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Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Krakowie

ul. Juliusza Lea 10, 30 – 048 Kraków

SKO.SW/4101/99/2019                       Kraków, dn. 31 maja 2019 r.

              P O S T A N O W I E N I E

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w składzie:

2. Joanna Sapeta    

3. Teresa Kruszelnicka – Zięba  

4. Tomasz Gawroński (spr.)

-    po rozpoznaniu ponaglenia Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów z dnia 20 maja

2019 r. w przedmiocie skargi nr KMR/56/2019/SKO z dnia 10 kwietnia 2019 r. dotyczącej

nieprawidłowego oznakowania DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie,  

   -  działając na mocy art. 36 § 1 i art. 37 w zw. z art. art. 237 § 1 i 4 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze

zm.):

stwierdza, że Prezydent Miasta Krakowa nie dopuścił się bezczynności ani przewlekłego

prowadzenia  postępowania  w  sprawie skargi  Stowarzyszenia  Kraków  Miastem

Rowerów nr KMR/56/2019/SKO dotyczącej nieprawidłowego oznakowania DDR przy

hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie. 

     UZASADNIENIE

 Pismem z dnia 20 maja 2019 r. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

złożyło  ponaglenie  na  przewlekłe  prowadzenie  postępowania  przez  Prezydenta

Miasta  Krakowa  w  przedmiocie  skargi  nr  KMR/56/2019/SKO  dotyczącej

nieprawidłowego oznakowania DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie z

dnia  10  kwietnia  2019  r.  W uzasadnieniu  podkreślono,  że  dnia  13  maja  2019  r.

Zastępca Dyrektora Kontroli Wewnętrznej bez wskazania czynności podjętych w celu
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rozpatrzenia  wniosku  poinformował,  że  sprawa  nie  może  zostać  załatwiona  w

terminie określonym w art.  237 K.p.a.  wyznaczając termin załatwienia sprawy do

dnia 7 czerwca 2019 r. W ocenie Skarżącego termin rozpatrzenia skargi  w okresie 8

tygodni od daty jej doręczenia organowi jest działaniem wyczerpującym znamiona

biurokratycznego i przewlekłego postępowania.    

 Pismem  z  dnia  24  maja  2019  r.  Organ  I  instancji  ustosunkował  się  do

wniesionego ponaglenia. 

           Akta sprawy wpłynęły do Kolegium w dniu 27 maja 2019 r.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie,  po zapoznaniu się z treścią

ponaglenia oraz zgromadzonym materiałem dowodowym wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie  z  art.  37  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1)  nie  załatwiono  sprawy  w  terminie  określonym  w  art.  35  lub  przepisach

szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

(przewlekłość).

Należy podkreślić, że na podstawie odesłania zawartego w przepisie art. 237 § 4 k.p.a.,

przepisy dotyczące ponaglenia stosuje się również do spraw dotyczących załatwiania skarg na

działalność organów administracji  publicznej.  Do przedmiotowych postepowań stosuje się

również przepis art. 36 k.p.a., który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy 

w  terminie  organ  administracji  publicznej  jest  obowiązany  zawiadomić  strony,  podając

przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do

wniesienia ponaglenia (§ 1). Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej

również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (§ 2).

W myśl art. 237 §  1 k.p.a., organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić

skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Oznacza to, że sprawa

skargi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów z dnia 10 kwietnia 2018 r. powinna zostać

zakończona do dnia 11 maja 2018 r.

Niemniej jednak w dniu 10 maja 2019 r. Organ I instancji – działając na podstawie art.

36  §  1  w zw.  z  art.  237  §  1  i  4  k.p.a.  –  zawiadomił  Stowarzyszenie  Kraków Miastem

Rowerów, iż  wobec konieczności dokonania dodatkowych ustaleń przez Wydział Kontroli

Wewnętrznej  skarga z dnia 10 kwietnia 2019 r. zostanie rozpatrzona do dnia 7 czerwca 2019r.
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Biorąc  natomiast  pod  uwagę  istotę  bezczynności  oraz  przewlekłego  prowadzenia

postępowania, należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku ponaglenie nie zasługuje na

uwzględnienie.  Z  akt  sprawy niewątpliwie  wynika,  że  Organ formalnie  podejmuje  szereg

czynności  zmierzających  do  rozpoznania  skargi,  informując  o  przebiegu  postępowania

Wnioskodawcę, a termin rozpoznania skargi został przedłużony.    

Mając  na  uwadze  powyższe  wywody  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w

Krakowie orzekło jak na wstępie.  

Niniejsze postanowienie jest ostateczne. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie – z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea
10, 30-048 Kraków -  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania  Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  pod  adresem:
https://bip.malopolska.pl/skokrakow/Article/id,240970.html w  zakładce:  Ochrona  Danych
Osobowych.

Podpisano:

mgr Joanna Sapeta – członek SKO w Krakowie

mgr Teresa Kruszelnicka – Zięba - członek SKO w Krakowie

mgr Tomasz Gawroński – członek SKO w Krakowie

/podpisano  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego

kwalifikowanego certyfikatu/

Otrzymują:

1) Stowarzyszenie  Kraków  Miastem  Rowerów  za  pomocą  platformy  ePuap  na  adres:

/kmr/skrytka 

2) Prezydent Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004

Kraków

3) a/a 2x 

https://bip.malopolska.pl/skokrakow/Article/id,240970.html

