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Krzyszto f Kraus , 2019-09-04

INTERPELACJA

INTERPELACJA nr 58/2019 ws. montażu wiaty na przystanku Obroki Dulęby

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art 24 ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie montażu wiaty na 

przystanku Obroki Dulęby.

Z wyrazami szacunku

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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Podpis 1 UPO

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2019-09-04 07:43:06

PODPISUJĄCY

Nazwisko Kraus

Imię Krzysztof

Drugie imię Eugeniusz

ID konta ePUAP KrzysztofKraus

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certyfikat (OU) Certum Certification Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identification CA SHA2

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml
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