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W odpowiedzi na interpelację (zapytanie) Pana Radnego, zgłoszoną podczas XXXV 

sesji Rady Miasta Skierniewice w dniu 30 września 2021 roku, dotyczącą „udzielenia 

informacji w sprawie przekazywania darowizn przez spółki miejskie” w latach 2018 – 2021 

(lipiec) – uprzejmie wyjaśniam, że przepisy określające tryb i zasady występowania przez 

radnych z interpelacjami i zapytaniami zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku                           

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). Zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 

przedmiotowej ustawy – interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. 

Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 

przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. W ust. 5 tego przepisu wskazano z kolei, czym 

jest zapytanie i jaką pełni rolę. Zgodnie z tym przepisem, zapytania składa się w sprawach 

aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie 

faktycznym. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że przepis ust. 4 zd. 2 stosuje się 

odpowiednio, a tym samym składając zapytanie, również należy pamiętać o krótkim 

przedstawieniu stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz o wynikających z niego 

pytaniach.  

Kwestie dotyczące składnia interpelacji i zapytań zostały również uregulowane                      

w Statucie Miasta Skierniewice. Zgodnie z treścią § 21 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Skierniewice, 

interpelacja powinna dotyczyć spraw „o zasadniczym znaczeniu dla Miasta”, natomiast 

„zapytanie składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach funkcjonowania 

Miasta”.  

Ponieważ zgłoszona przez Pana sprawa nie odnosi się do zasadniczych, ważnych dla 

miasta spraw i problemów, nie może być uznana za interpelację (zapytanie), zarówno                         

w odniesieniu do formy jak i treści. Wobec powyższego uprzejmie proszę aby formułowane 

przez Pana Radnego zapytania i interpelacje dotyczyły bieżących spraw naszego Miasta                         

i odnosiły się do aktualnego stanu faktycznego poruszanych kwestii. 

 
 

Z up. Prezydenta Miasta  

Jarosław Chęcielewski  

Zastępca Prezydenta Miasta 

 

 

 

 


