Kalisz, dnia 22.12.2021 r.
ORS.0022.47.2021

Pan
Krzysztof Dziedzic
Radny Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną podczas XXXIX Sesji Rady
Powiatu Kaliskiego w dniu 24 listopada 2021 roku dotyczącą rewitalizacji i
zagospodarowania terenów kolejki wąskotorowej, informuję co następuje.
W ramach małej rewitalizacji kolejki wąskotorowej, Powiat Kaliski prowadzi
działania związane z jej bieżącym utrzymaniem. Środki finansowe określone w
budżecie Powiatu Kaliskiego w roku 2021, składające się z dotacji celowej
przekazanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na kolejkę wąskotorową
oraz ze środków własnych, wystarczyły na zakup 620 szt. podkładów kolejowych,
4700 szt. wkrętów kolejowych i 125 ton tłucznia. Materiały te zostały przeznaczone
do

bieżącego

utrzymania

odcinka

służącego

do

przewozów

turystycznych

regularnych Zbiersk – Petryki oraz odcinków służących do przewozów czarterowych,
Zbiersk – Złotniki i Zbiersk Żelazków.
Nie rozpoczęto procesu przygotowania dokumentacji projektowej rewitalizacji
i zagospodarowania terenów kolejki wąskotorowej z uwagi na brak stosownych
środków finansowych w budżecie Powiatu Kaliskiego.
Z poważaniem

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal
Do wiadomości:
- Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Kalisz, 22 grudnia 2021 r.
DRP. 0003.26.2021

Pan
Krzysztof Dziedzic
Radny Powiatu Kaliskiego
Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na XXXIX Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego w dniu 24 listopada 2021 r. w sprawie Planu transportowego i organizacji
transportu zbiorowego, w szczególności udzielenia informacji jakie działania zostały
podjęte w tym zakresie, uprzejmie informuję i wyjaśniam, jak niżej.
W 2021 roku Powiat Kaliski jest organizatorem powiatowych przewozów
pasażerskich na liniach komunikacyjnych nr:


3007 121 U Kalisz-Brudzew-Kalisz, relacji Zagorzyn – Blizanów Drugi – Jarantów –
Janków Pierwszy – Pawłówek,



3007 122 U Kalisz-Brudzew-Kalisz, relacji Zagorzyn – Blizanów Drugi – Brudzew –
Janków Pierwszy – Zagorzyn.
Ww. zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Celowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
W tym roku podjęto również rozmowy z włodarzami gmin powiatu kaliskiego
oraz Prezydentem Miasta Kalisza w sprawie utworzenia związku powiatowogminnego w celu zorganizowania powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich na
obszarze gmin i powiatów - uczestników związku. Wówczas związek powiatowogminny byłby organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach
użyteczności publicznej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 t.j.).

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Do wiadomości:
Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

