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INTERPELACJA

Dzialajqc na podstawie art. 24 ust. 3r416 ustawy o samorz4dzie gminnym skladam interpelacjg
w nastgpujqcej sprawie:

Jruit2014 roku Miasto Ko3cierzyna uzyskalo dolinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach - O$ Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Dzialanie 3.1. Rozw6j i
integnacja system6w transportu zbiorowegorprlf,yznano dofinansowanie na prcjekt "Budowa
wgzla integracyjnego w Ko5cierzynie polqczona z rewitallzacjqi adaptacj4 dworca kolejowego
oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Ko5cierckim".

Jednym z element6w projektu byl zakup 10 autobus6w do obslugi komunikacji
zbiorowej w powiecie ko5cierskim. Ostatecznie zakupiono tylko 5 autobusdw co nie rozwi4zuje
w iaden systemowy spos6b problem6w komunikacyjnych na terenie powiatu.

Zgodnie z informacjqpmelazanqpyzez Bunuistrza Miasta operatorcm Swiadcz4cym
uslugg przewozow4 bgdzie przedsigbiorca korzystajqcy z autobus6w zakupionych pruez gming
miejsk4 KoScierzyna.

Uzasadnione w4tpliwoSci budzi przekazanie przedsigbiorcy autobus6w, zakupionych ze
Srodk6w publicznych z pominigciem jakichkolwiek procedur, kt6re moina bylo przeprowadzid
znaj4c terminy dostaw autobus6w.

Szczeg6lne wqtpliwo5ci budzi zakres fuiy, ,, niedozwolonej pomocy publicznej" i
nier6wny dostep innych podmiot6w do Swiadczenia usfugi pzewozowej oplacanej w calo5ci
przez budi.rct miasta przy wykorzystaniu autobus6w bgd4cych wlasnoSciq miasta a zakupionych
w ramach w/w projektu.
Bardzo dui:e wqtpliwo5ci budzi takie fakt drastycznego wzrostu koszt6w komunikacji miejskiej
czego dowodem jest dzisiejsza uchwala w sprawie zwigkszenia koszt6w ailo 60 % tj. co daje
gigantyczny lqczny koszt roczny ok I miliona zl, pomimo, ie autobusy s4 wlasnofciq miasta.
Proszg o jednoznaczna odpowiedi na nastgpuj4ce pytania:

1. Czy gminie miejskiej Ko5cierzyna orarz Partnerom projektu nie gro2,4 jakiekolwiek
konsekwencje prawne i linansowe w zwiqzku zprzel<ataniem flw autobus6w
przedsigbiorcy celem odplatnego Swiadczenia uslug?

2. W zli4zku z brakiem stanowiska Urzgdu Marszalkowskiego, proszg o przekazanie
analiz prawnych, z kt6rych jednoznacznie wynika, Lew powy2szym postepowaniu nie
zostalo naruszone prawo oraz zasady Etv. ,rpomocy publicznej"?

3. Proszg o pruekazanie zawartych um6w na Swiadczenie komunikacji zbiorowej oraz
um6w dotyczqcych korzystania z autobus6w bS4cych wlasno5ciq gminy miejskiej a
przekazanych pmedsigbiorcy celem Swiadczenia ustrug.

4. Proszg o podanie kosztu funkcjonowania komunikacji miejskiej na dzierfr 31 grudnia
2014 roku ora,z szacowany koszt na dzief 3l grudnia 2019r.

5. Proszg o przekazanie dokladnych analiz dotyczqcych wszystkich skladorvych koszt6w
funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta KoScieruyna?
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