Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/1/2019

Kraków, dn. 15 stycznia 2019r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Krakowa
za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

SKARGA
dot. odmowy wprowadzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa
przedstawiciela strony społecznej do Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych
mimo stwierdzonych nieprawidłowości i braku transparentności działania Zespołu

Szanowni Państwo,
z zaniepokojeniem obserwujemy w ostatnich latach obniżenie jakości realizowanej
w Krakowie infrastruktury rowerowej. Doszło do znacznego obniżenie jawności
i transparentności procesów decyzyjnych związanych z przygotowywanymi oraz realizowanymi
projektami i inwestycjami „rowerowymi”.
Potwierdzają to kierowane przez nas w latach 2017-2018 skargi na nieprawidłowości w realizacji
kontraktów społecznych jakimi są ustalenia „audytów rowerowych”. W roku 2018
interweniowaliśmy w Biurze Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa kilkanaście razy
w związku z nieprawidłowościami w realizowanych lub zrealizowanych projektach rowerowych,
które ostały wykonane niezgodnie z prawem, z najlepszą wiedzą, jak również w sprzeczności
z ustaleniami procedury „audytu rowerowego”, które są przecież zawartą umową społeczną między
mieszkańcami Krakowa, a Urzędem, który Pan oraz podlegli Panu urzędnicy reprezentują.
Zgłaszane przez nas nieprawidłowości zostały potwierdzone przez Biuro Kontroli
Wewnętrznej.
Z informacji, do których dotarła nasza organizacja wynika, iż trwają obecnie przygotowania do
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1577/2011 dotyczącego Zespołu zadaniowego
ds. audytów rowerowych w związku z przeniesieniem Pionu Transportu do nowej jednostki, czyli
Zarządu Transportu Publicznego oraz dostosowaniem jego zapisów do zarządzenia PMK
nr 3113/2018 (cytat za NO.0161.844.2018).
Zgodnie ze statutem nasze Stowarzyszenie od ponad 20 lat realizuje swoje cele m.in. poprzez:
5. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny
uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem
organizacji ruchu drogowego, w szczególności audytów rowerowych,
6. współpracowanie z władzami i lokalnym samorządem, administracją terenową na rzecz
realizacji zamierzeń,
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7. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej
i samorządowej w sprawach z zakresu działalności statutowej
Mając na uwadze powyższe, działając w interesie społecznym, dnia 13.12.2018 roku zwróciliśmy
się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o uwzględnienie przedstawiciela
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów w nowej procedurze „audytu rowerowego”
z prawem uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego oraz z prawem głosu.
Pismem numer BK-01.1510.709.2018 (nadane 14.01.2019 roku) Prezydent Miasta Krakowa
poprzez swojego Zastępcę - Andrzeja Adama Kuliga, odrzucił nasz wniosek powołując się
w uzasadnieniu na Zarządzenie Prezydenta Miasta, które to ma być zmieniane. Tymczasem
meritum naszego wniosku dotyczyło właśnie nowego, opracowywanego przez prezydenckich
urzędników zarządzenia w przedmiotowej kwestii. Dotychczasowe zarządzenie nie działało
prawidłowo, a przez 7 lat – pomimo kierowania przez nasze Stowarzyszenie wielu wystąpień
i uwag do projektowanej infrastruktury zaproszenie do prac Zespołu nie zostało wystosowane
przez umocowane osoby ani raz. Przez 7 lat! Ani raz! Mało tego, wielokrotnie odpowiedzi na
uwagi audytowe otrzymywaliśmy w nieustawowych terminach, dopiero po interwencji Biura
Kontroli Wewnętrznej, np.:
•

sprawa KMR/113/2018 niezgodność realizacji budowy infrastruktury rowerowej przy stacji
paliw przy ul. Płk Dąbka i Rybitwy z postanowieniami audytu

•

uwagi do audytu numer: KMR/108/2018 z dnia 26.11.2018 – brak odpowiedzi
w ustawowym terminie – skarga do BKW – odpowiedź dnia 09.01.2019

•

uwagi do audytu numer: KMR/79/2018 z dnia 18.06.2018 – brak odpowiedzi w ustawowym
terminie – skarga do BKW – odpowiedź dnia 12.07.2019

•

sprawa KMR/27/2018 – sygnalizowaliśmy liczne nieprawidłowości w działaniu Zespołu
audytowego, które zostały potwierdzone przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

•

sprawa KMR/11/2018 – wniosek o sprawozdania roczne Zespołu Zadaniowego ds. audytów
rowerowych w Mieście Krakowie – ZIKiT stwierdza, że nie posiada sprawozdania ani za
rok 2017 ani za poprzednie lata, mimo że sprawozdanie takie powinno być sporządzane co
roku zgodnie z Zarządzeniem PMK nr 1577/2011
W końcu – po 5 miesiącach (!) w pocie czoła w ZIKiT przygotowano „Sprawozdanie”.
Załączamy Państwu Radnym to dzieło dumnie zwane „sprawozdaniem” za cały rok pracy
zespołu!

Wobec tak oczywistych, wielokrotnie stwierdzanych nieprawidłowości, zadajemy sobie pytanie,
a wraz z nami mieszkańcy Krakowa – jakie sekrety kryją się za zamkniętymi drzwiami Urzędu, na
spotkaniach przedmiotowego Zespołu, że jego tajemnice są tak pilnie strzeżone przez Prezydenta?
Mając na uwadze powyższe, deklaracje Pana Prezydenta o dobrej woli urzędników z Zespołu
pozostaje nam rozumieć jako wyrażenie gotowości „zapraszania strony społecznej, jeśli tylko
wystarczająco ładnie poprosi”...
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Stanowisko Pana Prezydenta można jedynie potraktować jako myślenie życzeniowe, że zmiana
nazwy ZIKiT na inną spowoduje rozwiązanie wszystkich problemów tej jednostki. Minione 7
lat (!) pokazały, że ignorancja miasta w stosunku do strony społecznej jest już ogromna, a Prezydent
i jego urzędnicy czują się w Swoich poczynaniach ponad suwerenem.
W tym stanie rzeczy niniejsza skarga jest konieczna i zasługuje na uwzględnienie.
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
podpisano elektronicznie/ ePUAP

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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