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W załączeniu przekazuję ponaglenie Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów reprezentowanego 
przez Pana Łukasza Chruścickiego, skierowane za pośrednictwem Rady Miasta Krakowa w związku z 
rozpatrywaniem przez Radę Miasta Krakowa skargi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów (znak: 
KMR/95/2019/RMK), dotyczącej bezczynności Prezydenta Miasta Krakowa w związku z wnioskiem 
KMR/95/2019 z dnia 15 czerwca 2019 r., wraz z kopią skargi oraz pism informujących o nowych terminach 
rozpatrzenia skargi. 

Jednocześnie wyjaśniam, że skarga Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów reprezentowanego przez 
Pana Łukasza Chruścickiego wpłynęła do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w dniu 18 lipca 2019 r. W związku z 
przerwą wakacyjną w pracach Rady Miasta Krakowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, 
której zadaniem zgodnie z § 57a Statutu Miasta Krakowa jest przygotowanie projektów rozstrzygnięć w 
sprawach skarg, wystąpiła w dniu 29 sierpnia 2019 r. do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o przekazanie 
Komisji stanowiska w sprawie, o czym skarżący zostali poinformowani. Skarżący zostali również poinformowani 
pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r. o nowym terminie rozpatrzenia skargi, który został wyznaczony na 30 
października 2019 r. 

W związku z tym, że również ww. termin nie mógł zostać dotrzymany, został wyznaczony nowy termin 
rozpatrzenia skargi – najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r., o czym Skarżący zostali poinformowani pismem z 
dnia 29 października 2019 r.  

Kolejne przesunięcie terminu wynika z dużej ilości skarg, które w bieżącym roku wpłynęły do 
rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa. Samo Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów skierowało do Rady 
Miasta Krakowa 28 skarg. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która przygotowuje propozycje 
rozstrzygnięć w sprawach skarg dla Rady Miasta odbywają się co dwa tygodnie. Na posiedzenia Komisji 
zapraszani są Skarżący oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta i innych jednostek, którzy udzielają 
dodatkowych wyjaśnień. Jeśli podczas dyskusji powstają niejasności, sprawy przesuwane są na kolejne 
posiedzenie, na które zaprasza się dodatkowe osoby lub Komisja występuje o dodatkowe wyjaśnienia pisemne. 
Po zajęciu stanowiska przez Komisję przygotowywany jest projekt uchwały dla Rady Miasta Krakowa. Rada 
Miasta obraduje na sesjach, które również odbywają się co dwa tygodnie. Statut Miasta stanowi, że projekty na 
sesję powinny wpłynąć z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie rozpatrzenie skargi we wskazanym wcześniej 
terminie nie wynika z bezczynności Rady Miasta Krakowa, tylko z dużej ilości skarg, które są rozpatrywane wg 
kolejności wpływu oraz trybu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa i procedury 
uchwałodawczej określonej w Statucie Miasta Krakowa. 
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