Szanowna Pani
Krystyna Siejna
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice

Katowice, dnia 26.10.2016r.

Działając w oparciu o par. 21 Regulaminu Rady Miasta Katowice, przedkładamy
projekt Stanowiska Rady Miasta Katowice w sprawie funkcjonowania
KZK GOP.
Równocześnie proponujemy, aby przedmiotowy projekt był przedmiotem obrad Rady Miasta
Katowice podczas sesji w listopadzie br.

Z poważaniem,
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Stanowisko Nr
Rady Miasta Katowice
z dnia
.
W sprawie apelu Rady Miasta Katowice do Prezydenta miasta Katowice oraz
pozostałych przedstawicieli miasta Katowice w organach związku komunalnego KZK
GOP
Podstawa prawna: par. 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego
załącznik nr 3 do Statutu Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5820)

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy.
Miasto Katowice jest jednym z założycieli związku komunalnego KZK GOP na mocy
uchwały Rady Miasta Katowice XXVI13711991 z dnia 04 września 1991 roku. Celem
KZK GOP jest WSPÓLNE wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin tworzących związek.
Pomimo zwiększających się na przestrzeni czasu nakładów finansowych, inwestycji
w tabor i infrastrukturę transportową, udział mieszkańców korzystających na co dzień
z transportu zbiorowego ciągle maleje. W powszechnej opinii mieszkańców usługa
dostarczana przez KZK GOP jest niskiej jakości (nieudana karta ŚKUP), a ceny
narzucone przez związek zdecydowanie zbyt wysokie. Oferta KZK GOP nie
odpowiada rosnącym oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców a jej poziom znacząco
odstaje od poziomu usług oferowanych przez przewoźników w innych miastach
woj ewódzkich.
W związku
za realizację
apeluje do
Katowice w

z powyższym, Rada Miasta Katowice w poczuciu odpowiedzialności
zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
Prezydenta miasta Katowice oraz pozostałych przedstawicieli miasta
organach związku komunalnego KZK GOP o:

- przeprowadzenie niezależnego badania satysfakcji klientów transportu publicznego
i ich oczekiwań w tym zakresie,
- przeprowadzenie
przez Zarząd i Zgromadzenie związku weryfikacji celów
strategicznych związku tak by celem funkcjonowania związku oraz tworzących go
gmin był rosnący udział transportu zbiorowego w liczbie podróży ogółem,
- przeprowadzenie przez Zarząd i Zgromadzenie związku analizy
funkcjonowania
regulaminu
świadczenia usług w szczególności
atrakcyjności oferowanych taryf,

efektywności
w zakresie

- przeprowadzenie przez Zarząd i Zgromadzenie Związku zmian w taryfach mających
na celu zwolnienie dzieci i młodzieży szkolonej z odpłatności za korzystanie z usług
KZKGOP.
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