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FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA* RADNEGO 

Imię i nazwisko zgłaszającego: Aneta Dobosz 
  
 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 
za pośrednictwem Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

 

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego): 

 
Panie Burmistrzu, zostałam ponownie zobowiązana przez Mieszkańców ulicy Zamkowej oraz 

Osiedla WSK w Świebodzicach do interwencji w sprawie dzierżawy ogródków przydomowych, 

która wzrosła 3 – krotnie z 0,20 zł/m² do 0,60 zł/m².  

Na poprzednią interpelację, otrzymałam od Pana odpowiedź, że „stawka za dzierżawę działek 

ROD waha się w przedziale 120-300 zł rocznie”. Skąd te dane? Opłata za ogród w ROD np. przy 

ulicy Zamkowej o pow. 300 m² to koszt 96,00 zł, za dzierżawę ogrodu gminnego o tej samej 

powierzchni trzeba zapłacić 180,00 zł, czyli 2 krotnie więcej. 

Podjął Pan decyzję o podniesieniu tych opłat do kwoty 0,60 zł/m², to jest o 300%, sugerując, że  

o tyle wzrosła inflacja. Ponownie wskazuję, że z ogródków korzystają w większości starsi ludzie,  

i to dla nich tak ogromna podwyżka stanowi problem. Liczę na przychylne ustosunkowanie się do 

prośby Mieszkańców i ponowną analizę tematu. 

 

PYTANIE: 
 

 

UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW, SPRAWA AKTUALNEGO 
PROBLEMU GMINY*: 
 

Osoby posiadające ogródki, to w większości starsi ludzie, dla których taka podwyżka stanowi 

poważne obciążenie finansowe i może przyczynić się do tego, że te osoby będą zmuszone do 

rezygnacji z dzierżawy. Ogródki to jedyne miejsca, gdzie starsze osoby spotykają się i razem 

spędzają czas. 

 

 

Aneta Dobosz 

                                                                                                               /podpis radnego/    

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 24: 

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. 

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego 

będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez 

niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub 

zapytania. 

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Wyciąg ze Statutu Gminy Świebodzice (Uchwała nr XIII/75/07 z późn. zm.) § 36: 

2. Interpelacje składa się w formie pisemnej przewodniczącemu, który niezwłocznie przekazuje je burmistrzowi. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, wynikające z tego pytanie oraz czytelny 

podpis autora. 

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

przewodniczący, który przekazuje kopie radnemu składającemu interpelację. 

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego o uzupełnienie odpowiedzi. 

6. W przypadku braku skuteczności przewodniczącego w wyegzekwowaniu odpowiedzi rada może podjąć uchwałę wskazującą na obowiązek i 

termin udzielenia odpowiedzi na interpelację. 

 


