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W odpowiedzi na Państwa interpelację, przekazaną do Prezydenta Miasta 
Skierniewice w dniu 8 grudnia 2021 roku, dotyczącą zmiany trybu odbywania sesji Rady 
Miasta Skierniewice – uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. na całym obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 491 ze zm.). W tych okolicznościach prawnych, na mocy 
art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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 2020 r. poz. 568 ze zm.), wprowadzono regulację, zgodnie z którą w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii m.in. organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, 
zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować 
rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość lub korespondencyjnie. Przepisy te stosuje się odpowiednio do kolegialnych 
organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły. Przy czym obradowanie w zdalnym 
trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego, tj. przewodniczący rady gminy. Jak wykazano powyżej, 
decyzja o trybie zwoływania sesji Rady Miasta Skierniewice jest wyłączną kompetencją                       
i uprawnieniem przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice, a nie Prezydenta Miasta 
Skierniewice.  

Jeśli zaś chodzi o tryb obradowania organów stanowiących innych jednostek 
samorządu terytorialnego – to jak już wykazano powyżej, decyzja w tej sprawie jest wyłączną 
kompetencją przewodniczących rad tych gmin. Przy czym czynnikiem przesądzającym                         
o wyborze trybu procedowania jest liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 występująca na 
danym obszarze. Niestety, w porównaniu z sąsiednimi gminami w Skierniewicach 
odnotowujemy znaczny wzrost liczby osób zakażonych, co znajduje potwierdzenie                                 
w  codziennych statystykach publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

Z kolei odnosząc się do kwestii wyposażenia radnych w środki techniczne 
pozwalające na prowadzenie sesji w trybie innym niż korespondencyjny – wyjaśniam,                      
iż w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na rok 2022 wydatki na ten cel nie mogły zostać 
zaplanowane z uwagi na koniczność zabezpieczania dodatkowych środków na wypłatę diet 
dla radnych Rady Miasta Skierniewice: w roku 2021 było to 335 tys. zł, natomiast w roku 
przyszłym wydatki na ten cel wzrosną o blisko 200 tys. zł w związku ze wzrostem wysokości 
diet (średnio o ok. 800,- zł/miesięcznie). 
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