
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Kraków, dn. 20 lutego 2018r.

Znak sprawy: KMR/10/2018

Biuro Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

dot. kontroli prawidłowości wykonania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1261 
z dnia 24 maja 2017 roku 

przez dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Szanowni Państwo,

wnosimy  o  przeprowadzanie  kontroli  oraz  doprowadzenie  do  wyeliminowania  ewentualnie
stwierdzonych  uchybień  w  wykonaniu  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Krakowa  nr  1261  
z dnia 24 maja 2017 roku zmieniającego zarządzenie Nr 1577/2011 w sprawie powołania Zespołu
Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie.

W przedmiotowym zarządzeniu nakazano m.in.:

7. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który publikowany będzie na
stronach internetowych ZIKiT.

Tymczasem  na  stronach  internetowych  ZIKiT  na  próżno  szukać  protokołów  (data  dostępu:
19 lutego 2018 roku). Z informacji publikowanych na stronach ZIKIT nie sposób:

• wywnioskować,  na  którym  posiedzeniu  zespołu  były  omawiane  poszczególne  projekty
przedstawiane społeczeństwu do opiniowania.

Brak jest również informacji:

• którzy członkowie Zespołu brali udział w posiedzeniu,   

• czy pojawiły się „ewentualne rozbieżne stanowiska członków Zespołu”  .

Wszystkie te informacje znajdują się prawdopodobnie w protokołach, o których ujawnienie zgodnie
z Zarządzeniem PMK nr 1261/2017 niniejszym wnosimy. 

Jednocześnie  wyrażamy nasze  zaniepokojenie  w związku z informacją  przekazaną przez  osobę
działającą  z  upoważnienia  i  w  imieniu  Dyrektora  ZIKiT  w  piśmie  NO.0161.28.2018  z  dnia
23 stycznia 2018 sugerującą jakoby prace Zespołu  miały charakter  nieformalny… Cyt.:

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.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Z zaniepokojeniem obserwujemy w ostatnich latach obniżenie jakości realizowanej w Krakowie
infrastruktury rowerowej.  Doszło do znacznego obniżenie jawności  i  transparentności  procesów
decyzyjnych  związanych  z  przygotowywanymi  oraz  realizowanymi  projektami  i  inwestycjami
„rowerowymi”.

Potwierdzają  to  kierowane  przez  nas  w  roku  2017  oraz  bieżącym skargi  na  nieprawidłowości
w realizacji  kontraktów społecznych  jakimi  są  ustalenia  „audytów rowerowych”.  W aktualnym
modelu publikacji (a często BRAKU publikacji) dokumentacji audytowej oraz wykonawczej nie
sposób  ustalić,  na  którym  etapie dochodzi  do  wypaczenia  ustaleń  audytu  rowerowego,
a społeczeństwo Krakowa coraz  bardziej  tę  sytuację  odczuwa i  daje  jej  wyraz również między
innymi w korespondencji kierowanej do naszego Stowarzyszenia. 

Zgodnie ze statutem nasze Stowarzyszenie od wielu lat realizuje swoje cele m.in. poprzez:

5. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny 
uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach 
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem 
organizacji ruchu drogowego, w szczególności audytów rowerowych,

6. współpracowanie z władzami i lokalnym samorządem, administracją terenową na rzecz 
realizacji zamierzeń, 

7. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej 
i samorządowej w sprawach z zakresu działalności statutowej

 Mając na uwadze powyższe, działając w interesie publicznym, wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/

Oświadczenie
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.). 

Otrzymują:

• Adresat  
• a/a
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