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Zdzislaw Czucha
Radny Rady Miasta Ko5ciezyna

Dotyczy: i nterpelacj i n r I 6/1 9 z dnia 27 .02.2019 r.

W odpowiedzi na Pana interpelacjg zlohonqna Sesji Rady Miasta Ko6ciezyna w dniu27.02,2019r, wyjaSniamy, iz
Miasto nie uzyskalo w 2014r, dofinansowania na realizacjq projektu pn. ,,Budowa wqzla integracyjnego w Ko6cierzynie
polqczona z rewitalizacjq i adaptacjq dworca kolejowego oraz utwoaeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie
Ko6cierskim". Z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do wniosku aplikacyjnego zlozonego w
lutym 2015r, Miasto i Gmina Ko6cierzyna uzyskaly w marcu 2015r, wsparcie na opracowanie dokumentacji technicznej
dla przedmiotowego Projektu, Natomiast w 2014r. projekt dotyczqcy utworzenia w Koscierzynie wgzla integracyjnego
lqcznie z zakupem autobus6w zostal wpisany do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Ko6ciezyny jako przedsigwziqcie planowane do realizacji w perspektywie budzetu Unii
Europejskiej 2014-2020, Fakt uzgodnienia projektu z Instytucjq Zarzqdzlqcq w formule ZPT dawalo na etapie
skladania wniosku aplikacyjnego dodatkowe preferencje, ale nie byio r6wnoznacznez uzyskaniem w tamtym czasie
dofinansowania, Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego nalata2014-
2020bylo przede wszystkim ogloszenie konkursu przez lnstytucjgZarzqdzqqc4 a nastqpnie opracowanie izlolenie
przez Miasto KoScierzyna wniosku aplikacyjnego, co nastqpilo w dniu 01.07.2016r. Ostatecznie Umowa o
dofinansowanie Projektu zostala podpisana w dniu 12.12.2016r,

Ponizej przedstawiamy tez odpowiedzi na poszczeg6lne pytania:

Ad,1
Za organizacjg transportu publicznego w KoScierzynie w oparciu m.in, o autobusy zakupione w ramach Projektu

,,Btrdowa wqzla integracyjnego w KoScierzynie polqczona z rewilalizaqq i adaptacjq dworca kolejowego oraz
utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Ko6cierskim" odpowiedzialne bqdzie miasto Ko6cierzyna. Natomiast
za bezposrednie Swiadczenie uslug przewozowych odpowiedzialny bgdzie operator komunikaeji publicznej.

Ad,2
Autobusy zostaly przekazane do uzytku w dniu 01 ,03.2019r.
Do czasu wyboru docelowego operatora komunikacji publicznej w KoScierzynie uslugi pzewozowe Swiadczyc bgdzie
dotychczasowy operator, tj. Przedsiqbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdahskim S,A,, wybrany w
2013r. w trybie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Ad3
Nowy operator komunikacji publicznej w KoSciezynie zosianie wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawq Prawo Zamowien Publicznych. Miasto zamie6cilo w dniu 03.08,2018r, w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej ogloszenie ozamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej
KoScierzyna, zaktualizowane w dniu 05.02.2019r. W zwiqzkuz
dziefi 09,08,2019r.

Jed noczesnie informujemy, i2 przyjgte rozwiqzanie kwestii
pzedmiotem spotkania z pzedstawicielami Urzqdu
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