Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/141/2019

Kraków, dn. 19 lipca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. bezczynność urzędników wz z zaplanowanym zadaniem GK/T1.233/18
Budowa kładki pieszorowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka
Szanowny Panie Prezydencie!
W związku z informacjami przekazywanymi w trybie UIP od lutego br. składamy skargę w związku
z brakiem działań podległych Panu urzędników w związku
zaplanowanym zadaniem
GK/T1.233/18.
Z informacji przekazanych pismami: TO.0133.59.2019 (ZTP), NO.0161.479.2019 (ZDMK), oraz

wynika, że od początku roku urzędnicy nie podjęli ŻADNYCH działań mających na celu
realizację zadania. Od pół rok wydatkowane środki wynoszą ZERO z miliona, a stan działań
raportowany jest następująco:
W związku ze zwiększonym zakresem prac, wynikającym z połączenia zadania z zadaniem
polegającym na budowie łącznika drogowego pomiędzy ulicami Tischnera i Łagiewnicką,
trwa określanie zakresu prac finansowanych przez Gminę Miejską Kraków oraz PKP PLK
S.A. Jednocześnie trwa uzgadnianie treści porozumienia, które będzie szczegółowo określać
obowiązki obu stron umowy. Zgodnie z uchwałą Nr V/87/19 RMK z dnia 10 stycznia 2019 r.,
w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zostały zabezpieczone środki finansowe
w wysokości 1 000 000,00 zł na realizacje przedmiotowego zadania
Wobec powyższego zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie bezczynności podległych Panu
urzędników.
Ponadto żądamy ustalenia kto personalnie, i z których jednostek miejskich lub wydziałów urzędu
jest odpowiedzialny za nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec
wszystkich tych osób.
Jednocześnie wnosimy o:
1. wyjaśnienie, co dokładnie oznacza: trwa określanie zakresu prac finansowanych przez
Gminę Miejską Kraków oraz PKP PLK S.A. - kiedy (z datami) odbyły się jakieś
posiedzenia, spotkania lub narady w tej sprawie
2. udostępnienie notatek służbowych lub innych dokumentów, które powstały w czasie tych
spotkań z pkt /1/
3. co dokładnie oznacza: Jednocześnie trwa uzgadnianie treści porozumienia, które będzie
szczegółowo określać obowiązki obu stron umowy. - kiedy (z datami) odbyły się jakieś
posiedzenia, spotkania lub narady w tej sprawie
4. udostępnienie notatek służbowych lub innych dokumentów, które powstały w czasie tych
spotkań z pkt /3/
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
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), która 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/
Otrzymują:
• Adresat
• a/a
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