
Dariusz Jacek Legutowski

Radny Miasta Zielona G6ra

Zielona G6ra, dnia 15.12.2020 r.

Do

Janusza Kubickiego

Prezydenta Miasta Zie獲ona G6ra

ul. Podg6ma 22

65-424 Zielona G6ra

INTERPELACJA I PYTANIE

nr 37/DJL/2020

Do4,Cひ’; M砂§kie me部a坤ofecznoScわwe

Szanowny Panie Prezydencie,

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

P6宛もvzymi zm亨ami (Dz. U. Nr 16’POZ. 95), ZWraCan Si? do Pana Prezydenta z interpela扇w

nast?Puj apQj sprawle.

CZ耳SC I FACEBOOK

l. Czy miasto prowadzi sw句profil na Facebooku?

2. Jesti tak, tO CZy na StrOnie intemetowQj miasta znedduje sie link do Facebooka?

3. Jeili miasto prowadzi profil na Facebooku’tO CZy W regulaninie lub imym dokunencie

uregulowano zasady blokowania komentarzy i uZytkownik6w Facebooka?

4. JeSli Facebook miasta posiada okrestona polityk? blokowania komentarzy i uzytkownik6w’

prosz? O PrZeSlanie link6w do mi匂vca, gdzie jest ona opISana.

5. JeZeli miasto prowadzi Facebooka, ile os6b jest obecnie (na dzieh odpowiadania na

wniosek) zablokowanych na ofiQjalnym profilu miasta w tym serwisie?

6. Czy profile Facebook miasta prowadza pracownlCy urZ?du czy zewn印zna osoba/podmiot

ZeWnetrZny?

7. Je銑pro創prowadza pracownlCy urZ?du, PrOSZ? O WSkazanie stanowisk’na kt6rych sa

zatrudnieni.

CZESC II TWITTER

l. Czy miasto prowadzi sw句profil na Tw誼erze?

2. Je銑tak, tO CZy na StrOnie intemetowQj miasta znedduje sie link do Twittera?

3. Jesti miasto prowadzi Twittera, tO CZy W regulaninie lub imym dokunencie uregulowano

zasady blokowania komentarzy i成ytkownik6w Twittera?

4. Jesti Twitter miasta posiada okre§lona polityke blokowania komentarzy i uzytkownik6w’

prosze o przeskmie link6w do miQjsca, gdzie jest ona opISana.

5. Je2eli miasto prowadzi丁¥融era, ile os6b jest obecnie (na dzieh odpowiadania na wniosek)

zablokowanych na ofiQjalnym profilu miasta w tym serwisie?

6. Czy profil Twitter miasta prowadza pracownlCy urZ?du czy zewn?trZna OSOba/podmiot

図星



ZeWn?trZny?

7. JeSli profil prowadza pracownlCy urZedu’PrOSZ? O WSkazanie stanowisk, na kt6rych sa

zatrudni eni.

CZESC IⅡ FORUM

Czy miasto prowadzi forum dla mieszka血o6w lub grupe w serwisie spoleczno§ciowym?

CZESC IV OFICJALNY PROFIL W/B/P

l. Jesti istniQje ofiQjalny profil prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, CZy W

ktdymkoIwiek przypadku pr叩adza go osoby oplacane z budZetu miasta? (Chodzi zar6uno

o sytuaqi?, gdy sa to pracownlCy miasta, jak teZ gdy sa to zewnetrzne podmioty zatrudnione

PrZeZ miasto)?

2. Jesti kt6ry§ profil w mediach spoleczno§ciowychjest化yI w 2018 i 2019 roku oplacany z

budzetu miasta, PrOSZ? O link do pro則u.

Z wyrazani szacunku,


