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INTERPELACJA RADNEGO GMINY ŚWIDNICA

Interpelacja radnego Gminy Świdnica w sprawie komunikacji

W załączeniu przekazuję interpelację wsprawie komunikacji na terenie gminy Świdnica.
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Adam Szreder
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Letnica, 24.05.2021 r.

Radny Gminy Świdnica
Pan

Bogdan Mucha
Pełniący funkcję

Wójta Gminy Świdnica
za pośrednictwem

Pana Tomasza Marczewskiego
Przewodniczącego Rady Gminy

Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, składam następującą
interpelację.

Od sierpnia 2019 roku na terenie gminy Świdnica funkcjonuje Zielonogórska Komunikacja
Powiatowa (Organizator), która na mocy umowy Nr 4/2019/PTZ z 30 sierpnia 2019 roku
zawartej z Zielonogórskim Związkiem Powiatowa - Gminnym (Operator) wykonuje zadania
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie zawartego aneksu Nr 3 do wyżej
wymienionej umowy z mocą obowiązywania od 01 marca 2020 roku, wprowadzona została
zmiana w zat^czniku Nr l do umowy polegającą na dodaniu m.in. linii 178517 Zielona Góra Dw.
PKP - Lipno, przez Buchatów, Letnicę, Koźlę. Umowa w § 3 ust. l stanowi, że Organizator zleca,
a Operator zobowiązuje się do świadczenia usfug publicznego transportu zbiorowego,
polegajęcych na realizacji powiatowo-gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności
publicznej na liniach komunikacyjnych określonych w tym załączniku.

l. Z jakich powodów, do tej pory nie została uruchomiona linia 178517 Zielona Góra Dw.
PKP - Lipno, przez Buchatów, Letnicę, Koźlę, co uniemożliwia mieszkańcom sołectw
Buchałów, Letnica, Koźla, Grabowiec i Lipno korzystania z komunikacji, której
organizatorem jest Zielonogórska Komunikacja Powiatowa?

2. Jakie byty podejmowane dziatania przez Wójta Gminy Świdnica zmierzające do
uruchomienia ww. linii od początku realizacji umowy?

3. Czy Wójt może zobowiązać strony umowy tj. Zielonogórską Komunikację Powiatową
i Zielonogórski Związek Powiatowa - Gminny do jej realizacji w pełnym zakresie.
4. W jaki sposób Gmina Świdnica zabezpieczyła swój interes prawny oraz potrzeby
mieszkańców przy realizowaniu zadań związanych realizacją publicznego transportu
zbiorowego oraz dowozu dzieci do szkół przez podmiot zewnętrzny.

5. Jak realizowany jest przez Gminę Świdnica nadzór nad wydatkowaniem środków
publicznych na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz

dowozu dzieci do szkót przez Związek Powiatowa - Gminny? Czy w okresie realizacji
umowy Wójt kiedykolwiek zlecił podległym mu służbom kontrolę wewnętrzną
w Związku lub w ZKP? Czy kontrola taka została ujęta w planie kontroli
i przeprowadzona? Jeśli tak, to kiedy, przez kogo i jakie są wyniki tej kontroli?
6. Dlaczego Rada Gminy Świdnica, która jest organem stanowiącym i kontrolnym nie jest
szczegółowo informowana np. w formie pisemnych sprawozdań rocznych o stanie
realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz dowozu dzieci do
szkół? Do tej pory nikt nie przekazał radnym planu transportowego, strategii rozwoju
spółki, informacji finansowych, uzgodnionych z Miastem Zielona Góra rozkładów jazdy,
etc.

7. Jakie koszty ponosi Gminy Świdnica miesięczne oraz sumaryczne od początku realizacji
usług związanych kursowaniem linii określonych w zatączniku Nr l do ww. umowy tj:
a) linia 178511 Zielona Góra Dw. PKP - Drzonów, przez Wilkanowo, Słone,
Radomie;

b) linia 178512 Zielona Góra Dw. PKP- Piaski, przez Świdnicę?
Proszę o podanie kwot odrębnie dla ww. linii.

