Zieiona G6ra, 17 w「Ze§nia 2020 r.

PR巳ZYDENT MIASIA ZIELONA G6RA
DANE WNIOSKODAI〃CY:
imie i nazwisko /nazwa podmiotu: Da「iusz Jacek Legutowski

ad「es zamieszkania/Siedziba: XXXXXXXXXXXXX, 65‑012 ZieIona G6「a

teIefon: 601 778 351 , e‑maiI:矧dr7y@/egufows鮪p/

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI LUB
DOKUMENT6w w TRYBIE DOS丁EPU DO INFOR附ACJI PUB」iCZNEJ
Wnosze o udost?Pnienie info「mady lub dokument6w zawie「争j争cych info「maQje publiczna:

1) w nastepujacym zakresie:
l. Jaka kwota z bud之etu miasta Zielona G6「a p「ZeZnaCZOna ZOStala w roku 2018, 2019, 2020 na
uzyskanie us†ugi w zak「esie obstugi prawnej? Jakie kwoty w poszczeg6Inych latach przeznaczono

Za「6wno tytuIem staIej obsIugi p「awniczej jak i z tytuルkoszt6w z tym zwiazanych?

Il. Czy KanceIa「ia Radc6w P「awnych M.Wozihski A.KuIisz sp6ika partne「ska obsluguje r6wnie之inne
SP6tki miejskie? Je之eIi tak to za jakim vynag「odzeniem w「az ze wskazaniem w jakich sp6†kach
OraZ POdzia†em na poszczeg61ne lata Swiadczonych ich wzgiedem uslug?

旧

Czy wsp61nicy o「az pracownicy z KanceIa「ia Radc6w P「awnych M.Wozihski A.Ku=sz spofka
PartnerSka zasiadaja w Radach Nadzorczych sp6†ek miejskich? ‑ je之eii tak to kto i z jakim

uposa之eniem?
lV・ Kiedy odbyt sie ostatni przetarg na §wiadczenie us†ug prawnych na 「zecz miasta Zielona G6ra?

Czy miasto jest zobowiazane do przep「owadzania takich p「zetarg6w i w jakim ok「esie? Czy byIy

ZaPytania do innych KanceIarii?
∨, W zwiazku z ZARZADZENIE NR 252.2020 PREZYDEN丁A MIASTA ZIELONA GORA z dnia 13
ma「Ca 2020 「. w sp「awie zmian w pianie wydatk6w bud之etu Miasta ZieIona G6「a na 「ok 2020. w

uzasadnieniu pQjawila si? naSt?Pujaca pozycja pkt. 1. 2) w dziaie 750 w kwocie l,OOO.OOO,‑ZI,
dokonuje sie w zwiazku ze zmiana p「zeznaczenia cz?§ci wydatk6w zapIanowanych na 「eaIizacje

Zadah z zak「esu administrady pubIicznej, Z tegO ZWieksza sie §「Odki na‥ ‑ Obsiuge prawna w

U寛Zedzie Miasta ‑ 1.000.000 zi (「OZdz.75023, §4300 ‑ DP);
1. P「OSZ? O Wyja§nienie, CZegO dok†adnie dotyczy zmiana tego wydatku?

2' Jakie dodatkowe us山gi p「awne zamierza UM zakupi6 za wymieniona w povy之SZym Punkcie l.
2) kwote ○ ○000,000,‑Zl?

3. Co spowodowa†o,之e pQjawi†y si? tak znaczne, niezapIanowane wcze§niej w bud之ecie wydatki

na obs†uge p「awna w U「zedzie Miasta?

2)wめ冊ieこ
□ dostepu do p「zeg‑adania dokument6w w u「zedzie
□ udostepnienia kse「okopii cza「no‑bia†ej dokument6w

□ udostepnienia kse「okopii koIo「owej dokument6w
因przekszta‑cenie dokumentu‥ ZeSkanowanie, Sfotog「afowanie,
Zgranie danych na no§nik zewnetrzny.
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