Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/122/2018/UMK

Kraków, dn. 22 grudnia 2018r.

Urząd Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. udostępnienia informacji publicznej ws
planowanej likwidacji dróg dojazdowych do znacznego obszaru dzielnicy IX

Szanowny Panie Prezydencie,
w dniu 14.12.2018 roku o godzinie 18. w Szkole Podstawowej nr 56 na ul. Fredry w Krakowie
odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Rady Dzielnicy IX
z mieszkańcami dzielnicy. Spotkanie zostało utrwalone i jest dostępne pod adresem
https://kmr.org.pl/TL
Mieszkańcy Dzielnicy IX zwrócili się z wystąpieniami do naszego Stowarzyszenia zwracając
uwagę, że na nagraniu nie są widoczne szczegóły slajdów z prezentacji pokazywanej przez
dyrektora Łukasza Szewczyka oraz z prośbą o pozyskanie tej prezentacji i publikację w sieci
Internet.
Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP
z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie
przedmiotowej prezentacji pokazywanej przez dyrektora Łukasza Szewczyka w dniu 14.12.2018
roku o godzinie 18. w Szkole Podstawowej nr 56 na ul. Fredry w Krakowie, w której odbyło się
spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Rady Dzielnicy IX z mieszkańcami
dzielnicy w sprawie planowanej likwidacji dróg dojazdowych przez tory kolejowe do znacznego
obszaru dzielnicy IX.
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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