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Znak: BRM.0003.21.2021  
  
 
 W odpowiedzi na interpelację z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie trybu zwoływania 

sesji Rady Miasta Skierniewice, uprzejmie informuję, co następuje: 

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 15 zzx 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 z późn. zm.)  

-  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość  lub korespondencyjnie. 

W chwili obecnej z danych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika,  

że epidemia nie wygasa. Wciąż odnotowywany jest wysoki poziom zachorowań, ale przede 

wszystkim wzrost liczby zgonów. Pojawił się także nowy wariant wirusa, który jak wynika  

z opinii Światowej Organizacji Zdrowia jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Ponadto Rada 

Ministrów wprowadza na bieżąco nowe, dodatkowe obostrzenia, które mają na celu 

minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.  

Obowiązujące przepisy dopuszczają w czasie zagrożenia epidemicznego 

korespondencyjny tryb prowadzenia sesji. Wyrażam przekonanie, iż także w takiej sytuacji 

należy brać pod uwagę poziom zachorowań. Pragnę przypomnieć, iż ze względu na spadek 

liczby zachorowań, sesje zwołane na dzień 30 września br. oraz 28 października br. odbyły się  

w trybie stacjonarnym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż podczas XXXV sesji Rady Miasta 

Skierniewice odbytej w dniu 30 września 2021 roku został poddany pod głosowanie wniosek 



dotyczący trybu zwoływania sesji. Większość radnych opowiedziała się wówczas  

za zwoływaniem kolejnych sesji w trybie korespondencyjnym.  

Warto także zaznaczyć, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej większość radnych 

Rady Miasta Skierniewice popiera zwoływanie sesji w trybie korespondencyjnym. Wyrażają 

także pogląd, iż podczas takiego trybu prowadzenia sesji zachowana zostaje pełna 

transparentność obrad. Sesje są nagrywane, w BIP umieszczane są  projekty uchwał  oraz 

protokoły z sesji wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych w każdym z punktów.  

Ponadto wszystkie czynności podejmowane podczas sesji odbywają się w sposób jawny przy 

nieograniczonej liczbie widzów. Radni mają możliwość zadawania pytań oraz interpelacji. 

Odpowiedź na pytania udzielana jest tego samego dnia i przesyłana do wszystkich radnych,  

co umożliwia prowadzenie dyskusji. Uprzejmie informuję, że zarówno pytania, jak i udzielone 

odpowiedzi znajdują się w dokumentacji prowadzonej przez Biuro Rady Miasta. Należy 

pamiętać, że w przypadku udzielania odpowiedzi na składane interpelacje, ich termin określa § 

22 ust. 2 Statutu Miasta Skierniewice, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/110/12 

Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1418 i poz. 2548, z 2018 r. poz. 5027,  

z 2019 r. poz. 1632), który stanowi, iż odpowiedź pisemna udzielana jest przez Prezydenta bądź 

Zastępcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. W tym przypadku 

prowadzona dokumentacja wskazuje, iż nie zdarzyło się, aby podczas korespondencyjnego trybu 

prowadzenia sesji termin ten został uchybiony.  

Reasumując, w pełni podzielam przedstawiony przez Państwa pogląd, iż najbardziej 

pożądany byłby stacjonarny tryb prowadzenia sesji. Wyrażam jednakże przekonanie,  

że w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej, zwołanie sesji w trybie stacjonarnym byłoby 

nieodpowiedzialne.    

Stan zagrożenie epidemicznego jest na bieżąco monitorowany przez Główny Inspektorat 

Sanitarny. W chwili zmniejszenia się poziomu zachorowań, ale przede wszystkim spadku liczby 

zgonów, sesje Rady Miasta Skierniewice z pewnością prowadzone będą w trybie stacjonarnym. 

Tak, jak Państw Radni oczekuję, iż nastąpi to jak najszybciej.  
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