Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/139/2019/RMK/SKO/2

Kraków, dn. 3 grudnia 2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków
za pośrednictwem:
Rady Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
PONAGLENIE
Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), działając w imieniu
stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów wnoszę o stwierdzenie, że Rada Miasta Krakowa
(RMK) dopuściła się przewlekłego prowadzenia postępowania oraz o:
a) zobowiązanie Rady Miasta Krakowa do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminach
zgodnych z kpa, a także
b) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości, a także podjęcie
środków zapobiegających przewlekłości w przyszłości.

UZASADNIENIE
W dniu 22 sieprnia 2019 roku Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem ePUAP do RMK
skargę nr KMR/139/2019/RMK dot. sposobu realizacji infrastruktury rowerowej w Łagiewnikach
i na ul. Fredry.
Do dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona. RMK dwukrotnie przedłużała sama sobie
termin załatwienia sprawy podając wprost, że przewlekłe załatwianie spraw wynika ze złej
organizacji pracy Komisji Skarg RMK. Aktualnie termin załatwienia sprawy zostałw
wyznaczony na dzień do 2020-01-31.

Tymczasem postępowanie toczy się w oparciu o fakty i dowody znane z urzędu organowi,
przed którym toczy się postępowanie zatem, w naszym przekonaniu prowadzenie postępowania
skargowego przez Organ przez okres 5 miesięcy jest działaniem wyczerpującym znamiona
biurokratycznego i przewlekłego postępowania.

Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.

W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym
rogu pisma.
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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), który 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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