Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/27/2018/SKO

Kraków, dn. 11 czerwca 2018r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków
za pośrednictwem:
Prezydenta Miasta Krakowa
Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK, ul. Bracka 10 Kraków
PONAGLENIE
Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, działając w imieniu stowarzyszenia
Kraków Miastem Rowerów wnoszę o stwierdzenie, że Prezydent Miasta Krakowa dopuścił się
przewlekłego prowadzenia postępowania, działając z rażącym naruszeniem prawa oraz o:
a) zobowiązanie Prezydenta Miasta Krakowa do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, a także
b) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości, a także podjęcie
środków zapobiegających przewlekłości w przyszłości.

UZASADNIENIE
W dniu 11 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem ePUAP do Prezydenta
Miasta Krakowa (PMK) wniosek nr KMR/27/2018 dot. przeprowadzenia kontroli prawidłowości
wykonania zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1577 z dnia 19 lipca 2011 roku oraz nr 1261
z dnia 24 maja 2017 roku ws sprawozdań rocznych z prac Zespołu Zadaniowego ds. audytów
rowerowych.
Dnia 9 maja 2018 roku nasza organizacja została pismem nr BK-01.1510.210.2018 poinformowana,
jak następuje:
Działając na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 1 i 4 kpa uprzejmie informuję,
iż wobec konieczności dokonania dodatkowych ustaleń odnośnie prawidłowości działań
służb podległych Prezydentowi Miasta Krakowa w sprawie związanej z
nieprzestrzeganiem uregulowań zarządzenia nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa
z 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych
w mieście Krakowie, zmienionego zarządzeniem nr 1261/2017 Prezydenta Miasta
Krakowa z 24 maja 2017 r. w zakresie sporządzania i przedkładania Prezydentowi
Miasta Krakowa raz w roku sprawozdania z prac ww. Zespołu, skarga z 10 kwietnia
2018 r. zostanie rozpatrzona do 8 czerwca 2018 r.
Dnia 8 czerwca 2018 roku pismem nr Bk-01.1510.210.2018 Prezydent Miasta Krakowa za
pośrednictwem Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa poinformował nasze
stowarzyszenie, jak następuje:
Działając na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 1 i 4 kpa uprzejmie informuję,
iż wobec konieczności dokonania dodatkowych ustaleń odnośnie prawidłowości działań
służb podległych Prezydentowi Miasta Krakowa w sprawie związanej z
nieprzestrzeganiem uregulowań zarządzenia nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych w
mieście Krakowie, zmienionego zarządzeniem nr 1261/2017 Prezydenta Miasta Krakowa
z 24 maja 2017 r. w zakresie sporządzania i przedkładania Prezydentowi Miasta
Krakowa raz w roku sprawozdania z prac ww. Zespołu, skarga z 10 kwietnia 2018 r.
zostanie rozpatrzona do 15 czerwca 2018 r.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nasza organizacja do dnia dzisiejszego nie
otrzymała merytorycznej odpowiedzi na wniosek, a sprawa z wniosku nie została załatwiona.
Stanowi to naruszenie zapisów Art. 35. § 3 KPA, a ponowne przekładanie terminu załatwienia
sprawy w rażący sposób narusza przepisy oraz wskazuje na bezzasadne przedłużanie sprawy przez
organ i w naszym przekonaniu wyczerpuje znamiona przewlekłości postępowania.
Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.
Z poważaniem,
Za Zarząd KMR,
Łukasz Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. Kopia wniosku do organu I instancji
2. Statut stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
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.).

Otrzymują:
•
•

Adresat
a/a
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