Kraków, dnia 23 stycznia 2018

Pan
Krzysztof Nil Ryba
ePUAP
NO.0161.28.2018

Dotyczy: pisma znak KMR/2/2018 z 11 stycznia 2018 r.
W odpowiedzi na Pana wniosek o dostęp do informacji publicznej (data wpływu do ZIKiT: 11 stycznia
2018 r.) odnośnie procedury wydawania audytu, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień,
Słowo "procedura" w cytowanym fragmencie pisma znak TA.051.2.26.2017 z 21 grudnia 2017 r. zostało
użyte przez autorów niniejszego pisma w znaczeniu wypracowanych zasad wydawania audytu rowerowego,
które nie zostały ujęte w jednym pisemnym dokumencie. W zarządzeniu nr 1261/2017 Prezydenta Miasta Krakowa
z
dnia
24
maja
2017
r.,
(dostępnym
pod
następującym
adresem
internetowym:
https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/1261/zmieniajace_zarzadzenie_Nr_1577/2011_w_sprawie_powolania_
Zespolu_Zadaniowego_ds._audytow_rowerowych_w_Miescie_Krakowie.html),
zmieniającym
zarządzenie
nr 1577/2011, wskazano w § 3 ust. 5, 6, 7 i 8 co następuje:
5. Opinia audytu (audyt rowerowy) podpisywana jest przez Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności
przez właściwego Zastępcę zgodnie z ustępem 2.
6.Opinie audytu (audyt rowerowy), pisma z uwagami Zespołu, ewentualnie rozbieżne stanowiska członków Zespołu,
a także zgłoszone uwagi mieszkańców dla opiniowanych przez Zespół opracowań, będą publikowane na stronach
internetowych ZIKiT.
7. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który publikowany będzie na stronach internetowych
ZIKiT.
8. Przewodniczący Zespołu sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta, raz w roku sprawozdanie z prac Zespołu.
Funkcjonowanie zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych zostało ukształtowane w oparciu o praktykę
postępowania w poszczególnych sprawach co zapewnia elastyczność działania, a zatem możliwość dostosowania
do zmieniających się uwarunkowań. Daleko idący formalizm, sprowadzający się do spisania reguł każdego przejawu
działalności Zespołu mógłby, doprowadzić do braku realizacji przypisanych mu celów poprzez zbyt krępujący wymiar
procedury.
Z up. DYREKTORA ZIKiT
Michał Gołębiowski
Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru

Załączniki:
Przemysław Pitala – Dział Organizacji i Nadzoru
nr tel.: 12 616 72 58

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa (NO)
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony
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tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
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