
UCHWAŁA nr 151/2020 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu 

nad Budżetem Obywatelskim na rok 

2021 

 

Na podstawie § 6 ust. 9 w zw. z § 2 ust. 1 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Wystosować Apel do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem 

Obywatelskim na rok 2021 w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć wspólnie Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu 

Zarządu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący RJP nr 8 

 
Krzysztof Kraus 

 

 

 

Uchwałę podjęto 8 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się, 

w obecności 8 Radnych. 

  



Apel do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem 

Obywatelskim na rok 2021 

Załącznik do Uchwały nr 151/2020 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 31.08.2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Osiedla Witosa! 

 

Budżet Obywatelski to jedyna możliwość, abyśmy mogli 

zdecydować sami, co w naszej dzielnicy i mieście ma się pojawić 

w kolejnym roku. Chodzi tu zarówno o inwestycje, 

jak i wydarzenia kulturalne. Wszystkie projekty są ciekawe 

i w zasadzie każdy zasługuje na to, by zostać zrealizowany. 

Decydujemy o podziale ponad 0,5 mln złotych dla Osiedla Witosa! 

W tym roku ponownie w puli ogólnomiejskiej zgłoszony został 

wniosek dotyczący naszej dzielnicy – Przywróćmy światu Staw 

Kozubek! (nr M/67/VII) o wartości 1 540 000 złotych! 

Głosujemy razem za rewitalizacją terenu po byłej Kopalni Kleofas! 

 

Dlatego musisz wziąć udział w głosowaniu! 

 

Samo głosowanie jest bardzo krótkie. Można to zrobić poprzez 

stronę internetową www.boglosujemy.katowice.eu. 

Trzeba znać swój PESEL, nazwisko rodowe matki oraz mieć przy 

sobie telefon komórkowy. W głosowaniu można i należy 

zagłosować wraz ze swoimi dziećmi. Młodzież, która ukończyła 

 

16 lat, może zagłosować samodzielnie. 

Gdyby jednak ktoś chciał skorzystać z naszej pomocy, 

wraz z pozostałymi Radnymi Osiedla Witosa 

jesteśmy do Waszej dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku i uznania 

 

Michał Bonk / Krzysztof Kraus 

 


