
Marcin Cichowicz 
Radny Powiatu Pultuskiego 

Pultusk, dn. 21 lutego 2020 r. 

Pan 

Jan Zalewski 

Starosta POwiatu Ptittuskiego 

za pogrednictwem 

Pan 

Tadeusz Nalewajk 

Przewodniczqcy Rady Powiatu 

Dotyczy: problemow mieszkaricow grainy Pultusk zwiwanych z ograniczeniem 

dlugo,scci kursow komunikacji miejskiej w Pultusku oraz ograniczeniem ich ilosci 

na terenie grainy Pultusk 

Szanowny Panie Starosto, 

Z informacji, jakie do mnie docierajg m.in. za pogrednictwem lokalnych 
mediow sporym problemem mieszkancow gminy Pultusk jest ograniczenie ilogci 
kurs6w komunikacji miejskiej oraz zmniejszenie liczby przystankow. Powodem, 
mimo dofinasowania przez gming jest m.in. wzrost kosztoly obslugi komunikacji 
miejskiej w Pultusku, co wigZe sic z tym, ze gmina jest zmuszona ograniczye Hoge 
kursow jak i dhigoge linii po kt6rych autobusy miejskie kursujq. Jak moZemy 
domniemywao, z komunikacji tej czcsto korzystajq osoby, ktore z roZnych 



powod6w majq utrudniony dostcp do wielu miejsc u2yteczno§ci publicznej 
porozrzucanych po terenie gminy Pultusk w tym, do Starostwa Powiatowego czy 
Szpitala Powiatowego. Dotyczy to ()sob z Gminy Pultusk, jak i z pozostalych 
gmin znajdujqcych sic na terenie Powiatu Pultuskiego. Zdaje sobie sprawc, Ze 
zgodnie z kompetencjami to gmina Pultusk jest odpowiedzialna za ten rodzaj 
transportu publicznego, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie w zakresie 
wspoldzialania z Powiatem Pultuskim. 

W zwiqzku z powy2szym, czy widzi Pan Starosta moZliwo§e podjecia 
wspolpracy z Gminq Pultusk na zasadzie wspolfinansowania komunikacji 
miejskiej w Pultusku? 

JeZeli nic nie stoi na przeszkodzie, to zwracam sic z progbq o podjecie 
rozmow z przedstawicielami Gminy Pultusk w w/w kwestii, jak roWniei w celu 
usprawnienia dzialania komunikacji miejskiej na zasadzie przeProwadzenia 
publicznej ankiety'w§rod mieszkancow w celu ulozeriia harmonogramu kursOw, 
aby optymalnie dopasowae kursowanie autobusow do potrzeb mieSzkaficow. 
JeZeli takie rozmowy mialy juz miejsce, to prosze o informacje do jakich 
uzgodnieri doszlo. 

Z powaZaniem 

/ffapair ak.ilez 
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Od: 	"Radny Marcin Cichowicz" <marcin.cichowicz@powiatpultuski.pl> 
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Temat: interpelacja 

podpis 	 
Dzien dobry. 
W zakczeniu interpelacja skierowana do Pana Starosty za pogrednictwem 
Przewodnicz4cego Rady Powiatu Pultuskiego. 
Z powataniem 

Marcin Cichowicz 
Radny Rady Powiatu w Pultusku 

.-,rastwo Powiatowe w Ptanisk,  
Kancelarif,  
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