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URZĄD GMINY
Świdnica

wpł.dn. 28-01- 2021

!Nr ^^\^^-

,sk^9 _ja^._

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam interpelację.
Z poważaniem
Daniel Mazurkiewicz

@ s^ Wolny od wirusów. www.avast.com

o

o

1

„-'I

.M"'. ..'.'. ":-i;

n

u

t

l

.ł

Daniel MazBrktewiez

Śwdnica 28,01.2021 r.

Radny ©rainy swidnica

Pan

Bogdan Mucha

Pełniący obowiązki Wójta Gminy
Swidnica
za pośrednictwem
Przewodniczacego

Rady Gminy świclnica

o
INTERPElLAGJA

Na pctdstawje art. 24 ustawy o samorząd zfe gminiRym, mając na uwadze przebieg sesji Rady Grntny

Śwfdn.iGa w ^tniu 27.01.2021 r. oFaz wątpljwoścj mieszkańców co do dalszego śwmdczenia usług
w zakresie pufcliGznego transportu zbiorowego, zwracam się prośbą o ucizieleme odpowiedzi na
ponfższB zagadnifinia:

l. Proszę o przedstawfenie mteszkancom zasad funRcjonowanEa transportu pyblicznego na
terenie gminy w obecnej chwiii wraz ze wskazaniem jlości kursów (średnio w miesiącu)
i RoszGzegóinych miejscowości i kosztów w skali roku 202Q, jafeie poniosła gmina z uwagi na
ich realizację oraz dla porównania zasad funkcjQRowania i kosztów transportu publicznego
przed przystąpjertjgni do Z.ielońogórsfciego Zwiqzlcu Powiatowo-GmOTnego w skaiii roku

o

budżetowego.

2. telając na względzje niedokooanie płatności na rzecz Zielonogórskiego Zwtgzku PowiatowoGminnego za organizację transportu publicznego za miesiąc grudzieA2020 r. i styczeń 2021 r.
w kwocie ponad 100 tyś. oraz wezwanie do zwrotu środków przekazanych w roku 2020 na
ponad 250 tyś. zt, a w konsekwencji wystąpienia wysokiego ryzyka wypowiedzenia GmiRie

świdnica: Gztonkostwa przez Związek, co wigżę się z zaprzestania swtadezenje usług transportu
pufalicznego na terenie eałej gmJny, wraz z dowozem dziieci cło placówek oświatowych, jakiie
rozwiązanie alternatywne zostanie zastosowane, które z dnia na dzień zapewni transport
pobiiezny dla mieszkańców w Ilości obecnie obsłHgującyćh linii feomuntkacyjnych. Proszę
jefJnQczesnie o przedstawienie fealkulacji kosztów zastosowa nfs wariantu alternatywnego.

3, IVIaj^e ins uwadze powyższe proszę o pi-zeclstawienie a.lteinstywhegft rózwlązsrila %/ zakresie
dOiWOZU dzieci do szkół i przedsztoli, -wraz z prżedstawieriiem kalteulacji kosztów reafizacji
niniejszego zamierzenia,
4. Z uwagi możliwość zaistnienia nagłych, niekorzystnych sytuacji w .zakFeśie datszego
świadczenia usługtranspoFtu publjeznegó, proszę o udzielenie Ddpowiedzi, ńajakfńlfitapieJestL
ewentualne wdrożenie proponowanych powyżej rozwiązań alternatywnych, tzn. czy zosfały
przeprowactzonę rozmowy, negocjacje, kto rei zapewnią real n:oś<S ich zastosowanja.jgzeii takto
z kim byiy prowadzone.
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GMINA
ŚWIDNICA

[
Wójt Gminy Świdnica
Świdnica, 10 lutego 2021 r.

RO.0003.1.2021
Daniel Mazurkiewicz

Radny Gminy Świdnica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.01.2021 r. uprzejmie informuję, że:
Ad. l Zgodnie z art. 7 ust l pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, sprawy lokalnego
transportu zbiorowego należą do zadań własnych gminy. Zadania te realizowane są przez
Zielonogórski Związek Powiatowo-Gminny z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Ogrodowej 9,
którego Gmina Świdnica jest członkiem. Ilość kursów i rozkłady jazdy znajdują się na strome
www.swidnica.zgora.gl w zakładce: komunikacja.

Wysokość kosztów za rok 2020, jakie poniosła gmina z uwagi na realizację transportu
publicznego będzie możliwa do podania po sporządzeniu sprawozdania z wydatków Urzędu
Gminy (Rb - 28 S), tj. około 22.02.2021 r. Sprawozdanie będzie dostępne w BIP Gminy

Świdnica w zakładce Finanse/sprawozdania i wykazy - dział 600, rozdział 60004 - transport
publiczny oraz dział 801 rozdział 80113 - dowożenie dzieci do szkół.

Koszty transportu publicznego za rok 2018 i lata wcześniejsze również są dostępne w BIP
Gminy Świdnica w zakładce Finanse/sprawozdania i wykazy . Transport publiczny
realizowany był w tym okresie przez PKS SA a dowóz dzieci do szkół przez Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Świdnicy, a wcześniej przez Zespół ds. Placówek Oświatowych w
Świdnicy.

Ad 2,3,4 w zakresie pytań pkt. 2,3 i 4 Pana interpelacji, odpowiedzi udzielę w możliwie
najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 24.02.2021 r.
Z poważaniem
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Urząd Gminy

ul. Długa 38, 66-008 Świdnice

68327-31-15

urzadsw@swidnica.zgora.pt

68327-31-27

www.swidnica.zgora.pl
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