
UCHWAŁA NR VI/44/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi wraz z pouczeniem o treści art. 239 Kpa zostało 
zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej, zgodnie 
z art. 237 §3 Kpa, powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła skarga z dnia 26 kwietnia 2021 roku na Starostę Kłodzkiego. Skarga
została przekazana pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2021 roku, na podstawie
art. 229 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Przewodniczący Rady Powiatu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania,
skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy §52 Statutu Powiatu Kłodzkiego-
uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku), podczas posiedzenia w dniu
21 maja 2021 roku dokonała analizy i przeprowadziła czynności wyjaśniające w zakresie przedmiotowej
skargi. W posiedzeniu komisji strona skarżąca nie uczestniczyła, informując uprzednio o tym fakcie.
W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Maciej Awiżeń- Starosta Kłodzki oraz Pan Waldemar Pachuta-
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z całością dokumentacji- skargą, pisemnymi
wyjaśnieniami do skargi oraz informacjami przekazanymi podczas posiedzenia, na podstawie
§52 pkt. 3) Statutu Powiatu Kłodzkiego  jednogłośnie- 4 głosami za przyjęła wniosek, aby skargę uznać za
bezzasadną.

Uzasadnienie :

Rada Powiatu Kłodzkiego, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właściwa jest do rozpatrywania skarg
dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa.

Rada Powiatu Kłodzkiego badając zasadność skargi, odniosła się do zarzutów będących w jej kompetencji,
a zasadnicze znaczenie miała treść skargi. Zgodnie z art. 227 Kpa- „przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw”.

Skarga została złożona na Starostę Kłodzkiego, realizującego zadania organizatora powiatowego
publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U.2020.1944 ze zm.) i zawierała zarzut braku wykonywania przewozów o charakterze
użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Świerki- Nowa Ruda.

W zakresie zarzutów przekazane zostały stosowne obszerne wyjaśnienia.

Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie kolejowym i drogowym
określa ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2475 z późn. zm.). Ustawa ta zakłada dwa modele funkcjonowania publicznego transportu osób. Przewozy
o charakterze komercyjnym, podejmowane głównie z inicjatywy przewoźników, o ile prowadzenie tej
działalności daje możliwość uzyskania przychodów ze sprzedaży biletów na poziomie zapewniającym pokrycie
kosztów ich świadczenia (odpowiedni potok podróżnych). A w przypadku, gdy potrzeby mieszkańców
nie mogą być zaspokojone przez usługi komercyjne, właściwy ze względu na obszar i zasięg linii
komunikacyjnych organizator transportu publicznego powinien uruchomić przewozy o charakterze
użyteczności publicznej, które będą odpowiedzią na potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Zgodnie
z art. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorami publicznego transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki kolejno na
poziomie: gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo – gminnego,
związku metropolitalnego lub województwa.

W związku z powyższym za organizację publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, do którego
nie dociera transport publiczny lub nie są zaspokojone w pełni potrzeby komunikacyjne mieszkańców,
odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio: wojewódzkie, powiatowe i gminne,
które w ramach swojej właściwości powinny zapewnić swoim mieszkańcom komunikację publiczną poprzez
zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (ogólnodostępne, bieżące, nieprzerwane
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przewozy).

Marszałek Województwa Dolnośląskiego realizuje swoje zadania wynikające z ustawy
o transporcie zbiorowym i połączeń regionalnych będąc organizatorem wojewódzkich przewozów
o charakterze użyteczności publicznej w ramach systemu wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich na
obszarze województwa dolnośląskiego w ramach tych przewozów gwarantuje połączenia z siedziby miasta
będącego siedzibą Marszałka Województwa z miastami będącymi siedzibami powiatów. W ramach tej siatki
połączeń, na obszarze województwa dolnośląskiego jedynym nieobsługiwanym powiatem jest powiat górowski
z uwagi na brak dostępu do czynnej linii kolejowej.

Starosta Kłodzki w ramach realizacji swych zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjny na terenie powiatu kłodzkiego na liniach
w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (linie łączące miasto będące
siedzibą powiatu z miastami będącymi siedzibami gmin i pomiędzy gminami), w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123 z późn. zm.), podpisał dnia 1 września 2019 r. z Wojewodą
Dolnośląskim umowę o dofinansowaniu w 2019 roku 26 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Warunkiem podpisania tej umowy było podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kłodzkiego, w której organ
stanowiący wyrazi zgodę na podpisanie przez Powiat Kłodzki umowy na deficytowe linie komunikacyjne
łączących powiat z siedzibami gmin, uzdrowiskami, atrakcjami turystycznymi. Stworzenie siatki
komunikacyjnej i wybór linii zdeterminowany był tym, że ustawa o Funduszu rozwoju przewozów
o charakterze użyteczności publicznej zakłada dofinansowanie organizatorów w kwocie 1,00 zł do
wozokilometra przewozu na liniach o charakterze użyteczności publicznej z budżetu państwa, pod warunkiem
pokrycia deficytu danej linii komunikacyjnej ze środków własnych organizatorów w wysokości nie mniejszej
niż 10%. I tak w 2020 roku Powiat Kłodzki dopłacił 53 877,15 zł do deficytowych linii, a w tym roku
w pierwszych czterech miesiącach już 94 833,04 zł.

