
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/114/2019 Kraków, dn. 26 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

dot. udostępnienia informacji publicznej dot. działań podjętych w związku z wnioskiem
KMR/42/2018 ws stanu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bernardyńskiej w Krakowie - UIP

Szanowny Panie Prezydencie!

Mając na uwadze informacje przekazane dnia   pismem  RU.5301.183.2018  przez Pana Dyrektora
Andrzeja Olewicza, cyt.:

4. Możliwości remontu przedmiotowych DDR są następujące :

A. Wymiana nawierzchni na początkowych odcinkach ścieżki na moście Grunwaldzkim, gdzie
gromadzi się woda opadowa będzie wykonana z bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich
w roku 2018.

Ze środków na bieżące utrzymanie dróg w 2018 r. zostaną wyremontowane dojazdy do Mostu
Grunwaldzkiego.

B. Ze względu na ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg na rok 2018
remont  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  ul.  Bernardyńskiej  będzie  zgłoszony  jako  zadanie  do
projektu budżetu miasta na rok 2019

Działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art. 61 Konstytucji RP
z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  6 września
2001  roku  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  zwracamy  się  z  wnioskiem  o  udostępnienie
następujących informacji:

1. jakie  działania  podjęli  podlegli  Panu  urzędnicy  przez  miniony  rok  celem  realizacji
złożonych stronie społecznej deklaracji?

2. Kiedy wykonane zostaną przedmiotowe prace?
3. W której pozycji budżetowej zabezpieczono środki finansowe na przedmiotowe prace

4. jeśli środków nie zabezpieczono proszę o przedstawienie szczegółowej informacji na temat
powodów takiego stanu rzeczy.

Sposób udostępnienia załączników do odpowiedzi na wniosek: w BIP MK, w odpowiedzi podając 
jedynie linki do udostępnionych informacji.

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.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

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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