Kraków, 20 maja 2019 r.

WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU

Znak sprawy:
WN-II.1410.19.2019
Rada Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
Dotyczy: BR-01.1510.1.2019.

W dniu 27 kwietnia 2019 r. do Wojewody Małopolskiego wpłynęła skarga Stowarzyszenia
Kraków Miastem Rowerów, w której Stowarzyszenie wyraża niezadowolenie ze sposobu
rozpatrywania jego skargi (nr KMR/104/2018/RMK z 2 stycznia 2019 r.) przez Radę Miasta
Krakowa.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 229 pkt 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.) służby prawne Wojewody Małopolskiego rozpatrzyły skargę opisaną na wstępie:
1) uznając ją za bezzasadną w zakresie zarzutu niezapewnienia czynnego udziału
Stowarzyszeniu przez Radę Miasta Krakowa w toku rozpatrywania skargi przez Radę,
2) informując Stowarzyszenie o drodze egzekwowania praw dostępu do informacji
publicznej,
3) uznając ją za zasadną w zakresie zarzutu nierozpatrzenia skargi Stowarzyszenia
przez Radę Miasta Krakowa.
O zajętym stanowisku poinformowane zostało Stowarzyszenie. Kopię pisma, zawierającego
stanowisko tut. organu nadzoru przesyłam w załączeniu – dla wiadomości Rady Miasta
Krakowa.
Jednocześnie zwracam szczególną uwagę Rady Miasta Krakowa na potwierdzenie faktu
przewlekłego prowadzenia, przez Radę, postępowania w sprawie wszczętej ze skargi
Stowarzyszenia na Prezydenta Miasta Krakowa (KMR/104/2018/RMK).
Potwierdzenie znalazł zarzut Stowarzyszenia, że nadal nie doszło do załatwienia skargi przez
właściwy organ, czyli przez Radę Miasta Krakowa, która stanowisko w sprawie skargi musi
zająć kolegialnie, na sesji Rady, po uprzednim głosowaniu. Zawiadomienie o sposobie
załatwienia skargi musi – w przypadku załatwiania skarg przez organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego – przybrać formę uchwały, która w przypadku uznania skargi za
bezzasadną musi posiadać uzasadnienie faktyczne i prawne. Fakt, że Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa nie wypracowała stanowiska w sprawie zasadności
bądź bezzasadności skargi, a tym samym nie przygotowała projektu uchwały nie zwalnia
w żadnym wypadku Rady Miasta Krakowa z obowiązku załatwienia skargi Stowarzyszenia.
Działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, będącej podmiotem
wewnętrznym Rady, skutkują w takim przypadku jedynie przewlekłym załatwianiem skargi
przez cały organ, jakim jest Rada.
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Mając na uwadze poczynione ustalenia wzywam Radę Miasta Krakowa do podjęcia wszelkich
działań, zmierzających do niezwłocznego, ostatecznego załatwienia skargi Stowarzyszenia.
Do wiadomości:
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.
Załączniki:
- informacja dla Stowarzyszenia o sposobie załatwienia skargi na Radę Miasta Krakowa.
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