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"Nie po to rozwijaliśmy komunikację, aby ją
teraz ograniczać". Starosta o decyzji
wojewody
Data publikacji: 11.01.2022 15:16

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o znacznej podwyżce cen biletów i ograniczeniu kursów
autobusowych w powiecie, które spowodowała decyzja wojewody śląskiego o nieprzyznaniu
dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Komentarz na
ten temat wystosował starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.
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Pisaliśmy: Za bilet na autobus zapłacisz drożej. Zmiany w komunikacji
- Tak jak w poprzednich latach, składaliśmy wniosek o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych. To program, który od dwóch lat umożliwia znaczne poszerzenie oferty i rozwinięcie kursów
w tych miejscach, gdzie ich wcześniej nie było. W tym roku jednak zostało złożonych tak dużo wniosków, że
powiat cieszyński po prostu nie otrzymał pieniędzy. Trudno tu mówić o jakiś niesprzyjających
okolicznościach - wniosek był złożony prawidłowo i dobrze napisany, o czym świadczy fakt, że znaleźliśmy
się na liście rezerwowej. Zasady przyznawania środków są niestety takie, że daje się całą wnioskowaną
kwotę w kolejności przyznanej punktacji. To oznacza, że gdy znajdujemy się na liście rezerwowej, to

możemy otrzymać pieniądze, gdy inni ich nie wykorzystają - wyjaśnia Szczurek.
Jak dodaje, budżet funduszu wynosił w tym roku 50 mln zł, a wartość wszystkich nadesłanych wniosków przekroczyła
kwotę 60 mln zł. Dlatego też oprócz powiatu cieszyńskiego pieniędzy nie otrzymały również trzy inne. - Zarówno dla
mnie, jak i całego zarządu powiatu jest to sytuacja bardzo trudna - nie po to przez dwa lata próbowaliśmy
rozwijać komunikację autobusową, aby teraz ją ograniczać. Będziemy podejmować wszelkie możliwe
działania, aby temu zaradzić. Z pewnością będziemy na ten temat dyskutować na najbliższej sesji Rady
Powiatu Cieszyńskiego, aby po niej przedstawić jakieś sensowne rozwiązania. Chciałbym też dodać, że
pomimo tej trudnej sytuacji na ten moment nie zlikwidowaliśmy ani jednej linii, która przez te ostatnie
lata funkcjonowała. Zdecydowaliśmy się jedynie na czasowe zawieszenie niektórych kursów. Chciałbym
też podkreślić, że szczególnie priorytetowo traktowaliśmy tak zwane kursy szkolne - dojazd młodzieży do
szkół jest najważniejszy - podkreśla starosta.
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