
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/107/2018/PMK Kraków, dn. 28 listopada 2018r.

Prezydent Miasta Krakowa
przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot. sposobu załatwienia wniosku z dnia 2018-11-19

Szanowny Panie Prezydencie,

w  nawiązaniu  do  informacji  przekazanych  w  piśmie  OR-03.1431.240.2018  zwracamy  się
z wnioskiem o uzupełnienie przedstawionego stanowiska o brakujące informacje. Przypomnijmy,
że wnioskowaliśmy, oprócz tematyki przekazanej do rozpatrzenia do TŁ S.A, również o:

Jednocześnie wnosimy o informację, jaki jest adres skrytki na ePUAP miejskiej Spółki Trasa
Łagiewnicka S.A.?

Ponadto wnosimy o udostępnienie adresu BIP miejskiej spółki Trasa Łagiewnicka S.A?

Zarówno BIPu w rozumieniu  ustawy,  jak  i  skrytki  ePUAP Spółki  Trasa  Łagiewnicka  S.A.  nie
sposób  znaleźć,  a  w  naszym  przekonaniu   osoby  prawne,  w  których  jednostki  samorządu
terytorialnego  mają  pozycję  dominującą  są  zobowiązane  do  prowadzenia  zarówno  BIP,  jak
i udostępniania skrytki e-PUAP. 

Cytowany w piśmie OR-03.1431.240.2018 adres strony internetowej nie spełnia wymagań ustawy
o BIP (nie  jest  to  BIP spółki  Trasa  Łagiewnicka  S.A.),  a  adres  e-mail  wymagań  stawianych
ustawowo  systemom  teleinformatycznym  realizującym  funkcjonalność  Elektronicznej  Skrzynki
Podawczej.

Mając na uwadze powyższe, niniejsze pismo proszę procedować w trybie Art. 221. KPA.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi 

negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

/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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