STAROSTWO POWIATOWE
W PULTUSKU
Wydzial Komunikacji i Drog
ul. Marii Sklodowskiej - Curie 11
06-100 Pultusk
-7-

Pultusk, dnia 29 sierpnia 2019 r.

KD.7250.2.12.2019

Pan
Jan Zalewski
Starosta Pultuski

Odpowiadajqc na zapytanie p. Marcina Cichowicz Radnego Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 20.08.2019 r. dotyczqce organizacji przewozu °sob na terenie powiatu pultuskiego
z wykorzystaniem grodkow, o ktorych mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu
rozwoju przewozow autobusowych o charakterze uZyteczno§ci publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1123) Wydzial Komunikacji i Drog uprzejmie informuje, Ze:
Ad 1. Powiat Pultuski nie wyklucza przywracania lokalnych polgezen autobusowych, jednakZe
wymaga to wnikliwej analizy potrzeb spolecznych w tym zakresie oraz oceny moZliwogci
finansowych powiatu.
Ad 2. Do 31 grudnia 2019 r. zachowujq waZno§6 wydane przez Starostc Pultuskiego w 2018 r.
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 litera e ustawy z dnia 6 wrze§nia 2001 r. o transporcie
zezwolenia na wykonywanie przewozow
drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz.58, ze
regularnych ()sob na liniach komunikacyjnych przebiegajqcych w granicach powiatu
pultuskiego. Przywracane 1)9:4 tylko to polqczenia lokalne, ktore 1)04 wynika6 z analizy
potrzeb spolecznych w tym zakresie, okreganych we wspolpracy z samorzqdami gminnymi.
Ad 3. Starosta Pultuski dotychczas nie aplikowal o dofinansowanie w bieZqcym roku,
tj. w okresie od 01.09.-31.12.2019 r. przewoz6w autobusowych z programu rzqdowego
w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewoz6w autobusowych
o charakterze u2yteczno§ci publicznej. Planowane jest zloZenie wniosku, dot. dofinansowania
przewozow w roku przyszlym, w ww. zakresie w przewidzianym prawem terminie (brak
informacji w tym zakresie).
Ad 4. Na chwilc obecnq kwota, na ktorq ma opiewae przedmiotowy wniosek jest nieustalona,
gdyby np. byla mo2liwo§6 zrealizowania przewozow ()sob w powiecie (zamiast
dotychczasowych zezwoleri) w nowej formule wynikajqcej z ww. ustawy kwota to powinna
wynie§6 ok.160.000,00 zl.

STARQSTA PULTUSKI
HI. Marie Sktodowskiej - Curie II
06-100 Puttusk
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Puttusk, 2 wrze§nia 2019r.

WORZ.0003.11.2019

Pan
Marcin Cichowicz
Radny Rady Powiatu
w Pultusku

Dzialajac na podstawie art. 21 ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U z 2019r. poz. 511) w zalgczeniu przekazuje
odpowiedz na zapytanie ziozone przez Pana Radnego w dniu 20 sierpnia 2019r.

