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MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE

           WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU Kraków, dnia 21 lutego 2019 roku
WN-II.1410.9.2019

Rada Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

W dniu 8 lutego 2019 roku do Wojewody Małopolskiego wpłynęła korespondencja 
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów dot. nierozpoznania skargi ww. Stowarzyszenia 
przez Radę Miasta Krakowa w sprawie kontroli prawidłowości działania Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa i spółki Trasa Łagiewnicka S.A., a przekazanej 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie pismem z dnia 6 lutego 2019 roku, 
znak: SKO.SW/4101/14/2019.

Powyższe pismo zakwalifikowane zostało jako skarga na Radę Miasta Krakowa, a konkretnie 
jako skarga na przewlekłość w rozpatrywaniu przez Radę skargi pana Łukasza Chruścickiego 
(Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów) z dnia 17 grudnia 2018 roku dot. wspomnianej 
na początku pisma sprawy.

Mając powyższe na uwadze, służby prawne Wojewody Małopolskiego rozpatrzyły 
skargę, opisaną na wstępie, uznając ją za częściowo bezzasadną, a częściowo za zasadną. 

Dlatego też w części skargi skarżącego odnoszącej się do poinformowania go o wyznaczeniu 
nowego terminu załatwienia przedmiotowej skargi uznana została ona za bezzasadną, o czym 
poinformowany został skarżący – kopię udzielonej skarżącemu odpowiedzi, zawierającej 
szczegółowe uzasadnienie tego stanowiska przesyłam w załączeniu – dla wiadomości Rady 
Miasta Krakowa.

Jednocześnie informuję, że za zasadną uznana została skarga w części, w której dotyczy 
przewlekłego prowadzenia postępowania skargowego przez Radę Miasta Krakowa.
Wskazać należy, że tak odległy termin załatwienia skargi, jaki wskazał Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa – czyli 4 miesiące, uznany został za zbyt długi nawet w kontekście wyjaśnień 
otrzymanych przez ww. Przewodniczącego o nie ukonstytuowaniu się Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.
 

W związku z powyższym zwracam się do Rady Miasta Krakowa z prośbą o dołożenie 
wszelkich starań, aby wyznaczony termin został dotrzymany i nie był już dalej przedłużany, 
a jeżeli tylko jest taka możliwość, aby skarga została załatwiona (bez uszczerbku na jakości 
postępowania wyjaśniającego) przed jego upływem. 
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Pozwolę sobie także zwrócić uwagę Rady Miasta Krakowa na konieczność podejmowania 
wszelkich działań, mających na celu zapewnienie terminowego załatwiania skarg obywateli 
w przyszłości – tak, aby nawet pomimo występujących utrudnień skargi obywateli załatwiane 
były terminowo.

                                                  Z up. Wojewody Małopolskiego
(-) mgr Artur Słowik

Radca Prawny
w Wydziale Prawnym i Nadzoru

Do wiadomości:
- Łukasz Chruścicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. Poczt. 525, 30-960 
Kraków 1

Załączniki:
- odpowiedź dla skarżącego.
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