
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/1/2019/SKO Kraków, dn. 20 lutego 2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków

za pośrednictwem:

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

PONAGLENIE

Na  podstawie  art.  37  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (kpa),  działając  w  imieniu
stowarzyszenia  Kraków  Miastem  Rowerów  wnoszę  o  stwierdzenie,  że  Rada  Miasta  Krakowa
(RMK) dopuściła się przewlekłego prowadzenia postępowania oraz o:

a) zobowiązanie Rady Miasta Krakowa do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminach 
zgodnych z k.p.a., a także

b) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości, a także podjęcie 
środków zapobiegających przewlekłości w przyszłości.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem ePUAP do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Krakowa (RMK) skargę nr KMR/1/2019 dot. odmowy
dopuszczenia  przez  Prezydenta  Miasta  Krakowa (PMK) strony społecznej  do  działań  „Zespołu
zadaniowego ds. audytów rowerowych”.

Dnia  1  lutego 2019 roku  dostaliśmy  do  wiadomości  kopię  pisma  BR-01.1510.2.2019
przewodniczącego RMK skierowaną do PMK z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie.

Dnia 15 lutego 2019 roku (pismem nr  BR-01.1510.2.2019) przewodniczący RMK poinformował,
że skarga nie może być załatwiona „zgodnie z terminami określonymi w kpa”. 

Jednocześnie  przewodniczący  RMK  nie  wskazał  podstawy  prawnej,  z  której  wynika
wskazany  termin  załatwienia  sprawy wobec  czego,  w  naszym  przekonaniu  skarga  powinna
zostać rozpatrzona zgodnie z Art 35 § 2 i 3 w szczególności, że postępowanie toczy się w     oparciu  
o fakty i dowody znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie.

Wyznaczenie  terminu  załatwienia  sprawy  na  dzień  30  kwietnia  2019  tj.  w  okresie  ponad
3,5 miesięcznym  od  daty  złożenia  wniosku  jest  działaniem  nie  mającym  podstawy  prawnej
i stanowi   naruszenie zapisów Art 237 § 4. k.p.a.

Wszystko to pozwala stwierdzić,  że Rada Miasta Krakowa dopuszcza się i  zakłada a priori
przewlekłe prowadzenie sprawy w terminach niezgodnych z k.p.a. 
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Mając na uwadze przedstawiony stan rzeczy, Rada Miasta Krakowa, w naszej ocenie, bezzasadnie
przedłuża sprawę, co w naszym przekonaniu wyczerpuje znamiona przewlekłości postępowania.

Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.

 Z poważaniem,
Za Zarząd KMR,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/ 

Załączniki:
1. Kopia wniosku do organu I instancji
2. Statut stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów

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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