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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2019 r. (znak sprawy: KMR/12/2019)

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczący zadania
ZDMK/T1.90/16, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje.
Ad.1.
W roku 2018 odebrano dokumentację projektową dla zakresu od skrzyżowania ul. Kamieńskiego z ul. Puszkarską
do skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Wolską. Zrealizowano również roboty budowlane. Dla pozostałego zakresu
opracowywano dokumentację projektową.
Ad. 2.
Informacje na temat zakresu prac zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz
z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką
na ul. Kamieńskiego) w Krakowie” na rok 2019 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod
adresem:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23900%26typ%3Du.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącza obowiązek ponownego jej udostępnienia
na wniosek zainteresowanego w trybie art. 10 ust. 1 ww. ustawy (por. wyrok z dnia 1 grudnia 2005 r. Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 436/05).
Ad. 3.
Z uwagi na uzyskiwanie kilku odrębnych decyzji, w tym kilku zgłoszeń robót budowlanych, dwóch pozwoleń
na budowę i dwóch decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ciężko określić dokładny harmonogram robót
budowlanych. Zakładane jest etapowanie realizacji. Wykonanie całego zakresu planowane jest do końca 2019 r.
Ad. 4.
Wydatkowane środki finansowe na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz
z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką
na ul. Kamieńskiego) w Krakowie” w roku 2018 wyniosły 616 613 zł. Zgodnie z uchwałą NR III/43/18 Rady Miasta
Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. ustalono dla przedmiotowego zadania kwotę w wysokości 92 154 zł jako
niezrealizowane kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z przyjętym budżetem
miasta Krakowa na rok 2019 uchwałą NR V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. określone zostały
na kwotę 20 126 966 zł. Zabezpieczona kwota w chwili obecnej jest wystarczająca na zobowiązania umowne.
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