Dariusz Jacek Legutowski
Radny Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 29.11.2021r.

Do
Janusza Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
INTERPELACJA / PYTANIE
nr 67/DJL/2021
Dotyczy:

Pytanie dot. Raportu o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 cześć 2

Szanowny Panie Prezydencie,
w oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie.
W odpowiedzi na pismo Prezydenta sygn. DO-BR.0003.93.2021, RISS 5376344 z dnia 29
października 2021 (moja interpelacja 63/DJL/2021 z dnia 22.10.2021).
Ad.1. i 2. W związku z tym, że Miasto otrzymało od swoich Spółek sprawozdania z
działalności za rok 2020 z pewnym opóźnieniem spowodowanym czynnikami obiektywnymi nie
stoi nic na przeszkodzie by – w formie aneksu do raportu o stanie miasta za rok 2020 –
opublikować je na stronie internetowej Miasta. Bez tych informacji „Raport o stanie Miasta za rok
2020” nie jest pełny. Są to przecież informacje publiczne.
Odnośnie rozdziału pt. „Realizacji usług publicznych” nie otrzymałem potwierdzenia, że
rozdział ten zostanie uzupełniony o informacje dot. realizacji w roku 2020 istotnych dla miasta i
jego mieszkańców usług publicznych: dostarczania wody i odprowadzania ścieków a także
usuwania z terenu miasta nieczystości płynnych. Zwracam się więc ponownie o ich niezwłoczne
opublikowanie
Ad. 3. Czyli obie liczby mieszkańców z uwagi o odmienne metodologie są poprawne – choć
różnią się o ponad 5000 mieszkańców ? Którą liczbą będzie się Pan Prezydent posługiwał ? Tą z
Urzędu Stanu Cywilnego czy z GUS ?
Kiedy zostanie zaktualizowana strona internetowa UM – tj. podstrona „Nasze Miasto”
zakładka „Miasto w liczbach” ? – tam czas zatrzymał się 31.12.2014 r., a nawet w r. 2002
(podmioty gospodarcze), rynek pracy -2012, tereny miejskie – 2009, zasoby mieszkaniowe – w
ogóle brak.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

Z wyrazami szacunku
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