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Kraków Miastem Rowerów
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Znak sprawy: KMR/26/2018/BKW/2
Wasz znak: BK-01.1510.259.2018

Biuro Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

SKARGA
dot. sposobu załatwienia skargi

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do informacji zawartych w piśmie BK-01.1510.259.2018 prosimy o doprecyzowanie,
jakie daty uznają Państwo/ZIKiT, jako datę udzielenia odpowiedzi. W naszym przekonaniu jest to
data  kiedy  odpowiedź  na  wniosek  została  nadana  do  wnioskodawcy.  Tymczasem
w przedstawionym stanowisku BKW podana data jest wcześniejsza (9 maja 2018), niż wynika to
z poświadczeń platformy ePUAP, tj:

Data wygenerowania odpowiedzi: Kraków, 2018-05-10T09:58:04+02:00
Data złożenia podpisu: 2018-05-10T10:34:10+02:00

Odnosimy  wrażenie,  że  w  miejskiej  jednostce  za  datę  udzielenia  odpowiedzi  uznaje  się  datę
podpisu  wersji  „papierowej”  przez  osobę  upoważnioną,  nie  zaś  datę  faktycznego  nadania
odpowiedzi do wnioskodawcy na ePUAP. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Drugą sprawą jest fakt, że w znacznej części odpowiedzi udzielanych przez ZIKiT na wystąpienia
naszego  stowarzyszenia  brak  jest  daty  w  dokumencie  oraz  informacji  o  osobie  podpisującej.
Przykładowo w piśmie TZ.6101.4.1088.2018, którego dotyczy przedmiotowa korespondencja (vide
załącznik).  Prosimy o zajęcie  stanowiska,  czy  brak  daty  oraz  informacji  nt  osoby podpisującej
w treści pisma jest w zgodzie z odpowiednimi przepisami. 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Widok dot. daty wytworzenia i podpisania pisma z platformy ePUAP

2. Załącznik przesłany w sprawie jak odpowiedź na wniosek (format DOC) – bez daty i osoby
podpisującej

Strona 1 z 2
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516,  mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 



Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Załącznik 1

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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