
BLrsko - 7'dľo.i, dnia 3 I.1Ż.2019 ľoku

Znak:BR.1510.4.2019
Üysaĺlu ulllĺ' 0 9 _0ĺ- 

2020

Zarząd Wojewódzffia Świętóklzyskĺogo

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1l lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 22018 r. poz. 870),

wzwĺązkuzUchwałąNr XIYlI60l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia3O grudnia

2019 roku w sprawie przekazania według właściwoŚci petycji z dnia 15 grudnia 2019 r.' któľa

wpłynęła do Rady Powiatu w dniu l7 grudnia 2019 r,,przekazuję petycję Pana

celem r ozpatrzenía według właściwości'

'W załączeníu:
1. Petycja Pana (oryginał).

2' Uchwała Nľ XIvl|6Ol 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019

roku w spľawie pľzekazanía według właściwości petycji zdnia 15 grudnia 2019 r., która wpłynęła

do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r.
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Do wiadomości:
1. Pan
otrąvmuje:
1. Uchwałę Nr XIV/1601 2019 Rady Powiatu w Busku
ľoku w spľawie ptzekazania według właściwości petycji z dnia
do Rady Powiatu w dniu l7 gľudnia Ż0I9 r.

ÜlsÜillĺ., ĺ]ll',, 0 9 -01_ 2020

Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019
15 grudnia Ż0l9 ľ., która wpłynęła
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AndÍze| Ô dok' Statosly/o ĺ]o\rlalows ý/ BuskU.Żdl(

dnla 30 grudír a 201 9 ĺ

UCHWAŁA NR XIV/ló0l20l9
RĄDY POIVIATU \,v BUSKU-ZDRoJU

z dnia 30 gľudnia 2019 r.

rv sprawie przekazania weĺllug właściwoścĺ petycji z dnia l5 grudnia 20l9 ľ., która wpłynęła do Rady
Powiatu w dniu l7 gľudnia 2019 r.

Na podstawie art. l2 pkt ll ustawy zdnia 5 czerwca l998 ľokLr o samorządzie powiatowym (Dz. U'
zŻ0l9 r.,poz.5lI zpőżn.zm.)oraz art.6 ust. l i2 ustar,vy z dnia lt lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z2018r.
poz. 870), Rada Powiatu w Busku - Zdľoju uchwala, co następuje:

$1.
Postanawia się przekazać według właściwości Zarządowi Województwa Świętokľzyskiego, petycję

zdnia l5gľudnia 2019r' wspľawie "Zorganizowania iuruclromienia poľządnej, bezpiecznej iwygodnej
komunikacji autobusowe.i między miastem uzdrowiskowym Busko - Zdroya stolicą województwa - Kielcami''.

$2.
Zobowiązu1e się Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku _ Zclroju do pľzesłania przedmiotolvej

petycji do oľganu o któľym mowa w $ l uchwały oraz zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu
petycji według właściwości.

Uchwała wchoclzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Gądek

$3.
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UZASADNIENIE

Do Rady Powiatu w Busku - Zdroju wpłynęła petycja w spľawie "Zorganizowania i uruchomienia
poľządnej, bezpiecznej iwygodnej komunikacji autobttsowej między miastem rrzdrowiskowym Busko -

Zdrőj a stolicą województwa - Kielcami''.
Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Buskiego Przewodniczący Rady Powiatu skieľowal petycję do

Pľzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja na posiedzeniu w dniu 23 grtrdnia 2019 ľ. zapoznała się z tľeścią petycji i po jej

pľzeanalizowaniu uznała, ze Rada Powiatu nie jest organem właścilvym clo jej rozpatľzenia.
Komisja dokonała ana|izy uľegulowań pľawnych w zakresie publicznego transpofiu zbiorowego. Do

zadań własnych powiatu naleŻy zapewnienie publicznego transportu zbioľowego na linii kornunikacyjnej
albo sieci komLlnikacyjnej w powiatowych pľzewozach pasażeľskich lub którenru powieľzono zadanie
oľganizacji publicznego tľanspoľtu zbioľowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasaŻerskich, na obszarzę
powiatów, które zawaľły poľozumienie, Podstawa prawna art' 7 ust. l pkt 3 lit. a ib ustawy z dnia 16

gľudnia 20l0 r, o publícznynl transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z20l8 r. poz. Ż0|6 z poŻn. zm.). Zgodnie
zart'7 ust. l pkt 5 lit. b ustawy z dnia l6 grudnia 20l0 r. o publicznym transpoľcie zbioľowym (t.j. Dz. U.
z 20|8 r. poz. 2016 z pożn. zm,) otganizatoľern publicznego tľansportu zbiorowego właściwym ze względu
na obszaľ działania lub zasięg przewozów,jest województwo właściwe ze względu na najdłuŻszy odcinek
planowanego pľzebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami lvłaściwymi ze względu na

przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjrrej - na lĺnii konrunĺkacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w międzywojewódzkich pľzewozach pasaŻerskich.

Biorąc pod uwagę ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oľaz obowiązujące uregulowania
pľawne podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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