Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/1/2019/ODP
Wasz znak: BR-01.0012.1.18.7.2019

Kraków, dn. 5 kwietnia 2019r.

Rada Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
INFORMACJA
dot. udostępnienia materiałów w sprawie BR-01.0012.1.18.7.2019
Szanowny Panie Przewodniczący!
Dziękujemy za przesłane zaproszenie. Niestety do zaproszenia (ani w innej korespondencji) nie
zostały załączone stanowiska Prezydenta w sprawach zainicjowanych przez Stowarzyszenie,
a o które występowała Szanowna Rada pismami:
•
•

31 stycznia 2019 roku pismem BR-01.1510.2.2019 w sprawie KMR/1/2019
31 stycznia 2019 roku BR-01.1510.1.2019 w sprawie KMR/104/2018/RMK

Prawdopodobnie wystąpiono również do Prezydenta o takie
KMR/102/2018/RMK jednak bez poinformowania nas o tym fakcie.

stanowisko

w

sprawie

Szanując czas Państwa Radnych, jak i swój, mając na uwadze zapisy Art. 9. i Art. 10 kpa oraz
Art. 74 kpa przed przyjęciem zaproszenia na posiedzenie Komisji wnosimy o udostępnienie
w formie elektronicznej uwierzytelnionych odpisów wyżej przywołanych wystąpień
zgromadzonych w aktach sprawy, a nieudostępnionych do tej pory Stowarzyszeniu.
Tym samym wnosimy o zmianę wyznaczonego terminu spotkania z właściwą Komisją i przesłanie
zaproszenia na posiedzenie Komisji z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty udostępnienia w/w
akt. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o zorganizowanie posiedzenia właściwej Komisji
w godzinach popołudniowych (po godzinie 16.) tak, aby dać nam – stronie społecznej czynnej
zawodowo, faktyczną możliwość skorzystania z prawa czynnego udziału strony w postępowaniu.
Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), w formie zgodnej z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co
umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl
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.).

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
podpisano elektronicznie/ ePUAP
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Otrzymują:
• Adresat
• a/a
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