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Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, 12 lipca 2021 r.
RO.0003.12.2021
Adam Szreder

Radny Gminy Świdnica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia l lipca 2021 r. uprzejmie informuję:
l. „ Z jakich powodó-w, do tej pory nie została uruchomiona linia 178517 Zielona Góra
Dw. PKP - Lipno, przez Buchałó-w, Letnicę, Koźlę?"

Od czasu objęcia stanowiska przez pełniącego funkcję Wójta p. Bogdana Muchę, tj. w
okresie od 12.11.2020 r. do 17.06.2021 r., nie były prowadzone przez ww. żadne
rozmowy z Zielonogórskim Związkiem Powiatowo-Gminnym w zakresie
umchomienia linii 178517 Zielona Góra Dw. PKP - Lipno, przez Buchałów, Letnicę,
Koźlę. Rozmowy te zostały zainicjowane jeszcze przez Wójta śp. Krzysztofa
Stefańskiego. ZZPG otrzymał już stosowne pozwolenia w zakresie funkcjonowania
wskazanej linii, dlatego też odbędę spotkanie ze Związkiem i ze spółką Zielonogórską
Komunikacją Powiatową Sp. z o. o. w powyższym zakresie i o podjętych decyzjach
niezwłocznie powiadomię mieszkańców i Radę Gminy.
2. „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 zah'esie publicznego transportu zbiorowego oraz dowozu dzieci do
szkół?"
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W dniu 23.09.2020 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Świdnica, podczas której
zostały szczegółowo przedstawione informacje o działalności Zielonogórskiej
Komimikacji Powiatowej Sp. z o. o.

Prezes Zarządu ZZPG, p. Lilianna Krajewska oraz Prezes ZKP, p. Bogdan Klim,
szczegółowo odpowiadali na wszelkie pytania radnych. Transmisja z obrad sesji oraz
protokół z XXII sesji Rady Gminy Świdnica zamieszczone są w BIP Gminy Świdnica.
Jeżeli istnieje konieczność zorganizowania kolejnego spotkania z przedstawicielami
Związku i spółki komunikacyjnej, proszę o przekazanie informacji do biura obsługi
Rady, celem zainicjowania spotkania.

Urząd Gminy

ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

68327-31-15
68 327-31 -27

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

3. „ Czy Gmina Świdnica za-warła porozumienie lub umowę ze Związkiem Po-wiatowoGminnym, które szczegółowo reguluje prawa i obowiązki stron, \v tym kwestię
•wynagrodzenia za świadczone us fug w zakresie funkcjonowania linii: 178512 Zielona
Góra- Piaski oraz 178511 Zielona Góra - Drzonów? "
))

Dnia 22 stycznia 2021 r. Radni emailowo otrzymali skany wszystkie obowiązujących
umów i porozumień zawartych pomiędzy Zielonogórskim Związkiem PowiatowoGminnym, Zielonogórską Komunikacją Powiatową Sp. z o.o. oraz Gminą Świdnica. Od
tego czasu nie zostały podpisane przez Gminę Świdnica żadne inne porozumienia i
umowy, które bezpośrednio dotyczyłyby organizacji transportu na terenie gminy.
Wzajemne rozliczenia pomiędzy Zielonogórskim Związkiem Powiatowo-Gminnym a
Gminą Świdnica reguluje porozumienie zawarte 4 września 2019 r. pomiędzy Gminą
Świdnica a Zielonogórskim Związkiem Powiatowa Gminnym, w myśl którego Związek
zobowiązał się do wystawiania not księgowych dla Gminy z tytułu Umowy z dnia
30.08.2019 r nr 4/2019/PTZ. w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury z
Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp. z o.o. Gmina natomiast zobowiązała się
do zapłaty na rzecz Związku kwoty wskazanej w nocie księgowej w terminie
wskazanym w nocie - nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania noty.
4. „ Jak obliczana jest miesięczna wysokość należności za usługi świadczone przez ZKP
w związku z realizacją połączeń /linia: 178512 Zielona Góra-Piaski oraz Unia: 178511
Zielona Góra - Drzonów/? "

Sposób obliczenia miesięcznej wysokości należności za usługi świadczone przez ZKP
w związku z realizacją połączeń Zielona Góra-Piaski oraz Zielona Góra- Drzonów ujęty
jest w Aneksie nr 2 do Umowy nr 4/2019/PTZ z dnia 30 sierpnia 2019 r. zawartej
pomiędzy Zielonogórskim Związkiem Powiatowo-Gminnym a Zielonogórską
Komunikacją Powiatową Sp. z o.o. Treść aneksu w załączeniu.
5. „Jakie mogq wystąpić skutki finansowe dla budżetu Gminy Świdnica w związku z
uruchomieniem przez ZKP linii l 78517 Zielona Góra Dworzec PKP - Lipno, przez
Buchałów, Letnicę, KożlęT
Nawiązując do pyt. l w zakresie umchomienia linii 178517 informuję, że odbędę
spotkanie ze Związkiem i ze spółką Zielonogórską Komunikacją Powiatową Sp. z o.o.
w powyższym zakresie. Tematem rozmów z pewnością będzie również kwestia
wygenerowanych ewentualnie kosztów, związanych z uruchomieniem ww. linii.
O podjętych decyzjach niezwłocznie powiadomię mieszkańców i Radę Gminy.

Z poważaniem
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Izabela Mazurkiewicz
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