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Odpowiadając na pismo Pani Przewodniczącej znak: BRM.000s.52.2016
z dnia 03.11.2016r. dotyczące
projektu stanowiska stanowiącego inicjatywę uchwałodawczą grupy radnych Rady Miasta Katowice w sprawie
apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice
w organach związku komunalnego KZK GOP przedstawiam poniższą opinię.
W świetle postanowień § 20 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu
Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. ŚI. z 201sr., poz. 5820) Rada Miasta Katowice rozstrzyga sprawy rozpatrywane
na sesjach podejmując uchwały lub zajmuje stanowiska niewywołujące skutków prawnych jak apele, deklaracje,
oświadczenia i opinie. Uchwały i stanowiska są odrębnymi dokumentami,
z wyjątkiem uchwał o charakterze
proceduralnym, które mogą być tylko odnotowane w protokole sesji. Tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej
i podejmowania uchwał ma zastosowanie również do innych stanowisk Rady (§ 21 ust. 8 Regulaminu Rady Miasta
Katowice). Zgodnie z dotychczasową praktyką stanowiska Rady Miasta Katowice stanowiące odrębne dokumenty
stanowią załączniki do protokołu z sesji.
W świetle powyższego oraz z uwagi na fakt, że przedmiotem przedłożonego projektu jest apel Rady Miasta
Katowice do Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice w organach związku
komunalnego KZKGOP proponuje się rozważenie zmiany nazwy i tytułu dokumentu jak niżej:
"Apel
Rady Miasta Katowice
z dnia
.
do Prezydenta Miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta Katowice w organach związku
komunalnego KZKGOP.".
Aglomeracja Górnośląska jest specyficznym obszarem przyległych miast i gmin, ścisłe powiązanych
funkcjonalnie
pod względem transportu
publicznego, a odrębnych administracyjnie.
Stąd już od początku
kształtowania się samorządu terytorialnego
powstała potrzeba wspólnego zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców w zakresie transportu publicznego, obejmująca nie tylko obszar Katowic, ale i okolicznych miast
I gmin. W tym celu w roku 1991 powołany został związek międzygminny pn. Komunikacyjny Związek Komunalny
GOP.
Realizacja szerokiego zakresu zadań dotyczących planowania, organizacji i zarządzania publicznym
transportem zbiorowym może odbywać się jedynie na podstawie i w granicach prawa. Obowiązujące przepisy nie
zawsze dają możliwość elastyczności działań oraz realnego wpływu poszczególnych przedstawicieli
gmin
na całokształt jakości świadczonych usług komunikacji miejskiej. Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby
przewozowe,
uwarunkowania
infrastrukturalne,
jak i możliwości finansowe
poszczególnych uczestników
KZK Gap, organizacja komunikacji publicznej na tak dużym obszarze polega w dużym stopniu na kompromisach,
co niestety oznacza konieczność rezygnacji z części interesów każdego z uczestników Związku. Aktualnie, związek
międzygminny
ciągle pozostaje jedyną możliwą pod względem przepisów ustawowych formą wspólnego
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organizowania publicznego transportu zbiorowego przez miasta i gminy na tak dużym obszarze, jaki stanowi
Aglomeracja
Górnośląska. Praktyka pokazała, że obowiązujące
przepisy ustawowe
dotyczące wspólnego
zaspokajanie przez miasta i gminy zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego, nie są
dostosowane do specyfiki Aglomeracji Górnośląskiej i wymagają zmian w tym zakresie. Aktualnie trwają prace
legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym
w województwie śląskim. W przypadku
jej uchwalenia oraz wydania odpowiedniego
rozporządzenia
przez Radę Ministrów
powstanie metropolia
w województwie
śląskim, która zostanie organizatorem
publicznego transportu
zbiorowego
dla obszaru
metropolii, organizacyjnie i kompetencyjnie dostosowanym do specyfiki Aglomeracji Górnośląskiej.
Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym związek międzygminny wykonuje
zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Stosownie do art. 64 ust. 3 ww. ustawy
prawa i obowiązki
gmin uczestniczących w związku międzygminnym,
związane z wykonywaniem
zadań
przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Oznacza to, że związek
międzygminny działa jako odrębny i niezależny od tworzących go gmin podmiot praw i obowiązków. Zadania
przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku.
Organy związku są organami kolegialnymi.
(art. 69 ustawy o samorządzie gminnym).
(w tym Pani Przewodniczącej)
ust. 1 Statutu
z członków

