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Pan  

Łukasz Kwadrans 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

                                  

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miejskiego: 30 października 2020 r.) w sprawie udzielania przez Burmistrza Miasta odpowiedzi na 

zapytania, w tym zgłaszane podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 października 

2020 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje: 

 Wymóg składania zapytań na piśmie wynika wprost z treści art. 24 ust. 6 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ten sam przepis rozstrzyga również, 

że zapytania składa się nie wprost do burmistrza, a do przewodniczącego rady miejskiej, który 

przekazuje je niezwłocznie wójtowi, a ten, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany 

udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub 

zapytania. 

 Oczekiwany przeze mnie sposób składania zapytań i udzielania na nie odpowiedzi odpowiada 

więc ściśle przepisom prawa. Wbrew Pana twierdzeniom, nie dowodzi też nieznajomości Statutu 

Gminy Świebodzice, a jedynie świadomości różnicy rangi aktów normatywnych należących 

do różnych kategorii (ustawa – uchwała rady gminy) różnej rangi.  Przepis art. 24 ust. 6 ustawy 

o samorządzie gminnym został wprowadzony do porządku prawnego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i obowiązuje w tej postaci od dnia 

31 stycznia 2018 r. Oczywistym jest zatem, że tym samym nie może być uznane za prawnie 

obowiązujące jednoznacznie sprzeczne z przepisem ustawy postanowienie § 37 ust. 2 Statutu Gminy, 

uchwalonego w 2007 r.  Zauważam, że dokładnie z tego właśnie powodu Komisja Statutowa, której 

był Pan członkiem, postanowiła o pominięciu tego przepisu w przygotowanym przez nią projekcie 

nowego Statutu. Przy okazji zwracam również uwagę, że przytoczony w Pana piśmie przepis ust. 1 § 

37 Statutu został w dniu 27 września 2018 r. uchylony uchwałą nr L/365/2018 Rady Miejskiej, której 

był Pan w tym czasie Przewodniczącym. Natomiast zawarte również w piśmie przypomnienie o treści 

art. 24 ust. 4 ustawy o samorządzie terytorialnym, określającego przedmiot i niezbędne elementy 



interpelacji, uważam za niezwykle cenne, ale nie czuję się jego właściwym adresatem. Winno ono być 

kierowane do Radnych jako autorów interpelacji i ewentualnie do Przewodniczącej Rady, jako osoby 

wyłącznie uprawnionej do weryfikacji poprawności ich kwalifikacji jako interpelacji lub zapytania.  

 

 Równocześnie informuję, że do dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi Przewodnicząca 

Rady Miejskiej nie przekazała mi w wymaganej prawem formie pisemnej żadnych interpelacji 

lub zapytań spośród zgłaszanych ustnie na XXXIII sesji Rady Miejskiej. Po ich ewentualnym 

otrzymaniu, udzielę stosownych odpowiedzi w wymaganym ustawowo trybie i terminie.   

 

 

Burmistrz Miasta Świebodzice 

Paweł Ozga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat 

1 x a/a  

Do wiadomości: 

1 x Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach 


