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Ludomiľ Leszczyński

Radny Powiatu Buskiego

W oĺĺpowiedzi rra Pana zapytanię zloŻ,one w chtiu 08.08.2019 ľ. uprze.ilnie infoľmu.ię:

Tľanspoľt drogowy osób na obszaľze powiatu buskiego odbywa się w całoŚci w

opaľciu o zezwo|enia wydawane na podstawie pľzepisów ustawy z dnia z ĺJ,nia 6 września

200l r. o transporcie dľogowyn (Dz.U'20l9.58 tj. ze zm).

obecnie, z kaŻdej miejscowości będącei siedzibą gminy funkc.ionuj ą połączenia do

siedziby powiatu, tj. miasta Busko-Zdrói. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu ogranicza

nloŻliwoś<i skoľzystania z dotagji dcl pľzewozów w tľybie pľzepisów ustawy z dnia |6 maja

2019 ľ. o Funduszu rozwoju pľzewozów autobusowych o charakterze uż'yteczności

publiczne.i (Dz.U.2019.llŻ3). Ustawa pľzewiduje bowiem możliwoŚci doflnansowania

.jeĺlynie nowych linii komunikacy.jnych, dokładnie rzecz bioľąc takich, któľe nie

funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniern wejścia w życie ustawy. Jedyną

lnclżliwością skorzystania z dofinansowania przewidzianęgo ustawą .iest więc tworzenie

nowych' alteľnatywnych i w pewnyln stclpniu konkuľency.jnych linii kornunikacyjnych dla

.już istnie.jących, poprowadzonych w taki sposób aby połączenia między siedzibalni glnin a

siedzibą porviatu przeblegaĘ pÍzez inne miejscowoŚci niŻ te które funkcjonują obecnie.
'I'ego typu ľozwiązanie nie wydaje się .iednak rozwiązanienr właściwyrn. Z całą pewnością

nie będziemy w stanie zorganizować, pľzewozőw w taki sposób aby z każdei lniejscowości

w każde.i gminie było bezpośrednie połączenie do siedziby powiatu. Organizac.ia połączeń

lokalnych zapewniających ĺlo.iazcl do siedzihv gminy leŻ1ĺ w gestii gmin. W tym więc

obszarze jest szersze pole do działania tyrn baľdziej, Że ustawa o Funduszu rozwo.iu

pľzcwozów autobusclwych o cl'laľakĹcľze uŻyteczlrości publiczne.i w taki właśnie spos(lb

okrcśla priorytcty .ieŻeli chodzi o nrożliwość skorzysIaniazdoĺinansowania.



Aľt 25 ust' 2 pľzcdlniotorvc'i tlstar'vy stanĺlwi. Żc picrrvszeństr'vĺl rv ob.ięciu doplatą

przyz'na.ie się organizatorolrr w następującc.i kolc.jności: l) glninom; 2) związkoln

lnięĺlzyglninľlynl; 3) z'wiązkon powiatowo-glninnyln; 4) powiatom; 5) związ'kom

powiatciw; 6) wo.iewodztwom.

Z'wrőcić nalcŻy ľównieŻ uwagę na fäkt' żc cclem ustawy jest likwidac.ia tzw.,.białych

planl" w obszarze pr7.ewozów pasażerskich. ()z'nacz'ato. Że potcnoialnic uruoholnitlne pr7'e7,

sallroľzącly nowe linie komunikacyjnych z' całą pewnoŚcią będą liniami ..nieľentownylni".

7,akładać, naleŻy. że tego typu linie będą wynl agały doĺjnansowania na 7,nacznym pozionlic

rv stosunku clil rvozokilonretra. Deficytu z tym r'wiązanego z całą pewnoŚcią nie pokryic

doĺjnansĺlwanie w wysokości przewidziane.i pľzepisami ustawy o Funduszu rozwĺl.ju

przewĺ>zőw autobusowych o chaľakteľze uż'ytecz'ności publiczne.j. gdyŻ. obowiązu.jące

obccnie na ľynkil stawki kształtu.ią się na poziornie śľednio od 3'00 do 5'00 z) za
r,vozokilometr \,v zalcŻnoŚci oĺĺ rviclkości śľodka tľanspoľtowego. l>owy'Ższ,y problcnr

sygnalizorvany był tlstttwoĺlawcy przez Konwent Powiatórv Wo.iervództwa

Świętokľzyskiego jednakzc stanowisko Konwentu nie zyskało akceptacj i.

Biorąc pod uwagę powyższe inlbrmuję, że Powiat Buski nie zamierza twĺ.lrz,yć

nowych linii komunikacyinych podlegających możliwości dofinansowania z. Funduszu

rozwĺlju prz,ewozow autobusĺlwych o charakterze uz.ytecz'nosci publicznej.
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I)ĺl rviacĺollrości:
1. Kieľor,vlrik BiLlľa obsługi Rady i7,arz,ądu
2. a/a


