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Kolbuszowa,
12.01.2018r.

Sz.P.
Mieszkańcyostrów Baranowskich
reprezentowani przez:
MarianPostuszny- SekretarzGminy Cmolas
DariuszMielczarek- Radny Gminy Cmolas
JerzyMagda- Sohys ostrów Baranowskich

Na podstawieań. 10 ustawyz dnia 11|ipca 20I4r, o petycjach(tj' Dz. U'
z 2017 poz. II23) w odpowiedzina petycjęzłożoną
przez mieszkailcówmiejscowości
ostrowy Baranowskie w sprawie przyrvrócenia linii autobusowej ostrowy
Baranowskie_ Pateraki- Pateraki_ ostrowy Baranowskie,uprzejmieinformuję,iż
w w/w sprawieZarząd Powiatl podjąłdziałaniajuż w miesiącu |istopadzie2017r.
Przeprowadzono
rozmowy z przewoźnikiem
w sprawiemożliwości
zmiany rozkładu
jazdy obsfugiwanejprzez niego trasypod katemdostosowaniakursów autobusówdo
wniosków zgłaszanychprzez mieszkańców Gminy Cmolas. Zarząd Powiatlt
wystosowałpismo do Wójta Gminy Cmo|asZ prośbąo włączeniesię do rozmów
i wspólne z samorządempowiatu działaniaw sprawie rozutiązaniaproblemów
komunikacyjnychna odcinku ostrowy Baranowskie_ Pateraki,Patęraki* ostrowy
Baranowskie.
Ze swej strony Powiat ponownie przeprowadził,analizę |iczby uczniów
uczęszczającychdo Szkół Powiatu w zakesie sposobu ich dojazdów do szkół
(autobus,samochódprywatny'inne)z miejsczamieszkaniado Szkół w Kolbuszowej
i Weryni.
Zebranedanemająna celu wykazanięprzewoźnikowi,
że uruchomienieprzez
niego trasy autobusu na wnioskowanymodciŃu i dowóz zwiększonejniż obecnie
liczby uczniów z wykupionymi biletami miesięcznymi, poparte dodatkowo
deklaracjamimieszkańcówo chęci korzystaniaz połączenia,
żewszystkoto wpłynie
na zwiększenie rentownościlinii i będzie d|a niego korzystne finansowo.
Nadmieniamy bowiem, iż powiat z własnej wo|i udzięla dopłat do biletów
miesięcznychuczniom uczęszcza1ącym
do szkół prowadzonychprzez Powiat, co
w pewnymsensie stanowi gwarancjęrentowności
linii, pod warunkiemjednak, że
uczniowiekorzystaćbędąw dojazdachdo szkółz komunikacjiautobusowej.
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podnoszonymprzez
linii jest bowiemgłównymargumentem
Brak rentowności
się do kierowaniaautobusuna trasę
sceptycznieodnoszącego
obecnegoprzewożnika,
z której sporadyczniekorzystająmieszkańcy.Przykładembowiem jest poprzedni
przewoźnik, który właśniez braku odpowiedniej liczy pasuŻerów zlikwidował
wszystkie połączeniai wycofałsię z tej linii'
Informujemy'żew ostatniejdekadziestyczniabr. roku planowanejest ponowne
spotkanie władz powiafu z przewoźnikiem,Zarząd Powiatu |iczy również na
zaangaiowanie się Wójta Gminy Cmolas w roznowy, (wniosek o udział.
w rozmowachwystosowanodo pana Wójta) gdzie tematemrozmów będzie zmiuta
rozkładu jazdy autobusów uwzględniająca wnioski mieszkńców ostrów
Baranowskichi Paterakówi pozostaĘchmieszkańcówgminy Cmolas.
zostanąPaństwopoinformowani.
o wynikachrozmów z przewoźnikiem

Zpowaianiem

otrzymują:
1. I x Marian Posfuszny- Seketarz Gminy Cmolas
2. I x DariuszMielczarek- radnyGminy Cmolas
3. I xJerzy Magda_ sołtysostrów Baranowskich
4. I x a/a.

