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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 60/2019 

ws. udzielenia odpowiedzi na Zapytania ws. nasadzeń zastępczych 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na Zapytania ws. nasadzeń zastępczych. 

W dn. 19 czerwca br. zwróciłem się z czterema zapytaniami radnego (nr ZAP-

VIII/230/19, nr ZAP-VIII/231/19, nr ZAP-VIII/232/19, nr ZAP-VIII/233/19) w ważkiej 

i interesującej Mieszkańców materii planowanych na rok 2019 nasadzeń zastępczych 

na terenie jednostek pomocniczych: Załęska Hałda – Brynów cz. Zachodnia, Załęże, 

Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia. W dn. 2 lipca br. udzielono mi odpowiedzi, iż 

sprawa wymaga zebrania większej ilości danych, a odpowiedź udzielona zostanie po 

ich zgromadzeniu. Od tej chwili minęły 2 miesiące. W związku z licznymi pytaniami 

mieszkańców powyższych dzielnic co do planów Miasta w obszarze nasadzeń 

zastępczych wnoszę o udzielenie mi pilnej odpowiedzi. 

Zasadnym jest chyba oczekiwanie, by we wrześniu danego roku znać plan nasadzeń 

na bieżący rok. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  



UPO Podpis 1

 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 07:52:15

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
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