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Radny Gminy Świdnica

Pani
Izabela Mazurkiewicz

Wójt Gminy Świdnica
za pośrednictwem

Pana Tomasza Marczewskiego
Przewodniczącego Rady Gminy

o

Interpelacja

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

W nawiązaniu do mojej interpelacji z 24.05.2021 roku oraz udzielonej odpowiedzi
z 07.06.2021 r (znak: R0.0003.il.2021) wnoszę o odpowiedź na następujące pytania:
l. Z jakich powodów, do tej pory nie została uruchomiona linia 178517 Zielona Góra Dw.
PKP - Lipno, przez Buchałów, Letnicę, Koźlę? Brak połączenia uniemożliwia
mieszkańcom sołectw Buchałów, Letnica, Koźla, Grabowiec i Lipno korzystania
z komunikacji, której organizatorem jest Zielonogórska Komunikacja Powiatowa.

o

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 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.

Wyżej wymienione pytania były przedmiotem poprzednio złożonej interpelacji, na które
uzyskałem jedynie odpowiedź, iż 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

ulicy Ogrodowej 9, którego Gmina Świdnica jest członkiem. Skoro realizacja spraw związanych
z lokalnym transportem zbiorowym wynika wprost z ustawy ustrojowej, a Gmina jest członkiem

Związku Powiatowo-Gminnego, który w imieniu i na rzecz Gminy Świdnica realizuje zadania
w powyższym zakresie uważam, że Wójt Gminy Świdnica jest właściwym adresatem zadanych
pytań. W związku z tym, wnoszę jak w petitum.

Dodatkowo, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

l. Czy Gmina Świdnica zawarła porozumienie lub umowę ze Związkiem PowiatowoGminnym, które szczegółowo reguluje prawa i obowiązki stron, w tym kwestię
wynagrodzenia za świadczenie usług w zakresie funkcjonowania linii: 178512
Zielona Góra - Piaski oraz 178511 Zielona Góra - Drzonów? Jeżeli tak, to proszę
o przedstawienie umowy lub porozumienia. Jeżeli nie, to jaka jest podstawa do
realizacji płatności? Funkcjonowanie ww. linii generuje wydatki w znacznej

wysokości z budżetu Gminy Świdnica w dziale 600 rozdz. 60004 par. 4300.
2. Jak obliczana jest miesięczna wysokość należności za usługi świadczone przez ZKP
w związku z realizacją połączeń, o których mowa w pkt l? Z przekazanych przez
Gminę informacji wynika, że wysokość wypłaconego wynagrodzenia na rzecz ZKP
jest zróżnicowana tj. w każdym miesiącu inna.

3. Jakie mogą wystąpić skutki finansowe dla budżetu Gminy Świdnica w związku
z uruchomieniem przez ZKP linii 178517 Zielona Góra Dworzec PKP - Lipno, przez
Buchałów, Letnicę, Koźlę?

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 załączniku nr l do Umowy, polegająca na dodaniu m.in. linii 178517 Zielona Góra Dw.
PKP - Lipno, przez Buchałów, Letnicę, Koźlę. Umowa w § 3 ust. l stanowi, że Organizator zleca,
a Operator zobowiązuje się do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego,
polegających na realizacji powiatowo-gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności
publicznej na liniach komunikacyjnych określonych w tym załączniku.
Sytuacja komunikacyjna w miejscowościach, które z niewiadomych przyczyn nie są objęte
połączeniem autobusowym z miastem Zielona Góra realizowanym przez ZKP w ostatnim czasie
uległa znacznemu pogorszeniu, co wzbudza uzasadnione niezadowolenie mieszkańców.
W związku z powyższym sprawa funkcjonowania komunikacji na terenie gminy wymaga
uporządkowania.
Proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie określonym w art. 24 ust. 6 z zastosowaniem
art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
Z poważaniem

Adam Szreder

Radny Gminy Świdnica

