Zielona G6ra, dnia 14.04.2020 r.
Dariusz Jacek Legutowski

Radny Rady Miasta Zielona G6ra

Prezydent Miasta
Zielona G6ra

エNT巴RP巴LACJA /* ZAPYTANIE

nr 22/DJL/2020
SkIadam zapytanie w nastepujapych sprawach:

I. W zwiazku z wpisem Pana Prezydenta Janusza Kubickiego z dnia 2輸04‑2020 r. na profilu Facebook FP

(trest ponizの, Odnoinie podpisania decyzji o obnifめe czynszu dla przedsi巾iorc6w do stawki l zI na
lokal miesiecznie, ZWraCam Si? Z uPrZqjma proSba o odpowiedZ na nastep函Ce Pytania:

1) 11e podmiot6w gospodarczych skorzystato z zaproponowanQj ulgi w czynszu?
2) Jakajest tre§6 tego dokumentu?

3) Jakie sa skutki finansowe dla bud2etu miasta Zielona G6ra w zwiazku z obnizka stawki czyuszu? Prosz?
O WSkazanie konkretnych kwot.
4) Jakie fimy otrzymal obnizenie czynszu? Prosze o dok書adny wykaz tych podmiot6w.

5) Kto moZe sie skutecznie stara6 o przyznanie ulgi w czynszu? Co w t匂sprawiejest decydljape oraz kto

POd匂mlje te decyzje?

6) Czy sa przygotowywane podobne obnizki oplat lub ulg w podatkach dla przedsiebiorc6w prowadzacych
lokale na swoich wlasnych nieruchomo§ciach?

7) Czy zielonog6rskie fimy skorzystalyjuZ z imych ulg niz obni氷a czynszu do I zl? JeSli tak to prosz? O O

WSkazanie tych podmiot6w orazjakiego rodzdyu jest to pomoc.
TreS6
wpisu Janusza Kubickiego na stronie Facebook FP z
2‑04‑2020
r.:
Dzisidy podpisywaふem decyzje o obnizce czynszu dla przedsiebio「c6w do stawki l zt na lokal

miesiecznie. Uwa2am, Ze jak mozemy、 tO muSimy pomaga6. 1t) naSZ Obowiazek. Pami?tedmy jednak, Ze

ta decyzja to dziesiatki a nawet setki tysiecy zIotych, kt6re nie wplyna do kasy miasta. Jednak nikt nigdy
nie obiecywal, 2e bedzie teraz latwo i prz功emnie.

一

Link: httDS://www.facebook.com/PrezvdentKubicki/DOStS/588892395056956

II. W zwiapku z ZARZADZENIE NR 252.2020 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA G6RA z dnia 13
marca 2020 r. w sprawie zmian w planie vydatk6w budzetu Miasta Zielona G6ra na rok 2020. w
uzasadnieniu pqjawi事a sie nast?P函Ca POZyqia pkt. l. 2) w dzia萱e 750 w kwocie l.000.000,‑Z書, dokonし直
Si? W ZWi評ku ze zmiana przeznaczenia cze§ci wydatk6w zaplanowanych na realizaQje zadah z zakresu

administraqji publicznQj, Z tegO ZWieksza sie stodki na: ‑ Obs山ge prawnQ W Urz如zie Miasta ‑

1.000.000 z富(mZ庇.75023, §4300 ‑ DP);
1) Prosze o w預isnienie, CZegO dokねdnie dotyczy zmiana tego wydatku?

2) Jakie dodatkowe usfugi prawne zanierza UM zakupi6 za wymieniona w povyzszym punkcie l. 2) kwot?
1.000.000,一z書?

3) Co spowodowalo, Ze pqjawily si? tak znaczne, niezaplanowane wczeini匂w budz∞ie wydatki na obsfuge

PraWna W Urz?dzie Miasta?
Link do aktu prawnego: https:〃biD.Zielona曾Ora.Dl/svstem/obi/64499 0252‑2020.Ddf

祐繁

