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Pan

Antoni Skawiński

Radny Rady Powiatu Mieleckiego

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na złożoną przez Pana w dniu 06.07.2021 roku interpelację w sprawie 
zapewnienia dojazdu dla uczniów szkól ponadpodstawowych z miejscowości: Zabmie, 
Wampierzów, Kawęczyn w Gminie Wadowice Górne oraz Dąbrówka Osuchowska, Breń 
Osuchowski, Łysaków, Otałęż, Wola Otałęska w Gminie Czermin, informuję, co następuje.

Aktualnie wszystkie funkcjonujące w Powiecie Mieleckim linie autobusowe 
o charakterze użyteczności publicznej, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zostały zgłoszone przez Powiat 
Mielecki we wniosku o objęcie dofinansowaniem z ww. funduszu, na podstawie otrzymanych 
rozkładów jazdy od właściwych gmin, zainteresowanych uruchomieniem tych właśnie linii 
komunikacyjnych. Tym samym informuję Pana Radnego, iż wymienione przez Pana linie 
komunikacyjne, nie zostały przez Powiat Mielecki pominięte, gdyż dofinansowaniem objęto 
tylko te limę komunikacyjne, na których uruchomienie, wyraziły zgodę gminy.

Linie komunikacyjne, ujęte we wniosku o objęcie dofinansowaniem z ww. Funduszu 
zostały zgłoszone na podstawie rozkładów jazdy opracowanych przez zainteresowane gminy.

Nadmieniam, iż na obecnym etapie funkcjonowania linii komunikacyjnych 
o charakterze użyteczności publicznej, nie jest możliwe dokonywanie zmian, jeśli chodzi 
o zmianę linii komunikacyjnej lub zmianę jej przebiegu czy też utworzenie nowych linii, 
w okresie objętym dofinansowaniem na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie 
z Funduszu na bieżący rok.

Starosta nie posiada instrumentów prawnych, aby wystąpić do przedsiębiorcy do 
podjęcia się wykonywania określonych czynności w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej z własnych środków przedsiębiorcy.

Jednocześnie informuję, iż każdorazowo, po otrzymaniu sygnałów, dotyczących braku 
komunikacji autobusowej lub utrudnieniach w dostępie do niej, prowadzone są rozmowy
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z przewoźnikami, na temat możliwości uruchomienia bądź modyfikacji komercyjnych linii 
autobusowych.
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Otrzymują:

1. Pan Antoni Skawiński
Radny Rady Powiatu Mieleckiego 
za pośrednictwem Biura Rady i Zarządu Powiatu

2. Biuro Rady Powiatu
3. KMa/a
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