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W związku z bardzo dużym spadkiem ilości przewożonych osób
z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia ograniczeń
w obsługiwanej

przez nas komunikacji publicznej. Ilość pasażerów a tym

samym wysokość wpływów uzyskiwanych z komunikacji za 4 m-ce 2017r.
zmniejszyła się o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Spowodowało to, że uzyskiwane wpływy z wielu realizowanych kursów
autobusowych nie pokrywają kosztów zużytego przy ich obsłudze paliwa.
Biorąc pod uwagę, że jedynym źródłem finansowania obsługiwanej
komunikacji są wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów nie jesteśmy w stanie
dalej obsługiwać wiele kursów, które chcemy zawiesić z chwilą zakończenia
roku szkolnego 2016/2017.
Wiemy, że wprowadzenie ograniczeń spotka się z negatywnym
oddźwiękiem ze strony mieszkańców, których te zmiany dotkną ale realia
ekonomiczne

są

nieubłagalne

–

nie

da

się

prowadzić

komunikacji

bez uzyskiwania z jej realizacji odpowiednich dochodów, które zabezpieczały
by prawidłową działalność przewoźnika. Od wielu lat działalność w zakresie
regularnych przewozów pasażerskich jest deficytowa. Poniesione z tego tytułu
straty pokrywane były przez spółkę z innych działalności. Niestety takiego
ubytku wpływów nie jesteśmy w stanie pokryć i dalej obsługiwać deficytowe
kursy. Rozumiemy potrzeby mieszkańców, w pełni się z nimi solidaryzujemy
ale nie możemy dalej prowadzić nierentownej działalności bo zagraża ona
dalszemu funkcjonowaniu naszej spółki.
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Posiadany przez nas potencjał przewozowy, zaplecze techniczne oraz
dotychczasowe doświadczenie umożliwiają realizacje obecnie obsługiwanego
rozkładu jazdy ale aby to zadanie było realizowane niezbędne jest
współdziałanie poszczególnych szczebli samorządu w zakresie planowania
i realizowania komunikacji publicznej. Jednym z podstawowych obowiązków
gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego (Art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym –
tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
W tym samym kierunku idą zapisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami), w której wyraźnie
rozgranicza się rolę Organizatora komunikacji publicznej (jednostki Samorządu)
i Operatora (przewoźnik), który te komunikacje obsługuje na zlecenie
Organizatora, który jest jednocześnie gwarantem jej właściwego finansowania.
Prosimy o nietraktowanie tego pisma jako prośby o ratowanie obecnie
funkcjonującego przewoźnika, który do tej pory wyręczał poszczególne
samorządy z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie
komunikacji ale jako próbę nawiązania współpracy w utrzymaniu istniejącej
komunikacji lub jej reorganizacji tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby
lokalnych społeczności w zakresie transportu publicznego.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu przybliżenia problemu i podjęcia
rozmów w celu ustalenia zasad funkcjonowania komunikacji deklarując ze swej
strony jej pełną obsługę tak, aby mieszkańcy gminy odczuli w tym zakresie
pozytywne zmiany co z pewnością wpłynie na ich ocenę funkcjonowania urzędu
gminy i samorządu gminnego.
W załączeniu przesyłamy wykaz zawieszonych kursów.
Z poważaniem
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