
UCHWAŁA NR VII/63/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 czerwca 2021 roku dotyczącej podjęcia niezbędnych, 
dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych 

połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920 
ze zm.), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.) oraz § 
12 ust. 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 4702 z dnia 2 października 2018 r.) Rada 
Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców Jugowa z dnia 21 czerwca 2021 roku dotyczącej podjęcia 
niezbędnych, dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych 
połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A., postanawia się 
nie uwzględnić wniosku zawartego w petycji. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

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

 W dniu 23 czerwca 2021 roku do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła petycja z dnia 21 czerwca 
2021 roku mieszkańców Jugowa dotycząca podjęcia niezbędnych, dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego 
działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa 
Ruda przez PKS w Kłodzku S.A. Argumentując żądanie mieszkańcy Jugowa wskazują na konieczność 
przywrócenia kursów w godzinach porannych do Nowej Rudy (na godz. 7.45) oraz popołudniowych do Jugowa 
(ok. godz. 15.15) ze względu na potrzeby komunikacyjne uczniów szkół ponadpodstawowych dojeżdżających 
do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki. 

Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.) przedmiotem petycji 
może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania 
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata 
petycji. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach- petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

Przewodniczący Rady Powiatu, celem analizy petycji i przygotowania dla Rady Powiatu Kłodzkiego opinii 
skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy § 53 Statutu Powiatu Kłodzkiego 
(Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 4702 z dnia 2 października 2018 r.), na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2021 roku 
dokonała analizy petycji i przygotowała stosowne stanowisko w zakresie zawartego w niej żądania. 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczył przedstawiciel mieszkańców Jugowa, usprawiedliwiając nieobecność. 
W posiedzeniu Komisji udział wzięła Pani Elżbieta Żytyńska- Prezes Zarządu PKS w Kłodzku S.A.  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- petycją, 
pisemnymi wyjaśnieniami Prezesa PKS w Kłodzku S.A., pismem Starosty Kłodzkiego w sprawie oraz 
informacjami przekazanymi podczas posiedzenia, na podstawie §53  pkt. 2) Statutu Powiatu 
Kłodzkiego  jednogłośnie- 4 głosami za przyjęła wniosek, aby nie uwzględnić żądania zawartego w petycji.
  

 
Wyjaśniono, iż w celu ustalenia obecnego stanu funkcjonowania linii komunikacyjnej Jugów- miasto Nowa 

Ruda Starosta przeprowadził czynności sprawdzające w stosunku do przewoźników którym wydano 
zezwolenia na regularny przewóz osób na wymienionej linii. W dniu 06 lipca 2021 r., skierował pismo do 
przedsiębiorców, którym wydał zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób  
w krajowym transporcie drogowym na tej linii komunikacyjnej, tj.: PKS w Kłodzku S.A.-  
w restrukturyzacji, Janusz Filip Drogowy Transport Osobowy, Adam Augustyn E-busik Przewozy. 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono, że spółka PKS w Kłodzku S.A.-  
w restrukturyzacji od dnia 11 marca 2020 r., w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią Covid-19 
oraz wprowadzaniem nauki zdalnej, w oparciu o możliwości jakie daje ustawa  
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-Cov-2 (DZ. U. z 
2020 r. poz. 695) zawiesiła przewozy pasażerskie na tej linii komunikacyjnej. Wcześniej komunikacja 
prowadzona była w systemie otwartym, gdzie zdecydowaną większość podróżnych stanowili uczniowie szkół 
podstawowych, którym przejazdy finansowała Gmina Nowa Ruda na podstawie umowy zawartej z PKS w 
Kłodzku S.A. na rok szkolny 2019/2020. Gmina Wiejska Nowa Ruda w postępowaniu przetargowym na dowóz 
uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 wyłoniła innego przewoźnika, który w systemie tzw. 
zamkniętym (przewóz dostępny tylko dla określonej grupy osób) realizuje przewóz w granicach 
administracyjnych Gminy Nowa Ruda. W związku z brakiem finansowania przewozów przez Gminę, PKS w 
Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji, ze względu na nierentowność tych połączeń, nie wznowił przewozów na tej 
linii.  

Natomiast pozostali przedsiębiorcy: Janusz Filip Drogowy Transport Osobowy oraz Adam Augustyn E-
busik Przewozy oświadczyli, iż pomimo balansowania na granicy rentowności (samodzielnie wykonują 
przewóz) wykonują regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie wydanych 
zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy. Oznacza to, iż na przedmiotowej linii komunikacyjnej 
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realizowane są 23 pary kursów (w obie strony) w tym kursy, które przywożą młodzież szkolną z Jugowa na 
przystanki komunikacyjne zlokalizowane w pobliżu szkół średnich w Nowej Rudzie odpowiednio na godzinę: 
  Noworudzka Szkoła Techniczna 7.22, 7.47, 
  Liceum Ogólnokształcące 7.24, 7.49, 7.51, 
oraz odwożą odpowiednio o godzinie  
  Liceum Ogólnokształcące 15.04, 15.47, 16.38 
  Noworudzka Szkoła Techniczna 15.06, 15.08, 15.49, 15.51, 16.42, 16.44 

Z powyższego wynika, że młodzież szkolna ma się czym dostać do szkół średnich przed rozpoczęciem 
zajęć i w dogodnych godzinach wrócić do miejsca zamieszkania.  
 Gdyby taka potrzeba zaistniała liczba kursów mogłaby zostać zwiększona pod warunkiem partycypacji w 
kosztach, które wskazuje PKS w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji lub gdyby Gmina Nowa Ruda zdecydowała 
się na „otwarcie” kursów, którym przewożona jest młodzież szkolna do szkół podstawowych, oraz wydłużenie 
linii komunikacyjnej tak, by zaspokajała potrzeby młodzieży ze szkół średnich.  

