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Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/25/2019 Kraków, dn. 22 lutego 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot.  zaproszeń na posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych

Szanowny Panie Prezydencie,

z zadowoleniem przyjmujemy fakt,  że  za deklaracjami zawartymi w piśmie nr TA.051.1.4.2019
przedstawiciele  naszego  stowarzyszenia  otrzymali  zaproszenie  na  148.  posiedzenie  Zespołu
Zadaniowego ds. audytów rowerowych, które odbyło się w dniu 15 lutego 2019 (piątek) o godz.
9.00 w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa,  ul. Centralna 53 budynek A.

Niniejszym  zwracamy  się  z  prośbą  o  stałe  uwzględnienie  Stowarzyszenia  Kraków  Miastem
Rowerów w rozdzielniku zaproszeń na kolejne posiedzenia  Zespołu Zadaniowego ds. audytów
rowerowych.  Już  pierwsze  posiedzenie,  w  którym  wzięliśmy  udział  pokazało,  że  fachowa
wiedza specjalistów stowarzyszenia KMR była bardzo przydatna  nie tylko dla projektantów
infrastruktury ale również niektórych urzędników oddelegowanych na spotkania Zespołu.

Uprzejmie  prosimy,  by  zaproszenia  przesyłać  w  formie  elektronicznej  na  adres  poczty  e-mail
Zarządu Stowarzyszenia lub przez platformę e-PUAP z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
To, co dla podległych Panu urzędników jest zajęciem służbowym (i w takich godzinach się również
odbywa),  wymaga  od  strony  społecznej,  w  ogromnej  większości  czynnej  zawodowo,
zorganizowania dnia wolnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Pragniemy jednocześnie nadmienić,
że pozytywnie przyjęlibyśmy również ustalenie rocznego harmonogramu spotkań.

Proszę o informację zwrotną dotyczące przedmiotowej prośby.

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

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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