniosek formalny- Imię Nazwisko Radnego”. 

2. Po odczytaniu SMS przez Przewodniczącego ogłasza on 10 minut przerwy w celu przesłania 
wniosku formalnego za pomocą maila e-maila na adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl ze 
skrzynki mailowej, którą radny podał w Biurze Rady 

3. Po przesłaniu wniosku na maila jest on drukowany na sali obrad i przekazywany 
Przewodniczącemu, który odczytuje wniosek na forum 

4. Głosowanie odbywa się odrębnie nad każdym wnioskiem na przygotowanej karcie do 
głosowania – załącznik do regulaminu nr 2. Karta do głosowania nad wnioskiem jest 
przygotowywana przez Biuro Rady i przesyłana do rannych w celu dokonania głosowania nad 
wnioskiem formalnym 

5. E-mail z wypełnioną kartą do głosowania nad danym wnioskiem formalnym należy wysłać w 
momencie zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego. Przeznaczony czas na 
głosowanie to 15 minut. 

6. Po upływie 15 minut Przewodniczący zamyka głosowanie. 
7. Po zakończeniu głosowania i przeslaniu karty do głosowania przez radnych na 

adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl, są one drukowane na sali obrad i przekazywane 
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Przewodniczącemu, który odczytuje wynik głosowania przez poszczególnych radnych i podaje 
ostateczny wynik głosowania nad wnioskiem formalnym 

 
Zasady pracy nad projektami uchwał: 

1. Pytania dotyczące przesłanych projektów uchwał należy przesyłać na adres mailowy - 
biurorady@mragowo.um.gov.pl, do dnia 07 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 

2. Odpowiedzi na wszystkie przesłane pytania radnych zgodnie z pkt 1, zostaną udzielone 
mailowo  i zostaną przesłane wszystkim radnym w celu zapoznania się z nimi 

3. W przypadku dodatkowych pytań wynikających z pracy podczas sesji radny zgłasza na numer 
telefonu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie (Henryk Nikonor – tel. XXXXXXXXX) z 
informacją o treści: „pytanie do uchwały - Imię Nazwisko Radnego”. 

4. Po odczytaniu SMS przez Przewodniczącego ogłasza on 10 minut przerwy w celu przesłania 
pytania radnego za pomocą maila e-maila na adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl ze 
skrzynki mailowej, którą radny podał w Biurze Rady 

5. Po przesłaniu pytania na maila jest on drukowany na sali obrad i przekazywany 
Przewodniczącemu, który odczytuje pytanie na forum o odpowiedzi udziela Burmistrz lub 
inna wskazana przez niego osoba. 
 

 
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 
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Załącznik nr 1 – wzór karty do głosowania zdalnego nad projektem uchwały 

  

Karta do głosowania 

Sesja Rady Miejskiej – 08 kwietnia 2020 r. 

 

Imię i nazwisko radnego: .Jan Kowalski 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotyczy uchwały nr 1 

W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Mrągowo na lata 2020-2027 

 

Decyzja głosującego: 

 

 

„za”                                 „przeciw”                          „ wstrzymuję się” 

 

Pouczenie: 

W karcie do głosowania wstawić znak   „x” w jednym polu. 

 

Kartę odesłać na adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl, 

 
 

  

   

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


Załącznik nr 2 – wzór karty do głosowania zdalnego nad projektem uchwały 

  

Karta do głosowania 

Sesja Rady Miejskiej – 08 kwietnia 2020 r. 

 

Imię i nazwisko radnego: .Jan Kowalski 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek formalny 

Wniosek dotyczący……………………… 

 

Decyzja głosującego: 

 

 

„za”                                 „przeciw”                          „ wstrzymuję się” 

 

Pouczenie: 

W karcie do głosowania wstawić znak   „x” w jednym polu. 

 

Kartę odesłać na adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl, 
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