Kraków, dnia 1 lutego 2019 r.

Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
ePUAP

NO.0161.72.2019

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2019 r. (znak sprawy: KMR/11/2019)

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczący kosztorysu zadania
ZDMK/T1.92/17 w budżecie na rok 2019, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje.
Ad.1.
Zadanie ZIKiT/T1.92/17 tj. ”Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja,
Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” realizowane było zgodnie z umową 1597/ZIKiT/2017 z dnia 08 grudnia
2017 r. Cały zakres robót obejmujący wykonanie projektowanej ścieżki został wykonany w 2018 r. i zakończony
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego w dniu 06 grudnia 2018 r.
Ad.2.
Informacje na temat zakresu prac ww. zadania na rok 2018 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%3D23079%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.
Wydatkowane środki finansowe na zadani pn.: ”Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta
Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” w roku 2018 wynoszą 5 695 234 zł, natomiast zgodnie z przyjętym
budżetem miasta Krakowa na rok 2019 uchwałą NR V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 określone zostały na kwotę 8 276 zł.
Zmniejszenia kosztów na realizację przedmiotowego zadania wynika z rozstrzygniętych przetargów i dostosowania
budżetu do wysokości podpisanych umów.
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