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               P. Robert Bal 

       Klub Radnych Regia Civitas 

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 marca 2021 r. dot. dofinansowania lub sfinansowania 

remontu KL I, informuję jak poniżej. 

 Remont KL I był planowany w 2020 r., jednakże ze względu na trudną sytuacje finansową 

spowodowaną przez COVID-19 zaplanowane środki okazały się być niewystarczające. Przemyski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił o zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 693 082,90 zł, 

natomiast, zgodnie z Uchwałą nr 101/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21.09.2020 r., do POSiRu 

zostały skierowane dodatkowe środki w wysokości 462 757 zł, co okazało się niewystarczające do 

przeprowadzenia wszystkich działań zaplanowanych w 2020 r. 

 W roku bieżącym prace przy kolei KL I zostały zaplanowane w następujący sposób: 

- I etap – 18.03.2021 r. – 30.04.2021 r. – badania specjalne dolnej kolei wraz z demontażem baterii 

wielorolkowych z trzech najbardziej obciążonych podpór, koszt: 89 605,50 zł brutto (72 850 zł netto), 

- II etap – 26.03.2021 r. – 30.04.2021 r.- badania specjalne kolei KL I wraz z przygotowaniem urządzenia, 

koszt: 50 430 zł brutto (41 000 zł netto) oraz montaż uchwytów do transportu rowerów na KL I i KL II, 

koszt: ok. 64 000 zł brutto (52 000 zł netto), 

- III etap – 1.07.2021 r. – 30.11.2021 r. – wymiana sworzni i tulei, gum na rolkach podtrzymujących linę, 

naprawa pojazdów (krzesełek), przegląd hamulca głównego i ruchowego oraz uszczelnienie siłowników 

hydraulicznego napinania, koszt: ok. 500 000 zł netto.  

W chwili obecnej jest opracowywany wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, 

Edycja 2021. We wniosku zostaną ujęte wszystkie etapy remontu i modernizacji kolejki.  
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W przypadku otrzymania środków z ww. programu zostaną one wprowadzone do budżetu Miasta 

Przemyśla stosownym aktem prawnym, natomiast w przypadku nie pozyskania środków zostaną 

zaproponowane inne zmiany w budżecie w miarę możliwości finansowych Miasta. 
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                                              Wojciech Bakun 
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Otrzymują: 
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2. a/a 


