Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/1/2019/SKO/2
Wasz znak: SKO.SW/4101/34/2019

Kraków, dn. 8 marca 2019r.

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

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
I UCHYLENIE ZASKARŻANEGO POSTANOWIENIA
W związku z postanowieniem SKO w Krakowie z dnia 8 marca 2019 roku
nr SKO.SW/4101/34/2019, działając w imieniu Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
zwracam się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie PONAGLENIA w związku z bezczynnością
Rady Miasta Krakowa dot. wniosku nr KMR/1/2019.
UZASADNIENIE
Kolegium nie jest organem wyższego stopnia w stosunku do rady gminy w kwestiach skargowych.
Zgodnie bowiem z art. 229 pkt 1 kpa jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej
zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych
- regionalna izba obrachunkowa;
A zatem, zgodnie z przywołaną regulacją Kolegium nie było na aktualnym etapie postępowania
skargowego organem właściwym do rozpoznania przedmiotowej skargi, a pouczenie zawarte
przez organ I instancji było błędne.
Jeżeli natomiast organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany
jest przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo
wskazać mu właściwy organ ( art. 231 kpa).
Mając powyższe na uwadze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie powinno stwierdzić
swoją niewłaściwość w niniejszej sprawie i w konsekwencji brak koniecznej przesłanki do podjęcia
i prowadzenia postępowania. Działając, zatem na podstawie art.231 k.p.a. winno przekazać pismo
Skarżącego do Wojewody Małopolskiego według właściwości celem jego rozpoznania,
powiadamiając jednocześnie o tym fakcie Skarżącego.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o wyeliminowanie zaskarżonego postanowienia z obrotu
prawnego i przekazanie sprawy według właściwości.
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/
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Stowarzyszenie

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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