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INTERPELACJA 

Panie Prezydencie. 

W związku z arbitralną decyzją Przewodniczącego Rady Andrzeja Melona o powrocie do 
procedowania sesji Rady Miasta Skierniewice w trybie korespondencyjnym, mimo że nie zostały 
wprowadzone żadne dodatkowe ograniczenia uzasadniające takie działania, mieszkańcy Skierniewic, 
od których odebraliśmy wiele sygnałów w tej sprawie domagają się pełnej transparentności pracy i 
obrad Rady Miasta Skierniewice i odejścia od tego trybu pracy Rady. Mieszkańcy, chcą na bieżąco 
obserwować w jaki sposób ich reprezentują Radni, na których głosowali. W trybie korespondencyjnym, 
jedyną możliwością uzyskania informacji o szczegółach planowanych zmian jest wysłanie zapytania 
drogą elektroniczną. Argumentem przemawiającym za tym, że tryb korespondencyjny nie sprawdza 
się jest fakt, iż podczas zadawanych przez radnych pytań, niejednokrotnie zdarzyło się, że odpowiedzi 
zwrotne nie wpływały w odpowiednim terminie, albo były wręcz nie na temat, co powodowało 
problemy w podjęciu decyzji o głosowaniu nad danym projektem uchwały. Ponadto pytania zadawane 
drogą elektroniczną uniemożliwiają płynną dyskusję i pozbawiają możliwości szybkiego 
doprecyzowania udzielonej przez urzędników odpowiedzi. Mieszkańcy nie mogą też zrozumieć tej 
decyzji, w sytuacji kiedy w mieście dzieci i młodzież normalnie chodzą do szkoły, firmy i instytucje 
pracują, odbywa wiele spotkań, imprez czy uroczystości, w których też uczestniczą Radni i urzędnicy 
miejscy, nawet bez zachowania rygorów sanitarnych, a potem ci sami ludzie nie mogą uczestniczyć w 
stacjonarnej sesji Rady Miasta z zachowanie zasad sanitarnych, ponieważ Przewodniczący Rady tą 
swoją decyzją im to uniemożliwia. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, co aktualnie 
wymusza konieczność odejścia od odbywania sesji i komisji Rady Miasta Skierniewice w trybie 
stacjonarnym i wybór najmniej transparentnego trybu korespondencyjnego?. Ponadto prosimy o 
wyjaśnienie, czy prawdą jest, ze nie wyraził Pan zgody na realizację wniosku Przewodniczącego Rady 
do budżetu na 2021 r. o wyposażenie Radnych w odpowiednie środki techniczne pozwalające na 
prowadzenie sesji w trybie innym niż korespondencyjny na wypadek gdyby sytuacja epidemiologiczna 
wymusiła wprowadzenie obostrzeń uniemożliwiających odbywanie sesji i komisji w trybie 
stacjonarnym? Prosimy również o informację jakie koszty poniosły inne polskie samorządy, w tym 
ościenne jak np. Gmina Skierniewice czy Miasto Rawa Mazowiecka, aby realizować swoje 
posiedzenia w trybie innym niż korespondencyjny?. Dodatkowo prosimy o informacje czy w projekcie 
budżetu na 2022 r. zarezerwował Pan środki, aby Rada Miasta Skierniewice nie musiała już 
pracować, w trybie korespondencyjnym, który nie daje mieszkańcom poczucia pełnej transparentności 
pracy naszego Samorządu? Jakie koszty będzie trzeba ponieść, aby w sytuacji pojawienia się 
obostrzeń nie było potrzeby obradowania w trybie korespondencyjnym.  

Ufając, że wsłuchuje się Pan w głosy Mieszkańców Skierniewic mamy nadzieje na pełną i 
wyczerpującą odpowiedź na ich pytania zawarte w naszej interpelacji. 
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