
Zielona Góra, 8 kwietnia 2022 r.

Pani Elżbieta Anna Polak
Marszałek Lubuski
65-001 Zielona Góra
ul. Podgórna 7

Interwencja poselska

Na podstawie art. 19 i art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.
2016 poz. 1510) zwracam się do Pani Prezydent o przedstawienie, jakie konkretnie wydatki
kryją się pod pod zapisem „publikacje informacyjne i promocyjne w mediach”, w wysokości
785.172,16 zł, przekazanych do dyspozycji biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
a w szczególności podanie następujących informacji:

1. Szczegółowy wykaz wydatków przeznaczonych na organizację prac biura Lubuskiego
Centrum w tym: liczbą zatrudnionych, wysokością ich wynagrodzeń i honorariów (bez
podawania nazwisk), zakupu środków trwałych i nietrwałych, a także kosztów
administracyjnych.
2. Szczegółowy wykaz wydatków ponoszonych na wydawanie czasopisma „Nasza Lubuska –
Region” wraz z liczbą zatrudnionych tam, wysokością ich wynagrodzeń i honorariów (bez
podawania nazwisk), kosztami zakupu środków trwałych i nietrwałych, a także kosztów
administracyjnych oraz kosztów druku.
3. Informację o organizacji przetargu na wykonanie usługi druku.
4. Jaki jest średni zasięg (oglądalność) programów internetowych produkowanych przez
internetową telewizję LCI, z podaniem kilku konkretnych produkcji, z wyłączeniem
transmisji z sesji sejmiku.
5. Zestawienie rozmówców programów LCI wraz z ich przynależnością partyjną.
6. Dane dotyczące nakładu gazety „Nasza Lubuska- Region”, sposobów dystrybucji, kosztów
dystrybucji, sposobu wyłonienia firmy zajmującej się dystrybucją (o ile taka istnieje), liczby
zwrotów.
7. Dane dotyczące interakcji z czytelnikami: korespondencja, wpisy i komentarze
w internecie, statystyki oglądalności wydania internetowego gazety.



Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: „Organy
i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są
obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie
rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją
załatwić”. Stosownie do art. 237 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257): „Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we
własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być
zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania
dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej
w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania”.

W przypadku niezałatwienia skargi w terminie 14 dni zgodnie z art. 237 § 4 KPA
stosuje się przepisy art. 36-38 KPA. W przypadku bezczynności albo przewlekłości
postępowania administracyjnego poseł może złożyć do właściwego sądu administracyjnego
skargę na bezczynność albo przewlekłość postępowania. Zgodnie z art. 39 1 § 1 pkt. 3 KPA
wyrażam zgodę na doręczenie odpowiedzi w ustawowym terminie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Janusz.Kowalski@sejm.pl .
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