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Świdnica, 18.12.2013 

 

 

 

Stowarzyszenie  

Świdnickie Forum Rozwoju 

Ul. Długa 33 

58-100 Świdnica 

Pismo nr: 2/12/13 

Sz. P. 

Wojciech Murdzek 

Prezydent Świdnicy 

 

Świdnickie Forum Rozwoju zwraca się z wnioskiem o zgłoszenie przez Pana 

Prezydenta obywatelskiego projektu uchwały odbudowy wieżyczki w Parku 

Młodzieżowym pod obrady Rady Miejskiej Świdnicy.  

Przepis art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 

stanowi, że wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy przysługuje 

wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi). W myśl art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przygotowanie projektu 

uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej 

uchwały, należą do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały w ramach inicjatywy uchwałodawczej został zgłoszony przez 

Świdnickie Forum Rozwoju w listopadzie br. podpisany przez kilkuset mieszkaoców 

Świdnicy. Jednakże, ze względu na fakt, że wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian 

w budżecie przysługuje Prezydentowi Świdnicy, apelujemy o wzięcie pod uwagę silnego 

głosu poparcia mieszkaoców dla odbudowy „wieżyczki” i skierowanie projektu uchwały 

w tym temacie pod obrady Rady Miejskiej. 
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Prosimy o wzięcie pod uwagę głosu licznej grupy mieszkaoców, którym zależy 

na rewitalizacji zaniedbanych terenów zielonych w naszym mieście, którego jednym z 

elementów jest rewitalizacja altany w Parku Młodzieżowym.   

Potrzeba realizacji inwestycji polegającej na odbudowie Altany (popularnej 

"wieżyczki") przewija się od ponad 10 lat. Pokolenia mieszkaoców mają wiele 

wspomnieo związanych z tą budowlą. Odbudowa Altany pozwoli, aby to miejsce 

ponownie stało się atrakcją i miejscem spotkao świdniczan oraz turystów.  

Pan Prezydent podkreśla w ostatnim czasie ważną rolę świdniczan w procesie 

decyzyjnym w sprawach ważnych dla miasta, kształtujących miejskie inwestycje. 

Dlatego skierowanie naszego obywatelskiego projektu uchwały pod obrady Rady 

Miejskiej przez Pana Prezydenta wpisze się w ten trend i umocni wizerunek władz 

miasta słuchających głosu mieszkaoców, którzy z mocy prawa tworzą wspólnotę 

samorządową.     

 

Z wyrazami szacunku, 

 
Marcin Paluszek 

Prezes Świdnickiego Forum Rozwoju 


