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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 61/2019 

ws. uwag do postulatu stworzenia ogrodu społecznego na Osiedlu Witosa 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie uwag do postulatu stworzenia ogrodu społecznego na Osiedlu Witosa. 

W związku z Interpelacją RI-VIII/001101 z dnia 30.08.2019r., w sprawie ogrodu 

społecznego na osiedlu Witosa w Katowicach, złożoną przez Radnego Rady Miasta 

p. Patryka Białasa, w której – w przypadku uzyskania akceptacji Urzędu Miasta 

Katowice co do proponowanego działania – zaproponowano lokowanie ogrodu na 

terenie Placu św. Herberta od strony ul. Kwiatkowskiego, zgłaszam, iż wspomniany 

teren zielony jest wykorzystywany przy organizowaniu cieszących się dużą 

popularnością imprez kulturalno-integracyjnych jako jedyne miejsce pozwalające na 

bezpieczne lokowanie strefy aktywności i zabaw dla dzieci (stoiska animacyjne, 

dmuchańce etc.); ponadto na pozostałej części terenu nasadzono w bieżącym roku 

drzewa. 

Czy bardziej racjonalne i zjawiskowe nie byłoby ulokowanie ogrodu w terenie obecnie 

zaniedbanym – tak, by jego stworzenie było realnym przekształceniem nieatrakcyjnej 

przestrzeni? 

Proponuję, by lokalizację ogrodu uzgodnić z Radą Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa, będącą ciałem przedstawicielskim lokalnej społeczności, 

posiadającym ponadto rozległą wiedzę co do organizacji życia dzielnicy. 

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  
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