Krzysztof Kraus
Radny Rady Miasta Katowice
Katowice, dn. 12 sierpnia 2020 r.
Szanowny Pan
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Katowice

INTERPELACJA nr 150/2020
ws. pielęgnacji zieleni przy ścieżce rowerowej oraz 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 pielęgnacji zieleni przy ścieżce
rowerowej oraz trakcie pieszym od ul. Rataja
do ul. Sławka.
W następstwie interwencji Mieszkańców
Osiedla Witosa zgłaszam pilną potrzebę
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni
wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Rataja do ul.
Sławka. Zieleń zasłania część traktu i ścieżki, utrudnia swobodne korzystanie z nich.
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
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https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/1/5894583/weryfikacja.xml#
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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: 2020-08-12 12:03:54
PODPISUJĄCY
Imię

Krzy sztof

Nazwisko

Kraus
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Eugeniusz

PESEL
ID prof ilu zauf anego
ID konta ePUAP

Krzy sztof Kraus

Podpisano przy uży ciu Prof ilu Zauf anego ePUAP.
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Organizacja (O)

Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certy f ikat (OU)

Certum Certif ication Authority

Podmiot (CN)

Certum Digital Identif ication CA SHA2
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