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URZĄD MIASTA KATOWICE

40-098 KATOWICE

KATOWICE

UL. MŁYŃSKA 4

Jarosław Makowski , 2021-02-04

WNIOSEK

interpelacja

Szanowny Pan

Marcin KRUPA

Prezydent Miasta Katowice

za pośrednictwem

Przewodniczącego 

Rady Miasta Katowice

INTERPELACJA

w sprawie konkursu pt. „Zielone balkony Katowic”

Na podstawie art 24 ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym zwracamy się do Pana Prezydenta �z interpelacją 

w sprawie konkursu pod hasłem „Zielone balkony Katowic”.

Nasze hasło : „Katowice - miasto  ogrodów”. Fajnie, aby owe ogrody po jawiły się na naszych balkonach. Tym 

bardziej, że chcemy być zielonym miastem. Dlatego proponuję, żeby zachęcić mieszkańców, w ramach 

zdrowego  wspó łzawodnictwa do zazieleniania naszych balkonów. Szczególnie w centrum miasta, gdzie jest 

gęsta zabudowa i gdzie każdy „kawałek zielonego” - szczegó lnie latem - jest na wagę zło ta. 

Urząd Miasta mógłby być organizatorem konkursu. Mieszkańcy - od 15 czerwca do końca sierpnia przysyłają 

zdjęcia swoich zielonych balkonów, miejskich farm. Komisja konkursowa wyłania najciekawsze i najładniejsze. 

W skład komisji mógłby wejść - radny pomysłodawca, przedstawiciel ZZM i osoba z Wydziału Komunikacji 

Miasta. Pierwsza nagroda: 1500 pln. Druga: 1000 pln. Trzecia: 500 pln. Mam nadzieje, że maja propozycja 

spotka się z przychylnością Pana Prezydenta. 

         Z poważaniem,

         Jarosław Makowski 

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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