
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Kraków, dn. 10 kwietnia 2018r.

Znak sprawy: KMR/27/2018

Prezydent Miasta Krakowa 
przez Biuro Kontroli Wewnętrznej

Urzędu Miasta Krakowa

dot. kontroli prawidłowości wykonania zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa 
nr 1577 z dnia 19 lipca 2011 roku oraz nr 1261 z dnia 24 maja 2017 roku 

Szanowni Panie Prezydencie,

zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1577 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie
powołania Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie, cyt.:

§ 3 ust. 7: Przewodniczący Zespołu sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta, raz w roku
sprawozdanie z prac Zespołu.

oraz zarządzeniem 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 którym czytamy:

§ 1 ust. 3:

(…) 8.  Przewodniczący Zespołu sporządza i  przedkłada Prezydentowi  Miasta,  raz  w roku
sprawozdanie z prac Zespołu.”

corocznie powinny być przedstawiane Panu Prezydentowi sprawozdania z prac Zespołu, o których
mowa w w/w aktach prawa lokalnego. Z korespondencji prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie
z Urzędem  Miasta  Krakowa  (OR-03.1431.49.2018)  oraz  Zarządem  Infrastruktury  Komunalnej
i Transportu  (NO.0161.158.2018)  wynika,  że  sprawozdania  takie  prawdopodobnie  nie  zostały
przygotowane w minionych latach, jak również brak jest sprawozdania za miniony rok 2017. 

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
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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”.

Mając  na  uwadze  powyższe,  działając  w  interesie  publicznym,  wnosimy  o  przeprowadzenie
kontroli  w  zakresie  prawidłowości  wykonywania  przywołanych  Zarządzeń  Prezydenta  Miasta
Krakowa  oraz  podjęcie  działań  naprawczych skutkujących  przedstawieniem  opinii  publicznej
przynajmniej raportu za rok 2017 (oraz za lata poprzednie, jeśli raporty były sporządzane) wraz
z odpowiedzią na niniejszy wniosek.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o określenie, w jakim terminie po zakończeniu danego roku,
przedmiotowe raporty winny być dostępne w kolejnych latach dla  Pana Prezydenta oraz opinii
publicznej.

Z poważaniem,
Za Zarząd KMR,

Marcin Dumnicki
/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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