Po raz kolejny należy zwrócić uwagę na fakt, że przewóz osób w obrębie gmin i gmin sąsiadujących, 
zgodnie 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, jest publicznym transportem zbiorowym w gminnych 
przewozach pasażerskich, które w art. w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zostały 
zdefiniowane jako: „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”. Niewątpliwie funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na linii 
komunikacyjnej obejmującej wieś Jugów oraz miasto Nowa Ruda, wyczerpuje definicję gminnych przewozów 
pasażerskich, na co zwrócono uwagę zarówno Pani Wójt Gminy Nowa Ruda jak i Przewodniczącej Rady 
Gminy Nowa Ruda w podobnej sprawie dotyczącej komunikacji na linii Świerki – Nowa Ruda. 

W celu zwiększenia liczby kursów, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie dojazdu 
mieszkańców Gminy Nowa Ruda do Nowej Rudy, która jest siedzibą Urzędu Gminy, słusznym rozwiązaniem 
wydaje się (wzorem innych gmin), zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 
b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1944), w którym Gmina powierzy Miastu realizację zadań w zakresie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej łączącej miasto Nowa Ruda 
z miejscowością Jugów ewentualnie każdą inną na terenie gminy wiejskiej. Przewozy te będą miały charakter 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w którym gmina Miejska Nowa Ruda stanie się 
organizatorem a gmina wiejska Nowa Ruda zobowiązana będzie na mocy porozumienia partycypować w 
kosztach utrzymania tej linii.  

Nadmienić należy również, iż ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do szkół 
podstawowych na terenie gminy, dzieci niepełnosprawnych poza Gminę, natomiast nie nakłada takiego 
obowiązku na Powiat. 

Reasumując, po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego, należy uznać petycję mieszkańców wsi Jugów do 
Rady Powiatu Kłodzkiego za bezcelową gdyż, cytowane wyżej ustawy: Prawo oświatowe, o publicznym 
transporcie zbiorowym oraz o samorządzie gminnym nie nakładają na Powiat Kłodzki obowiązku dowozu do 
szkół uczniów.  

Podkreślić przy tym należy, że PKS w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji, jest kapitałową spółką prawa 
handlowego, działającą na podstawie ustawy z dnia 15 września 2015 r. Kodeks spółek handlowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.). Jest do działalność komercyjna, nastawiona na zysk. W 
ubiegłych latach pomimo braku rentowności połączeń gminnych Spółka zapewniała komunikację na tych 
liniach mimo braku wsparcia od samorządu, co było między innymi przyczyną jej obecnej kondycji finansowej. 
Aktualnie Spółka przechodzi proces restrukturyzacji nadzorowany przez Zarządcę masy sanacyjnej PKS w 
Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji i bez zgody Zarządcy nie może podejmować działań, które są niedochodowe i 
mogą narazić Spółkę na straty. Uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych czy też kursów możliwe 
będzie w sytuacji, w której ewentualne straty zostaną pokryte (w tym przypadku przez Gminę Nowa Ruda), co 
regulować będzie obustronnie podpisana umowa. 
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Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) powiat wykonuje zadania publiczne 
w zakresie transportu zbiorowego o charakterze ponadgminnym zapewniając regularny przewóz osób w 
krajowym transporcie drogowym na 14 linach komunikacyjnych łączących siedziby gmin z siedzibą powiatu 
korzystając z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123), która wprowadziła nowe rozwiązania finansowania 
publicznego transportu zbiorowego osób poprzez wprowadzenie dopłat z funduszu utworzonego przez Skarb 
Państwa w kwocie trzech złotych do każdego wozokilometra oraz pokrycie nie mniej niż 10% deficytu przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. W I półroczu 2021 r. na przedmiotowych liniach komunikacyjnych Powiat 
z własnych środków pokrył deficyt w wysokości ok. 123.800,00 zł. 

Wielokrotnie zarówno Starosta Kłodzki jak również Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 
podejmowali inicjatywę rozwiązania problemów komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Kłodzkiego 
zachęcając Gminy do współpracy przy tworzeniu i współfinansowaniu wspólnej siatki połączeń. Żadna z 14 
gmin nie była zainteresowana współpracą, a jedynie Gmina Radków, we własnym zakresie, skorzystała z 
Funduszu tworząc własne linie komunikacyjne.  

Ponadto, Prezes PKS w Kłodzku S.A. pismem z dnia 15 lipca 2021 roku wskazała na możliwość 
uruchomienia wnioskowanego połączenia relacji Jugów- Miasto Nowa Ruda, przy łącznej deklaracji i 
faktycznej realizacji zakupu min. 40 biletów tam i z powrotem każdego miesiąca. Przedstawiciel mieszkańców 
wsi Jugów otrzymał stosowne pismo informujące o tych uwarunkowaniach. Podczas posiedzenia komisji, 
według stanu na dzień 18 sierpnia 2021 roku, zakupu biletów dokonało 6 osób. Ewentualny deficyt w tym 
zakresie byłby możliwy do sfinansowania tylko na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Nowa Ruda. 

 

Biorąc pod uwagę przedłożone wyjaśnienia, Rada Powiatu Kłodzkiego postanawia nie uwzględnić żądania 
zawartego w petycji. 

W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały. 

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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