
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/19/2019/RMK Kraków, dn. 19 marca 2019r.

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

SKARGA

Na  podstawie  art.  221  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (kpa),  działając  w  imieniu
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów wnoszę o stwierdzenie, że Prezydent Miasta Krakowa
(PMK) dopuścił się złamania przepisów Art. 37. § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
cyt.:

§  4.  Organ  prowadzący  postępowanie  jest  obowiązany  przekazać  ponaglenie  organowi
wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego
otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy
mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ
jest obowiązany ustosunkować się do niego.

oraz o:

a) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych zaniedbania, wyciągnięcie 
konsekwencji służbowych (na podst. Art. 38. kpa) a także podjęcie środków zapobiegających
podobnym przypadkom łamania prawa w przyszłości

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2019 roku, mając na celu  lepsze zaspokajanie potrzeb ludności, Stowarzyszenie
skierowało  za  pośrednictwem  ePUAP  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  (PMK)  wniosek
nr KMR/19/2019 dot. wadliwego wykonania drogi dla rowerów (DDR) wzdłuż ul. Konopnickiej
w Krakowie.

Dnia  4  marca  2019  roku  pismem  nr  WK-01.1510.82.2019 Magdalena  Maria  Pabian,  Zastępca
Dyrektora Wydziału Kontroli Wewnętrznej, bez wskazania czynności podjętych w celu rozpatrzenia
wniosku (tj.  z  naruszeniem Art.  245 kpa),  poinformowała,  że  sprawa nie  może być  załatwiona
„w terminie, określonym w art.  237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego” wyznaczając
termin załatwienia sprawy do dnia 29 marca 2019.

Tymczasem postępowanie toczy się w oparciu o fakty i dowody znane z urzędu organowi, przed
którym  toczy  się  postępowanie  zatem,  w  naszym  przekonaniu,  terminu  rozpatrzenia  skargi
w okresie  prawie  8  tygodni  od  daty  jej  doręczenia  organowi  wniosku  jest  działaniem
wyczerpującym znamiona  biurokratycznego i przewlekłego postępowania.

Dlatego  dnia  7  marca  2019  roku  skierowaliśmy  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego
ponaglenie w tej sprawie. Zgodnie z kpa ponaglenie powinno zostać przekazane do SKO najpóźniej
dnia 14 marca 2019 roku. Prawdopodobnie, tak się jednak nie stało lub nasza organizacja nie została
o tym fakcie skutecznie powiadomiona, co również stanowi naruszenie zapisów kpa.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Dnia  18  marca  2019  o  godz.  12:12:40  skierowaliśmy  więc  e-mailowe  zapytanie  do  Wydziału
Kontroli UMK w tej sprawie. Dopiero po tym zapytaniu, dnia 19 marca 2019 roku przedmiotowe
ponaglenie zostało przekazane do SKO, co stanowi naruszenie przepisów wskazanych na wstępie.

Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.

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

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.). 

 Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/ 

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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