Zgromadzenia

podejmowane

Organem wykonawczym

KZK Gap jest

tego 9 osobowego

podejmowane
w organach

organu, natomiast

uchwałodawczej,

nie mają kompetencji

wykonawczej

publicznego

są kolegialnie
uwarunkowane

transportu

przez organy

Związku jest Zgromadzenie

większością

Oczywiście

podejmowania

KZK Gap uchwały

decyzji

nie oznacza to, że

nie mniej jednak

KZK Gap i uzależnione

statutowej

liczby

Zarząd. Prezydent Miasta Katowice jest jednym

Zarządu (będącego jednocześnie
zbiorowego,

KZK Gap. Zaznaczam, że zgodnie z § 20

są bezwzględną

Zarządu

liczby jego członków. Zatem przedstawiciele

do samodzielnego

jak i kontrolnej.

do Przewodniczącego

i kontrolnym

zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu

są bezwzględną większością głosów statutowej
KZK Gap

wnioskować
organizacji

jest jednym z 36 członków Zgromadzenia

KZK Gap uchwały

członków zgromadzenia.

Organem stanowiącym

Prezydent Miasta Katowice obok dwóch Radnych Miasta Katowice,

Dyrektorem

Prezydent

Miasta

Biura KZK GaP)

należy pamiętać,

są od możliwości

finansowych

Miasta

zarówno na płaszczyźnie
nie może

w kwestiach

że decyzje podejmowane
KZK Gap,

a te z kolei

są w znacznej mierze kondycją finansową poszczególnych gmin.

Odnośnie badań satysfakcji klientów transportu
publicznego i ich oczekiwań, chciałbym nadmienić,
że badania takie były przeprowadzone na potrzeby tworzenia
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu
zbiorowego
Komunikacyjnego
Związku Komunalnego
Gap w Katowicach (Dz. Urz. Woj. ŚI.
z 08.05.2013r.
poz. 3751). Wyniki tych badań i preferencje pasażerów zawiera rozdział XI. ww. planu
transportowego.
W zakresie projektu apelu Radnych o weryfikację celów strategicznych Związku można wspornruec, ze
zgodnie z treścią Strategii działania KZK Gap na lata 2008-2020 (załącznik nr 1 do Uchwały nr XCIV/50/2008
Zgromadzenia KZK Gap z dnia 2 grudnia 2008 r.) osiągnięcie głównego celu strategicznego poprzez realizację
ustalonych kierunków działania KZK Gap ma w efekcie przyczynić do ,,(...) zwiększania zainteresowania miejskim
transportem zbiorowym kosztem konkurencyjnych przejazdów indywidualnych".
W kwestii
przeprowadzenia
analizy efektywności
funkcjonowania
regulaminu
świadczenia
usług,
sformułowany apel jest nieprecyzyjny, ponieważ pojęcie "atrakcyjności" wymagałoby uszczegółowienia. Ponadto
czymś innym jest
"Regulamin
przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu
zbiorowego
organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny" (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2011r., nr 257, poz. 4315),
a czymś innym "Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GaP" (załącznik nr 1 do Uchwały
nr 81/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Gap z dnia 08.09.2015r. z późno zm), która zawiera
Cennik opłat i Zasady korzystania z komunikacji organizowanej przez KZK Gap Katowice.
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Odnośnie przeprowadzenia
zmian w taryfach mających na celu zwolnienie dzieci i młodzieży szkolnej
z odpłatności za korzystanie z usług KZK GOP chciałbym zaznaczyć, że prowadzone są analizy dotyczące możliwości
zapewnienia tej grupie mieszkańców bezpłatnego dostępu do komunikacji
miejskiej. Rozważane są różne
rozwiązania w tym względzie, także te o których mowa w Rozdziale II Cennika B pkt II ppk 4 Taryfy (elektroniczne
bilety sprzedawane na podstawie umów z gminami).
W zakresie skutków finansowych informuję, że samo podjęcie apelu nie wywołuje bezpośrednich skutków
finansowych. Niemniej jednak, w przyszłości ewentualne podjęcie
działań
przez KZK GOP, w celu realizacji
postulatów wymienionych
w apelu (przeprowadzenie
nieplanowanych
badań satysfakcji pasażerów, zmiana
taryfy) może pośrednio przyczynić się do zwiększenia wysokości dofinansowania Miasta Katowice do publicznego
transportu zbiorowego organizowanego
przez KZK GOP. Na chwilę obecną kwota ta jest nie jest możliwa
do oszacowania, z uwagi brak szczegółowego zakresu ewentualnych działań.
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