Dodać przy tym należy, że ograniczenia finansowe w sposób pośredni wykluczają organizowanie przez
powiat linii o charakterze gminnym, gdyż ustawa o finansach publicznych nie zezwala na finansowanie przez
powiat zadań własnych gmin a do takich połączeń zalicza się linia Świerki - Nowa Ruda -
art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym: „gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób
w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub
gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż
przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;”.

Mając na uwadze przedstawione powyżej zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego ale
przede wszystkim obowiązki gmin wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy
zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dnia 9 grudnia
2019 r., 6 lipca 2020 r. Starosta Kłodzki oraz dnia 3 września 2020 r. Przewodniczący Rady Powiatu
Kłodzkiego zwrócili się do gmin z propozycją wspólnego przystąpienia do Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z prośbą o stworzenie wspólnej siatki połączeń
w gminnych i powiatowych liniach komunikacyjnych.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2020 r. Gmina Nowa Ruda nie podjęła w ogóle tematu utworzenia wspólnej siatki
komunikacyjnej dla połączeń powiatowych i gminnych, a jedynie zwrócono uwagę na zmianę godzin odjazdu
na liniach powiatowych Kłodzko – Nowa Ruda i Nowa Ruda – Radków. Z kolei Urząd Miejski w Nowej
Rudzie pismem z dnia 20 lipca 2020 r. dokonał analizy rozkładów jazdy lokalnych przewoźników (w ramach
przewozów komercyjnych) i zaproponował uruchomienie kursów wieczornych na liniach: Nowa Ruda –
Polanica Zdrój (linia powiatowa), Nowa Ruda – Kłodzko (linia powiatowa), Nowa Ruda – Wałbrzych (linia
wojewódzka). Tak więc, żadna z tych dwóch gmin nie zaproponowała współpracy i na dzień dzisiejszy obie te
gminy nie prowadzą publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym.

W zakresie zarzutu podjętego w skardze o całkowitym wykluczeniu komunikacyjnym mieszkańców Świerk
należy zauważyć, że na linę Nowa Ruda – Krajanów - Świerki – Bartnica wydane zostało zezwolenie w ramach
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tzw. przewozów komercyjnych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. Średnia
frekwencja na tej linii komunikacyjnej w miesiącach styczeń – marzec 2020 r. (przed ogłoszeniem pandemii)
wynosiła mniej niż jedna osoba dziennie (nie licząc biletów szkolnych). Po ogłoszeniu stanu pandemii dnia
21 marca 2020 r. w związku z ograniczeniami, jakie nałożono na przewoźników, na podstawie ustawy
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
z 2020 r., poz.695 z późn.zm.) przewoźnik zawiesił realizowanie tego połączenia.

W obliczu powyższych wyjaśnień, biorąc pod uwagę brak kompetencji Starosty Kłodzkiego do realizacji
gminnych połączeń w zakresie transportu publicznego, czynników ekonomicznych oraz podejmowanych przez
władze powiatu prób współpracy z gminami przy pozyskiwaniu środków z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych przedkłada się niniejszy projekt uchwały, uznający skargę jako bezzasadną. Zarzuty skargi
nie znalazły potwierdzenia w przekazanych wyjaśnieniach dotyczących stanu faktycznego i prawnego.

W wyniku dyskusji nad treścią skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie podjęła wniosek o
przekazanie treści skargi do Wójta Gminy Nowa Ruda- organizatora gminnego publicznego transportu
zbiorowego, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U.2020.1944 ze zm.) oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda z prośbą i apelem o analizę potrzeb
komunikacyjnych na terenie gminy Nowa Ruda, wyrażonych poprzez skargę z dnia 26 kwietnia 2021 roku oraz
rozpoznanie możliwych rozwiązań, przy wielokrotnie deklarowanym wsparciu Powiatu Kłodzkiego.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3
w związku z art. 238 §1 Kpa. Stosownie do art. 239 Kpa Rada Powiatu Kłodzkiego informuje, że „w
przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -
bez zawiadamiania skarżącego”.

  

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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