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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 132/2020 

ws. montażu ławek przy trakcie pieszym od ul. Rataja do ul. Sławka 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie montażu ławek przy trakcie pieszym od ul. Rataja do ul. Sławka. 

Mieszkańcy Osiedla Witosa zwrócili się do mnie z prośbą o skierowanie do Pana 

Prezydenta prośby o zamontowanie przez służby miejskie kilku ławek przy trakcie 

pieszym od ul. Rataja do ul. Sławka. Trakt ten, gęsto uczęszczany przez pieszych, 

stanowi od jego budowy jeden z głównych ciągów pieszych w obrębie dzielnicy 

(dojście do przedszkola i szkoły, do kościoła, poczty, marketów etc.).  

Kilka ławek więcej byłoby dla Mieszkańców sporym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób 

starszych i osób mających kłopoty z poruszaniem się. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i 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: 2020-06-08 21:00:41

PODPISUJĄCY

Imię Krzysztof
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Drugie imię Eugeniusz
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Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.
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