
Dzień dobry, 

W związku ze statutowym obowiązkiem zaopiniowania projektu uchwały 

budżetowej na 2022 r. Pan Rafał Czyżewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Finansów proponuje zwołanie posiedzenia Komisji w dniu 2 grudnia br. o godz. 

9.00, w celu zapoznania się  z projektem uchwałami w sprawie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz w sprawie projektu 

budżetu Gminy Miasta Mrągowa na 2022 rok, jak także w celu ich 

zaopiniowania. 

Przewodniczący posiedzenia Pan Rafał Czyżewski informuje, że zgodnie                

z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, możliwe 

jest zwołanie obrad kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje 

działające w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego                            

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 

korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), w związku z czym Pan 

Przewodniczący proponuje aby posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło 

się w trybie korespondencyjnym. 

Przewodniczący Rafał Czyżewski proponuje, aby w przypadku pytań 

odnośnie materiałów kontaktowali się Państwo z Panem Stanisławem 

Bułajewskim - Burmistrzem (tel. kom. 603891552) oraz Panią Anetą 

Romanowską - Skarbnikiem (tel. kom. 501497841). Pytania pisemne, bądź 

wnioski dotyczące ww. uchwał, proszę kierować na adres 

biurorady@mragowo.um.gov.pl  w terminie do dnia 29 listopada 2021 r. 
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Przewodniczący KBiF, Pan Rafał Czyżewski, na podstawie art. l5zzx ust. 1-3 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 1842 ze zm.), zgodnie § 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa, 

zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 2 grudnia 2021 r. (wtorek)  

o godz. 9.00, w trybie zdalnym (korespondencyjnym). 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ogłoszenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołów: 
a. z posiedzenia KBiF z dnia 28 września 2021 r. 
b. z posiedzenia KBiF z dnia 14 października 2021 r. 

c. z posiedzenia KBiF z dnia 2 listopada 2021 r. 

1. Praca nad projektem budżetu Miasta Mrągowo na rok 2022 oraz wydanie 

ostatecznej opinii do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 – do 5 grudnia. 

Pytania dotyczące porządku obrad proszę przesyłać na adres 

biurorady@mragowo.um.gov.pl do 29 listopada (poniedziałek). Treść nadesłanych pytań 

wraz z odpowiedziami zostaną przekazane na Państwa adresy e-mail do 1 grudnia br. 

Zasady korespondencyjnego posiedzenia Komisji: 

1. Od godziny 9.00 do godz. 9.30 członkowie potwierdzają udział w posiedzeniu komisji 

wysyłając e-maila na adres: biurorady@mragowo.um.gov.pl poprzez wpisanie imienia            

i nazwiska, „jestem” bądź „obecny”. 

2. Zaopiniowanie uchwał nastąpi poprzez przesłanie e-maila do godziny 11.00* na adres 

biurorady@mragowo.um.gov.pl 

Opinie  dotyczące projektów uchwał możecie Państwo wysłać w jednym e-mailu zwrotnym, z 

zaznaczeniem swojego głosu – według poniższego schematu. 

1. Imię i nazwisko -  Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasto Mrągowo na lata 2022-2029 - głosuję „za”, „przeciw” lub 

„wstrzymuję się 
 

2. Imię i nazwisko -  Uchwała w sprawie budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 

rok 2022 - głosuję „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się 

 

3. Pracownik biura rady po otrzymaniu od członków komisji e-maili ze sposobem 

głosowania, po zliczeniu głosów, przekaże informację o wyniku głosowania komisji 

przewodniczącemu oraz prześle ją do wszystkich członków komisji. 

 

4. W przypadku nieoddania głosu przez radnego do godz. 11.00* biuro rady nawiąże                        

z radnym kontakt telefoniczny w celu ustalenia przyczyny braku głosu. 

 

*Przewodniczący posiedzenia informuje, że w przypadku wcześniejszego wyczerpania pytań i 

odpowiedzi oraz ustalenia głosów poszczególnych członków komisji, jak również 

podsumowania ostatecznej opinii Komisji w przedmiocie uchwał, przyjęty orientacyjnie czas 

obrad Komisji może ulec zmianie (skróceniu/wydłużeniu). 
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