
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/19/2019/RMK/WOJ Kraków, dn. 24 maja 2019r.

 Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

dot. nieprawidłowości w działaniu Rady Miasta Krakowa (RMK) 

Szanowny Panie Wojewodo!

W dniu 19 marca 2019 roku Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem ePUAP do Rady Miasta
Krakowa (RMK) skargę nr KMR/19/2019/RMK wz ze złamaniem prawa przez Prezydenta Miasta
Krakowa w zakresie obsługi ponaglenia KMR/19/2019/SKO.

Dnia 11 kwietnia 2019 roku pismem nr BR-01.1510.13.2019 Przewodniczący RMK poinformował,
że z winy Rady Miasta Krakowa (zła organizacja pracy) „nie jest możliwe rozpatrzenie skargi
zgodnie z terminami określonymi w kpa.” wyznaczając termin załatwienia sprawy „najpóźniej do
dnia 30 czerwca 2019 r.”.

Mając świadomość,  że wyznaczono termin załatwienia sprawy z użyciem słowa „najpóźniej do
dnia” liczyliśmy na to, że RMK załatwi skargę w terminie zgodnym z KPA tj. do dnia 19 maja 2019
roku. Tak się jednak nie stało, co w naszym przekonaniu, stanowi złamanie zapisów kpa i świadczy
o przewlekłym działaniu Rady Miasta Krakowa.

Jednocześnie  pragnę  zauważyć,  że  pismo  nr  BR-01.1510.13.2019  zostało  wysłane  przez
Przewodniczącego RMK bez prawem wymaganego podpisu kwalifikowanego.

Wnoszę o rozpatrzenie skargi oraz wydanie zaleceń przez Wojewodę dla Rady Miasta Krakowa
mających na celu wdrożenie działań naprawczych, które doprowadzą do wyeliminowania tego typu
uchybień w działaniach rady gminy miasta Krakowa w przyszłości.

Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.

 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.). 
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