8. Z jakiego paragrafu, rozdziału i dziatu klasyfikacji budżetowej są pokrywane wydatki
związane z kursowaniem autobusów na liniach określonych w pkt 7.
Proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie określonym w art. 24 ust. 6 z zastosowaniem art. 24
ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
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dowozu dzieci do szkół przez Związek Powiatowa - Gminny? Czy w okresie realizacji
umowy Wójt kiedykolwiek zlecił podległym mu służbom kontrolę wewnętrzną
w Związku lub w ZKP? Czy kontrola taka została ujęta w planie kontroli
i przeprowadzona? Jeśli tak, to kiedy, przez kogo i jakie są wyniki tej kontroli?
6. Dlaczego Rada Gminy Świdnica, która jest organem stanowiącym i kontrolnym nie jest
szczegółowo informowana np. w formie pisemnych sprawozdań rocznych o stanie
realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz dowozu dzieci do
szkół? Do tej pory nikt nie przekazał radnym planu transportowego, strategii rozwoju
spółki, informacji finansowych, uzgodnionych z Miastem Zielona Góra rozktadów jazdy,
etc.

7. Jakie koszty ponosi Gminy Świdnica miesięczne oraz sumaryczne od początku realizacji
usług związanych kursowaniem linii określonych w załączniku Nr l do ww. umowy tj:
a) linia 178511 Zielona Góra Dw. PKP - Drzonów, przez Wilkanowo, Słone,
Radomie;

b) linia 178512 Zielona Góra Dw. PKP - Piaski, przez Świdnicę?
Proszę o podanie kwot odrębnie dla ww. linii.

8. Z jakiego paragrafu, rozdziatu i działu klasyfikacji budżetowej są pokrywane wydatki
związane z kursowaniem autobusów na liniach określonych w pkt 7.
Proszę o udzielenie odpowiedzi wtrybie określonym w art. 24 ust. 6 z zastosowaniem art. 24
ust. 7 ustawy _Qsamoj2gdzie gminnym.
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Wójt Gminy Świdnica
Świdnica, 7 czerwca 2021 r.

R0.0003.il.2021
Adam Szreder

Radny Gminy Świdnica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24.05.2021 r. uprzejmie infomiuję:
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 Czerwieńska przy ul. Ogrodowej 9, którego Gmina
Świdnica jest członkiem. W związku z powyższym pytanie należy kierować do ZZPG w
Czerwieńsku.

Ad.2 W dniu 18.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Zielonogórskiego Związku
Powiatowa Gminnego, z p. Lilianną Krajewską, Prezesem Zarządu ZZPG i Robertem
Sidorukiem - Członkiem ZZPG, w obecności prawników Urzędu Gminy Świdnica i ZZPG,
celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości w zakresie not obciążeniowych. Mając na uwadze
z jednej strony złożone zawiadomienie do RIO, a z drugiej zachowanie płynności finansowej
ZZPG, a przede wszystkim Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp. z o.o., kancelaria
prawna obsługująca Gminę Świdnica przygotowała porozumienie, które umożliwiałoby
bieżące, finansowe zaliczkowanie dla ZZPG w związku z dowozem dzieci do szkół, do czasu
rozstrzygnięcia sprawy przez RIO. Porozumienia jednak nie udało się osiągnąć. Z wypowiedzi
Przewodniczącego Rady Gminy podczas obrad jednej z ostatnich sesji wprost wynikało, że
linie zostaną umchomione wówczas, gdy zostanie zapłacona całkowita wartość not
księgowych. Oficjalne stanowisko w tej sprawie nie zostało przekazane przez ZZPG do Gminy
Świdnica.
Ad.3 Dnia 30 sierpnia 2019 r. została zawarta Umowa nr 4/2019/PTZ pomiędzy

