Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/117/2018

Kraków, dn. 13 grudnia 2018r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. wprowadzenia przedstawiciela Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów do
Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych

Szanowny Panie Prezydencie,
jak wielokrotnie informowaliśmy Pana Prezydenta — z zaniepokojeniem obserwujemy
w ostatnich latach obniżenie jakości realizowanej w Krakowie infrastruktury rowerowej.
Doszło również do znacznego obniżenie jawności i transparentności procesów decyzyjnych
związanych z przygotowywanymi oraz realizowanymi projektami i inwestycjami „rowerowymi”.
Potwierdzają to kierowane przez nas w latach 2017-2018 skargi na nieprawidłowości w realizacji
kontraktów społecznych jakimi są ustalenia „audytów rowerowych”. W roku 2018
interweniowaliśmy w Biurze Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa kilkanaście razy
w związku z nieprawidłowościami w realizowanych lub zrealizowanych projektach rowerowych,
które ostały wykonane niezgodnie z prawem, z najlepszą wiedzą, jak również w sprzeczności
z ustaleniami procedury „audytu rowerowego”, które są przecież zawartą umową społeczną między
mieszkańcami Krakowa, a Urzędem, który Pan oraz podlegli Panu urzędnicy reprezentują.
Zgłaszane przez nas nieprawidłowości zostały potwierdzone przez Biuro Kontroli
Wewnętrznej.
Z informacji, do których dotarła nasza organizacja wynika, iż trwają obecnie przygotowania do
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1577/2011 dotyczącego Zespołu zadaniowego
ds. audytów rowerowych w związku z przeniesieniem Pionu Transportu do nowej jednostki, czyli
Zarządu Transportu Publicznego oraz dostosowaniem jego zapisów do zarządzenia PMK
nr 3113/2018 (cytat za NO.0161.844.2018).
Zgodnie ze statutem nasze Stowarzyszenie od ponad 20 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, zwracamy się z wnioskiem
o uwzględnienie przedstawiciela Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów w nowej
procedurze „audytu rowerowego” z prawem uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu
Zadaniowego oraz z prawem głosu. Minione 7 lat funkcjonowania procedury bez udziału strony
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
społecznej
pokazało, że jej wyeliminowanie wpłynęło znacznie na obniżenie jakości
i transparentności całego procesu.
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/ ePUAP

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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