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Pani Mariolą Konieczna
Marlla-Med. Centrum Zdrowia
i Rehabilitacji
CTermno, ul. Osnowu 99A
26-260 Fałków.

ZAWIADOMIENIE

Napodstawieart. i3 ust. 1ustawyopetycjach zdtta 11lipca2014r.(Dz.U.z2018r.

poz. 870) za:wtadamlam, Że podczas obrad sesji w dniu 30 marca 2020 r. Rada Gminy w

Fałkowie Uchwałą Nr XV/125l2020 uznał'a za niezasŁugjącą na uwzględnienie petycję

dotyczącą uruchomienia linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego

autobusowego (lub realizowanego busem) na terenie Gminy Fałków, w taki sposób aby środki

transportu zatrzymywały się na przystankach umiejscowionych w Czermnie przy ulicy

Osnowa 99, tj. przy MarIIa-Med. Centrum Zdrowia i Rehabilitacji.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2020 r. Wójt Gminy Fałków zgodnie z właściwościąprzekazał
Przewodniczącęmu Rady Gminy w Fałkowie otrzymanąw dniu 3 marca 2020 rokupetycję od
Pani Marioli Koniecznej prowadzącej firmę Marlla-Med. Centrum Zdrowiai Rehabilitacji w
Czeimnie ul. osnowa 99A,26-260 Fałków w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnych
lokalnego transportu zbiorowego w taki sposób aby Środki transportu zatrzymywały się na
przystankach w umiejscowionych w Czermn|ęprzy ulicy osnowa99 przy bud5mku w
któryłrn prowadzi dziil.alność Pani Mariola Konieczna umozliwiając w ten sposób dojazd
pacjentom do|ękarzapodstawowej opieki zdrowotnej lub na zńtegi rehabilitacjileczntczej
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zgodnie zprzęp|saffri ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatrujemtędzy innymi
petycje ptzez powołaną w tym celu Komisję Skarg' Wniosków i Petycji'

Przewodniazący Rady Gminy skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia,

Na posiedzeniu w dniu 17 matca2020 roku Komisja dokonała analizy petycji uznając
j ą j ako niezasługuj ącą fia uwzględnienie.

Komisja wskazał'a, że Gmina Fałków rea|izując zadania własne w zakresie ochrony
zdtowia wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zorganizowzła d|a mieszkańców



/
Gminy Fałków podstawową opiekę zdrowotną w Fałkowie i w Czermnię w ramach

dzi ał a|no ś ci P ub li czn e go ZakJ adu opi eki Zdrowotnej .

Zuwagina fakt, Że gmtnama obowiązekwyznaczyć miejsca gdzie mogą się

zatrzymywać przewożnicy wykonujący transport zbiorowy, na wniosek mieszkańców ulicy

Osnowa 99 w Czermnie w okolicy budynku w któr5,.rn prowadzi dział'a|ność Pani Mariola

Koni e czna zo stil. zlokahzowany taki prz ystanek.

Gmina rea\tzując zadaniapubliczne przeznaczana ten cel środki publiczne, azatem

nię może finansować bądz wspomagać działalnoŚci gospodarczej prowadzonej przez

podmioty Spoza sektora finansów publicznych w tyrrr prowadzonychprzez osoby ftzyczne, a

jak wynika ztreścipetycji przewoźnikrea\tzujący przęwozy na terenie Gminy Fałków za

zmianę wnioskowanych kursów zuŻądał dopłaty.

Nie ma przeszkódaby prowadząca dział'alnośó Marlla-Med. Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

zot ganizow ał przew ozy swych kli entów we wł asnym zal<r esię.

W sytuacji gdyby Gmina finansował a organizaqę transportu w sposób wnioskowany w

petycji naruszil'aby ustawę o finansach publicznych oraz niezasadnię uszczuplałaby Środki

publiczne a z tymwiĘesię odpowiedzialnoŚć organu wykonawczego Gminy z Ęnilu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wobec powyższych okoliczności w ocenie Komisji petycja nie zasługuje na

uwzględnienie.
Sposób zał'atwienlapetycji nie moze byó przedmiotem skargi.


