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W dniu 20 października 2020 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach,  

kontynuowana następnego dnia. Podczas tego posiedzenia kierowałem do Pana szereg zapytań w 

sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji, robili to również pozostali 

radni. Wielokrotnie uchylał się Pan od odpowiedzi, nie odpowiadał na temat lub wskazywał na 

konieczność złożenia zapytania na piśmie i oczekiwania na odpowiedź od Pana w tej formie. 

W ocenie radnych i Mieszkańców, brak odpowiedzi na zapytania o aktualne problemy Gminy 

charakteryzuje sposób sprawowania przez Pana funkcji burmistrza. Przede wszystkim jest jednak jawnym 

odbieraniem możliwości sprawnego wypełniania mandatu przez radnych. Jednocześnie wykazuje się Pan 

brakiem znajomości Statutu Gminy Świebodzice, albo świadomie gwałci jego zapisy oraz panujące od 

wielu kadencji i lat obyczaje.  

Statut Gminy Świebodzice w § 37 wskazuje, że:  

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji.  

2. Zapytania i odpowiedzi na nie przedkłada się ustnie na tej samej sesji rady, a w przypadku nie 

uzyskania odpowiedzi, należy jej udzielić w sposób określony w § 36 ust. 4. (Odpowiedź na interpelacje 

jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Adresatem odpowiedzi jest 

przewodniczący, który przekazuje kopię radnemu składającemu interpelację.). 

Gdyby jednak zechciał się Pan powoływać na art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie 

zapisano, iż interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 

niezwłocznie wójtowi, to pragnę Panu wskazać, że tak było to dotąd realizowane, gdyż zapytania, na które 

burmistrz nie odpowiedział na sesji były kierowane przez przewodniczącego przy pomocy biura rady do 

burmistrza na piśmie. Wskazuję również by nie zapominać o zapisach ust. 4 tego samego artykułu. Proszę 

zatem nie wprowadzać nowych zwyczajów i nie doprowadzać kolejny raz do konfrontacji z rada miejską, 

a także nie ograniczać radnych w wypełnianiu przez nich mandatów. 

Wnoszę o przedstawienie przez Pana odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie i pozostałych 

radnych w imieniu Mieszkańców Świebodzic zapytania w sprawach aktualnych problemów Gminy.  

W szczególności wnoszę o wskazanie na to, co lub kto daje Panu prawo by gwałcić obowiązujące 

od lat zasady, uprawnienia radnych i Mieszkańców wynikające z Konstytucji RP, Ustawy o samorządzie 

gminnym, Statutu Gminy Świebodzice? Odpowiedzi oczekuję niezwłocznie. 

 
 

 

Otrzymują: 
1. Adresat. 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach. 

3. A/a. 


