
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/6/2019 Kraków, dn. 16 stycznia 2019r.

Prezydenta Miasta Krakowa 
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot. zmian w regulacjach działania
Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

Przytoczyć w tym miejscu musimy kilka tylko z licznych spraw z roku 2018 zainicjowanych przez
nasze Stowarzyszenia, tj. np.:

• sprawa KMR/113/2018 niezgodność realizacji budowy infrastruktury rowerowej przy stacji
paliw przy ul. Płk Dąbka i Rybitwy z postanowieniami audytu 

• uwagi  do  audytu  numer:  KMR/108/2018  z  dnia  26.11.2018  –  brak  odpowiedzi
w ustawowym terminie – skarga do BKW – odpowiedź dnia 09.01.2019

• uwagi do audytu numer: KMR/79/2018 z dnia 18.06.2018 – brak odpowiedzi w ustawowym
terminie – skarga do BKW – odpowiedź dnia 12.07.2019; udostępnienie „sprawozdania”,
które  kompromituje  Urząd  i  osoby  odpowiedzialne  za  przedstawienie  takiego  raportu
Prezydentowi

• sprawa  KMR/27/2018  –  potwierdzone  liczne  nieprawidłowości  w  działaniu  Zespołu
audytowego
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, że w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych
miejskich  komórek  organizacyjnych  oraz  wydziałów UMK, mając na uwadze dotychczasowe
traktowanie  w  ZIKiT/ZDMK/ZTP  w  sposób  „nieformalny”  prac  Zespołu  (pismo:
NO.0161.28.2018),  działając  w  interesie  społecznym,  zwracamy  się  z  wnioskiem  o formalne
uwzględnienie następujących propozycji w przygotowywanych regulacjach dot. nowej procedurze
„audytu rowerowego” (tj. w nowym zarządzeniu Prezydenta):

1. utworzenie strony przedmiotowej/działu w BIP Miasta Krakowa dla Zespołu Zadaniowego 

2. publikacja harmonogramu posiedzeń Zespołu w BIP

3. publikacja protokołów z posiedzeń Zespołu w BIP wraz z listą obecności

4. publikacja konsultowanych projektów w BIP na przedmiotowej stronie

5. publikacja  ustaleń  prac  Zespołu  w  BIP  na  przedmiotowej  stronie  wraz  z  publikacją
ewentualnych zdań odrębnych zgłoszonych na posiedzeniach 

6. publikację  sprawozdań  rocznych  z  prac  Zespołu  w  BIP  i  określenie  daty  przekazania
sprawozdania Prezydentowi Miasta na dzień nie późniejszy niż 31 stycznia roku następnego

Wobec braku strony społecznej w składzie Zespołu audytowego i   kategorycznego sprzeciwu Pana  
Prezydenta  wobec  takiego  pomysłu  (  BK-01.1510.709.2018  )   stoimy  na  stanowisku,  że  tylko  
publikacja  w  BIP w/w materiałów może  skutkować  podniesieniem jawności  i  transparentności
działań Zespołu 

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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