Zielonogórskim Związkiem Powiatowe - Gminnym, którego Gmina Świdnica jest Członkiem,
a Zielonogórską Komunikacją Powiatową Spółka z o.o., o powierzeniu podmiotowi
wewnętrznemu ZZPG w Czerwieńska wykonywania zadań w zakresie publicznego transportu
zbiorowego. Gmina Świdnica nie zawierała żadnej umowy bezpośrednio ze spółką
Zielonogórska Komunikacja Powiatowa Sp. z o.o. w zakresie usług transportowych. W dniu 4
września 2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Świdnica a Zielonogórskim
Związkiem Powiatowa Gminnym, w myśl którego Związek zobowiązał się do wystawiania not
księgowych dla Gminy z tytułu wyżej przytoczonej Umowy w tenninie 14 dni od dnia
otrzymania faktury z Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp. z o.o. Gmina natomiast

Urząd Gminy

ul. Długa 38. 66-008 Świdnica

68327-31-15
68327-31-27

urzadsw@swidnica.zgora.pl
www.swidnica.zgora.pl

zobowiązała się do zapłaty na rzecz Związku kwoty wskazanej w nocie księgowej w tenninie
wskazanym również w nocie. Porozumienie to nie reeuluie żadnych innych kwestii
formalno-prawnych.

Ad.4 W mojej ocenie, podpisując jedynie porozumienie z ZZPG w sprawie not księgowych,

Gmina Świdnica w żaden sposób nie zabezpieczyła swojego interesu prawnego oraz potrzeb
mieszkańców a uruchomienie nowych linii autobusowych pozostaje wyłącznie w gestii ZZPG.

Ad.5 Od czasu objęcia stanowiska pełniącego funkcję Wójta Gminy Świdnica stwierdzam, że
Gmina Świdnica nie pełniła żadnego nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych na
realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wg mojej wiedzy poprzedni
Wójt, w okresie realizacji umowy, nie zlecał służbom kontroli wewnętrznej przeprowadzenie
konta-oli w ZZPG. Stanowisko kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Urzędzie Gminy Świdnica
od l sierpnia 2020 r. Do dnia dzisiejszego nie zostały mi przedstawione żadne wyniki
przeprowadzonych kontroli w każdym aspekcie funkcjonowania Gminy. W związku z
powyższym w dniu 15 lutego 2021 r. złożyłem do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze zawiadomienie o podejrzemu popełnienia czynu stanowiącego naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie doraźnej kontroli w
Urzędzie Gminy Świdnica w związku z przekazaniu w 2020 r. na rzecz Zielonogórskiego
Związku Powiatowo-Gminnego, a docelowo - Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp.

z o.o. - środków Gminy Świdnica w łącznej kwocie 191.855,88 zł tytułem zakupu biletów
miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół z terenu Gminy, w sytuacji, gdy wskutek
pandemii Covid-19 przewozy dzieci do szkół nie były przez przewoźnika realizowane. W
chwili obecnej czekam na wystąpienie pokontrolne.

Ad. 6. 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. W związku z powyższym pytanie należy kierować do ZZPG w
Czerwieńsku.

Ad.7 i 8 Poniżej koszty ponoszone przez Gminę Świdnica w dziale 600 rozdz. 60004 par.4300
w zakresie funkcjonowania linii: 178512 Zielona Góra- Piaski oraz 178511 Zielona GóraDrzonów

i-c/rok l 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | SUMA
Linia
Piaski
Linia
Drzonów

45 133,22
0,00

0,00

223,87 7 286,46 7 137,51

7 482,26 7 949,06 7 471,10 7 582,96

819,48 l 206,98 l 665,60 5 043,54 4 302,42

5 677,20 5 721,16 4 928,76 5 190,08

34 555,22
79688,44
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m-c/rok

Linia Piaski
Linia
Drzonów

01/2021 I 02/2021 ] 03/2021 | 04/2021
6 475,64 I 7 179,32 | 8 145,23 | 7 521,35
4 063,83 I 4 722,65 | 5 622,01 [ 5 321,53
SUMA:

SUMA

29 321,54
19 730,02
49 051,56
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