
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/1/2019/2
Wasz znak: BR-01.0012.1.18.7.2019

Kraków, dn. 11 kwietnia 2019r.

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

dot. udostępnienia materiałów w sprawie BR-01.0012.1.18.7.2019 (2)

Szanowny Panie Przewodniczący!

W nawiązaniu do pisma  BR-01.0012.1.18.7.2019 (data  nadania:  2019-04-09T15:08:07.78,  data
odbioru: 2019-04-09 godz. 17:52) zwracamy się do Pana z następującymi pytaniami:

1. w jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej (proszę o określenie konkretnych przepisów
nie  samych  aktów  prawnych)  wniosek  nr   KMR/1/2019/ODP  został  rozpatrzony  nie
kolegialnie przez właściwą Komisję lub Radę Gminy, a personalnie przez radnego Kalitę?

2. czy  pismo   BR-01.0012.1.18.7.2019  (data  nadania:  2019-04-09T15:08:07.78)  stanowi
ostateczną  i pełną  odpowiedź  na  wystąpienie  naszego  Stowarzyszenia  numer
KMR/1/2019/ODP z  dnia  2019-04-05,  a  jeśli  tak,  jaka  jest  podstawa  prawna  takiego
działania?

Jednocześnie  informuję,  że  po  otrzymaniu  od  Rady  Miasta  Krakowa  odpowiedzi  na  niniejsze
wystąpienie,  po  ocenie  stanowiska  przedstawionego  przez  Pan  Przewodniczącego,  wobec
całokształtu sposobu prowadzenia tej sprawy przez Radę Miasta Krakowa, nieudzielenia dostępu
do  akt  sprawy  oraz  pominięcia  wniosków  strony  społecznej  w     postępowaniu  skargowym  
Zarząd  Stowarzyszenia  rozważy  skierowanie  wniosku  o przeprowadzenie  kontroli  w zakresie
procedur i przestrzegania prawa przez Radę Miasta Krakowa do Wojewody Małopolskiego.

W związku z możliwością złamania zapisów Statutu Miasta Krakowa (m.in.  § 8.a.  ust.  4) oraz
Kodeksu  postępowania  administracyjnego  uprzejmie  prosimy  o  zajęcie  się  sprawą  osobiście
i wyłączenie z dalszego procedowania tej sprawy radnego Kality.

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), co  umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• 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/ ePUAP

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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