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INTERPELACJA

Radnego Gminy Świdnica
laterpeiacja w sprawie przewozów publicznych na tercBie gminy Świdnica

Na podstawie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym składam następującą interpelację:
l. W jakim staiiie tecłinicznym zostiił odebr<u-iy od Zielonogórskiej Komunikacji
Powiatowe] (ZieloriOgórskiego Związku Powiatowb •- Gminnego) dzierżawiony
autobus marki SETRA.

2. Proszę o wskazanie, Jakich napraw- Giniiia dokonała w w/w autobusie
w okresie od dnia przejęcia autobusu pc zakończeniu urnowy dzierżą v^y do dnia
dzisiejszego, jaki był ich koszt oraz proszę o okazanie faktur potwierdzających
dokonane n.aprawy.

3. Wskazanie celu przeznaczenia aiitobusu SETRA i oraz zata'esu jakie usługi, będzie
świa.dczył.
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Pan Tomasz Marczewski

Rada Gminy Świdnica
Odpowiedź na interpelację

Ad. l. Autobus Setra został odebrany od spółki ZKP w stanie technicznym wymagającym usprawnienia
i kilku napraw. Wypowiedzenie umowy najmu zostało złożone spółce ZKP 30.11.2020r.. Po kilku
monitach, przy pierwszej próbie przekazania pojazdu (19.01.2021r.) nie udało się go uruchomić.
Najemca nie zadbał o należyty stan akumulatorów. 26.01.2021r. przeprowadziliśmy badanie
techniczne na Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie autobus uzyskał wynik negatywny. Kolejny przegląd
wykonał najemca 25.02.2021r- wynik pozytywny. Skuteczne przekazanie pojazdu nastąpiło w dniu
02.03.2021r.
Ad. 2. Po przejęciu pojazdu Gmina dokonała następujących napraw: -wymiana oleju w skrzyni biegów
i moście, -wymiana oleju silnikowego i filtrów, -wymiana ogumienia tylnego, -smarowanie układu
zawieszenia, -doraźny remont blacharsko-lakierniczy (poprawa estetyki pojazdu), -naprawa wkładek
zamków, -wymiana piór wycieraczek i elementów gumowych, uszczelek, -przegląd i naprawa
klimatyzacji (remont sprężarki), -uzupełnienie oświetlenia, -legalizacja tachografu analogowego,
-oczyszczenie i konserwacja miejsc narażonych na korozję, -oznakowanie pojazd naklejkami,

-gruntowne sprzątanie wnętrza pojazdu, tuków bagażowych i komór technicznych,

Ad. 3. Autobus turystyczny Setra 312HD, 50 miejsc, służy do przewozu osób. Zgodnie z Zarządzeniem

Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z autobusów

i mikrobusu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy pojazdy mogą być wynajmowane
odpłatnie szkołom, instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym z terenu gminy
Świdnica. Zgodnie z tym zarządzeniem taki jest cel przeznaczenia autobusu.
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ksero faktur wydatkowych na zakup materiałów i usług do remontu autobusu
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