
Dariusz Jacek Legutowski

Radny Miasta ZieIona G6ra

Zielona G6ra, dnia 20. 10.2020 r.

Do

Janusza Kubickiego

Prezydenta Miasta Zielona G6ra

ul. Podg6ma 22

65-424 Zielona G6ra

INTERPELACJA / PYTANIE

nr 34/DJL/2020

Do砂czJ,: Hmnsowanie medi6wわnydawn近tw坊zed〃 Mias!a

Szanowny Panie Prezydencie,

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorzadzie gmimym z dnia 8 marca 1990 roku z

P6Ziniejszymi zm亨ani (Dz. U. Nr 16, POZ. 95), ZWraCan Sie do Pana Prezydenta z interpela萌w

nastepuj智cej sprawle.

W zwiazku z otrzymaniem odpowiedzi (DO-BR.00の.61.2020 RA蝋7 4987373 z 15-10-

2020r.) na mQja interpelac東町33のJZAO20 z dnia 15-10-2020r. prosze o uzupelnienie

brakl彊cych infomaqji i podanie wyczexp函cych odpowiedzi na mQje pytania. Ponad to

PrOSZ? Odpowiedzie6 na nast?P函ce pytania:

1. Pytania dotyczace ”Lacznika Zielonog6rskiego”:

a) Jakie sa calkowite koszty produk串”Lapznika Zielonog6rskiego” za 2018 oraz 2019 rok?

Prosz? O POdanieねcznych naklad6w poniesionych na: dnlk, koIporta2, WynagrOdzenia

dziemikarzy, Zlecenia zewnetrzne (w tym zawarte z podmiotami gospodarczymi,

StOWarZySZeniani, fundaqiani oraz osobani fizycznymi), itd.

b) Prosze o przeslanie listy wszystkich os6b oraz podmiot6w tworzapych ten tygodnik.

C) Prosze o wskazanie os6b, kt6re w obowiqzkach shzbowych m年ja pisanie tekst6w,

PrZygOtOWyWanie materia始w graficznych i z車庫?

d) Prosz? O WSkazanie listy podmiot6w zewnetrznych realizutcych zlecenia dla tego

tygodnika.

e) Prosz? O POdanie adresu siedziby redakQji ”Lapznika Zielonog6rskiego,, a takze o

OdpowiedZ, kto jest wla§cicielem tego obiektu oraz ile os6b zatrudnia biuro redakqji?

2. Pytania dotyczape wzg.net.pl.

a) Prosze o wyjainienie btedu, kt6ry pQjawiI si? W Punkcie 4. Pahstwa odpowiedzi na mQj雀

inteIPelaQje, mianowicie wymieniono nazw? nie istniejacego portalu www.wzg.pl

b) Prosze r6wnie乞o infomaqje, CZy POrtal wzg・net.PI zatrudnia w jckiQjkoIwiek fomie

Zatrudnienia (unowy stale, Zlecenia itd.) pracownik6w Urzedu Miasta Zielona G6ra lub

radnych Rady Miasta Zielona G6ra?

3. Pytania dotyczace finansowania medi6w zwiazanych z Uniwersytetem Zielonog6rskim:

a) Jakie frodki finansowe z budzetu miasta Zielona G6ra s脅COrOCZnie przekazywane mediom



ZWiazanym z Uniwersytetem Zielonog6rskim, takim jak radio ”Index” czy portal

WZielonQj.pl’’?

b) Prosz? O dokladne wyja§nienie w jaki spos6b odbywat si? PrZePlywy §rodk6w

finansowych? Czy rozliczenia odbyw魂sie bezpoSrednio, CZy teZ sa przekazywane za

PO§rednictwem imych podmiot6w gospodarczych, StOWarZySZeh, funda専Iub os6b

fizycznych?

C) Prosz? O Calkowity wykaz wszystkich przekazywanych na te media kwot w utciu rocznym

Za Okres od 2015 roku do 2019r.

d) Prosz? O WSkazanie poszczeg6lnych pozyqii w r吐vstrze un6w za kazdy rok (Od 2015r. do

2019r.) oraz przeshanie pliku na w fomacie arkusza kalkulacyjnego na adres poczty

elektroniczn吐vadny@le gutowski.直

Z wyrazani szacunku,


