UCHWAŁA NR XV/85/2019
RADY GMINY CISEK
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 listopada 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 5 listopada 2019 r. petycja dotycząca obowiązku:
1) montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami
komunikacyjnymi, przesiadkami:
a) regulaminu przewozowego danego organizatora,
b) regulaminu przewozowego danego operatora,
c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika,
d) taryfy opłat i ulg ustawowych,
e) taryfy opłat i ulg danego organizatora,
f) taryfy opłat i ulg danego operatora,
g) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika;
2) montażu systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia
szybkiej przesiadki);
3) montażu w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach
w pojeździe wolnych-zajętych i liczby pasażerów w pojeździe,
nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zawiadomi wnoszącą petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XV/85/2019
Rady Gminy Cisek
z dnia 16 grudnia 2019 r.
Uzasadnienie
Dnia 5 listopada 2019 roku Wojewoda Opolski skierował petycję Pani K.G., która dotyczyła:
„1. montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach zwanymi dalej
węzłami komunikacyjnymi, przesiadkami:
a) regulaminu przewozowego danego organizatora,
b) regulaminu przewozowego danego operatora,
c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika,
d) taryfy opłat i ulg ustawowych,
e) taryfy opłat i ulg danego organizatora,
f) taryfy opłat i ulg danego operatora,
g) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika.
2. montażu systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia
szybkiej przesiadki),
3. montażu w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach
w pojeździe wolnych-zajętych i liczby pasażerów w pojeździe”.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek skierowała petycję do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska odnośnie zasadności petycji.
Wnioskodawczyni została zaproszona na posiedzenie Komisji drogą elektroniczną dnia 26 listopada
2019r. Pani K.G. nie odniosła się w żaden sposób do otrzymanej korespondencji.
W dniu 2 grudnia 2019 roku Komisja wyraziła opinię o bezzasadności petycji. Gmina Cisek wspólnie
z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim jest organizatorem transportu pasażerskiego. Operatorem
obsługującym Gminy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest GTVBUS Polska Sp. z o.o. Innych
przewozów pasażerskich typu: kolej, tramwaje, trolejbusy nie posiadamy. Regulamin organizatora jest
wywieszony na dworcu autobusowym, stronie internetowej przewoźnika, w każdym autobusie oraz
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Taryfy opłat i ulg są wywieszone na
dworcu, w każdym autobusie oraz na stronie internetowej operatora.
Zgodnie z zapisami ustawowymi, jak również z ustaleniami zawartymi w regulaminie, operator
wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jednocześnie informuje się, że na wszystkich przystankach
umieszczane są informacje zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Odnośnie przekazywania informacji pasażerskiej, w grudniu 2019r. zostanie uruchomiona przez
operatora bezpłatna mobilna aplikacja na telefon. Wszelkie szczegóły w tym temacie są umieszczone na
stronie internetowej: http//kiedyprzyjedzie.pl/pasazer.
Oprócz tej aplikacji nadal będzie funkcjonowała obecna forma informacji ustnej. Taki przebieg
informacji jest wystarczający na potrzeby sprawnego funkcjonowania transportu pasażerskiego w naszej
gminie.
Odnośnie pkt 3, komisja poddała ocenie zakres prac montażowych systemu mobilnej informacji
pasażerskiej, wyrażając opinię że bilans kosztów nie byłby adekwatny do oczekiwanego efektu.
Obecnie nie zaplanowano środków finansowych w budżecie gminy na montaż systemu informacji
pasażerskiej.
Znaczącym powodem do zachowania stanu obecnego są mogące się pojawić w przyszłości akty
wandalizmu elektronicznej informacji dla pasażera. Dewastacja nowych urządzeń będzie wiązała się z ich
naprawą, czego skutkiem będą kolejne koszty usuwania zniszczeń.
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Wobec powyższego uznaje się petycję za niezasługującą na uwzględnienie.
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