Kraków, dnia 4.01.2019r.

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
ePUAP
NO.0161.829.2018

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 listopada 2018 r. (znak sprawy: KMR/100/2018)

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 9 listopada 2018 r. dotyczącej środków
przeznaczonych na realizację zaplanowanych działań, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje.

Ad.1.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa odpowiadając regularnie na wnioski Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
w roku 2018, informował o stopniu realizacji deklaracji składanych w odpowiedziach na Państwa wnioski.
Biorąc pod uwagę treść odpowiadanego wniosku, a dokładnie bardzo ogólny jego charakter przedstawiony w pkt 1
nie chcąc narazić się na zarzut udzielenia informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej
do treści wniosku, co świadczyć by mogło o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji
publicznej informuję co następuję. Dla ewentualnego udostępnienia informacji niezbędny jest precyzyjny wniosek,
w którym należy dokładnie określić, jakiej informacji żąda wnioskodawca. Podkreślić przy tym należy, że w niniejszej
sprawie nie ma możliwości, doprecyzowania wniosku na wezwanie organu, albowiem przepisy ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie odsyłają do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks
postepowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w celu uzupełnienia podania poprzez jego doprecyzowanie w trybie
art. 64 § 2 k.p.a. Wniosek o udzielenie informacji w trybie u.d.i.p. nie stanowi bowiem podania w indywidualnej sprawie
administracyjnej w rozumieniu art. 63 k.p.a., a w konsekwencji jego uwzględnienie nie podlega rygorom k.p.a. Czynności
proceduralne podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej poprzedzające ustalenie, że żądana
informacja stanowi informację publiczną, nie są prowadzone w oparciu o przepisy k.p.a., gdyż wniosek nie wszczyna
postępowania administracyjnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt
I OSK 50/06.
Ad.2.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa umieszcza zadania na listach rankingowych, celem ich wprowadzenia do Budżetu
Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na wniosek:
−

Rad i Zarządów Dzielnic, gdyż do jej zadań należą m. in. sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także

zadania powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia
mieszkańców.
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−

Radnych Miasta Krakowa,

−

Mieszkańców,

−

Działów Utrzymaniowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zaznaczyć przy tym należy, iż przy zadaniu wnioskowanym do umieszczenia na liście rankingowej nie określa
się jego wnioskodawcy, w związku z powyższym nie ma możliwości wskazania numeru wniosku KMR jak zostało
wskazane w piśmie KMR/100/2018 pkt. 2.
Nadmieniamy, że tut. Zarząd realizując procedurę planowania i monitorowania inwestycji, w obowiązującym
terminie do dnia 15 września każdego roku składa powyższe listy w Wydziale Planowania i Monitorowania Inwestycji
Urzędu Miasta Krakowa. Zaznaczamy, iż powyższe działanie nie jest jednoznaczne z wprowadzeniem poszczególnych
zadań do Budżetu Miasta Krakowa oraz WPF – WPI i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych
do ich realizacji, gdyż tego rodzaju decyzja leży w gestii Rady Miasta Krakowa, która jest organem niezależnym
od Prezydenta Miasta Krakowa.
Ponadto, w załączeniu przedłożono listę zadań dotyczących ścieżek rowerowych, o które wnioskował Zarząd Dróg
Miasta Krakowa na rok 2019 i lata kolejne.
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Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa (NO)
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony

