Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znaki spraw: KMR/1/2019/WOJ/2

Kraków, dn. 29 maja 2019r.

Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
SKARGA
dot. sposobu załatwienia skargi dot. łamania konstytucyjnych praw oraz KPA
przez Radę Miasta Krakowa (RMK)
Szanowny Panie Wojewodo!
w nawiązaniu do pisma nr WN-II.1410.20.2019 stanowiącego informację o sposobie załatwienia
skargi zwracamy się z prośbą o ponowne zbadanie sprawy mając na uwadze, następujące
okoliczności.
Skargę do Rady Miasta Krakowa złożyliśmy 15 stycznia 2019 roku, a faktyczne załatwienie skargi
przez Radę Miasta Krakowa nastąpiło dopiero dnia 8 maja 2019 uchwałą numer XV/300/19
tj. z naruszeniem maksymalnego terminu załatwienia sprawy wynikającego z Art. 35 kpa (data
wysłania i dostarczenia informacji o sposobie załatwienia skargi: 15 maja 2019)
Zakładając, że sprawa była skomplikowana, maksymalny termin załatwienia skargi powinien być
nie dłuższy niż 2 miesiące. Tymczasem osoba działająca w imieniu Wojewody w uzasadnieniu
prawnym i faktycznym odniosła się tylko do kwestii stwierdzenia czy organ pozostawał
w bezczynności bez zbadania terminowości i zasadności prowadzania przez Radę Miasta Krakowa
postępowania skargowego przez 4 miesiące.
„Pojęcie niezwłoczności jest kojarzone z załatwieniem sprawy w czasie, jaki „jest niezbędny
w warunkach prawidłowej organizacji pracy do rozpatrzenia przez organ żądania strony,
zapoznania się z dowodami i innymi okolicznościami istotnymi do rozstrzygnięcia sprawy,
sporządzenia niezbędnej dokumentacji i decyzji w sprawie oraz wykonania czynności kancelaryjnobiurowych niezbędnych do załatwienia sprawy”, Kodeks Postępowania Administracyjnego pod
redakcją Zbigniewa Kmieciaka, 2019.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, które powinny być załatwione nie później niż
w terminie miesiąca (sprawy uznane przez organ administracji za szczególnie skomplikowane – nie
później niż w terminie dwóch miesięcy).
W wyroku WSA we Wrocławiu z 27.09.2017 r., III SAB/Wr 20/17, LEX nr 2398141, zasadnie
zwrócono uwagę, że ocena zwłoki organu w załatwieniu konkretnej sprawy administracyjnej nie
może „abstrahować od jej indywidualnego charakteru. Tym samym rozsądny termin postępowania
musi zostać określony w świetle wszystkich okoliczności danej sprawy oraz w oparciu o takie
kryteria jak: złożoność sprawy, postawę samego skarżącego i właściwych organów, znaczenie
przedmiotu postępowania dla skarżącego”, tamże.
W informacji o sposobie załatwienia skargi nie wzięto pod uwagę, że Rada Miasta Krakowa działa
opieszale, dwukrotnie przesuwała termin załatwienia sprawy, argumentując to „dużą liczbą spraw”.
Rażąco długie załatwianie spraw, z naruszeniem maksymalnego terminu ustawowego, wynika ze
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
złej organizacji pracy Rady Miasta Krakowa – zebrania kolegialnego organu jakim jest Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji RMK, obraduje raz na dwa tygodnie przez jedną godzinę!
Od 5 lat w Krakowie nie są realizowane wyniki referendum lokalnego w Krakowie, które odbyło
się 25 maja 2014. W referendum tym mieszkańcy Krakowa wypowiedzieli się m.in. na temat Czy
zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?. Wynik: "TAK"
– 175 033 (85,20%), "NIE" – 30 398 (14,80%)
Prezydent Miasta Krakowa prowadzi pozorowane działania mające rzekomo na celu budowę
infrastruktury rowerowej w Krakowie, a faktycznie podlegli mu urzędnicy nie robią nic, lub robią
bardzo niewiele, by realizować wynik referendum. Przykładowo w roku 2018 realizowano jedynie
25% zaplanowanych wydatków na realizację infrastruktury rowerowej w Krakowie1.
Organ nadzorczy nad Prezydentem Miasta Krakowa, jakim jest Rada Miasta Krakowa, działa
opieszale, prowadzi postępowania skargowe na nieudolność lub bezczynność urzędników
z przekroczeniem terminów ustawowych, co prowadzi do pogłębiania się patologii w działaniu
Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, a tym samym całego Miasta
Krakowa. Skargę Stowarzyszenia należy zatem rozpatrzeć również w tym, całościowym,
kontekście.
Pragniemy również wskazać na niekonsekwencję w postępowaniu Wojewody Małopolskiego.
W analogicznej sytuacji prawnej, pismem WN-II.1410.9.2019 dnia 9 maja 2019 uznał skargę
Stowarzyszenia na opieszałość działania Rady Miasta Krakowa za zasadną, co rodzi wątpliwości,
czy skarga KMR/1/2019/WOJ została załatwiona prawidłowo.

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/

Otrzymują:
•
•
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a/a

Raport: http://kmr.org.pl/stan-realizacji-budzetu-rowerowego-krakowa-2018/

Strona 2 z 2
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl
NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078

