
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/107/2018/PMK/2
Wasza sygnatura: BK-01.1510.667.2018

Kraków, dn. 04 grudnia 2018r.

Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot. sposobu załatwienia wniosku z dnia 2018-11-19 (2)

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu  do wezwania  przekazanego w piśmie  BK-01.1510.667.2018 cytujemy z naszego
wniosku, którego dotyczy wezwanie:

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

Jednocześnie przytoczmy treść Art. 221. KPA:

Art. 221. 

§  1.  Zagwarantowane  każdemu  w  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  prawo
składania  skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu
terytorialnego,  organów  samorządowych  jednostek  organizacyjnych  oraz  do
organizacji  i  instytucji  społecznych  realizowane  jest  na  zasadach  określonych
przepisami niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji  i  instytucji  społecznych w
związku  z  wykonywanymi  przez  nie  zadaniami  zleconymi  z  zakresu  administracji
publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby
za jej zgodą.

Jeśli jednak jest to niewystarczające, odpowiadając na postawione pytanie:

intencją  Stowarzyszenia  jest  wniesienie  skargi  w  rozumieniu  art.  221  Kodeksu  postępowania
administracyjnego w związku z:

1. brakiem  prowadzenia  przez  Trasa  Łagiewnicka  S.A.  Biuletynu  Informacji  Publicznej
w rozumieniu  Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 (Dz. U.  Nr
112,  poz.  1198  z  poźn.  zm) w  sposób  określony  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

2. brakiem uruchomienia przez Spółkę Trasa Łagiewnicka elektronicznej skrzynki podawczej
(ESP)  zgodnej  z  Ustawą  z  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565 ze zm.).
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

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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