Czermno, dnafT lutego 2020

Marlla-med Centrum Zdrowta

r.

i Rehabilitacji Mariola Konieczna
Czermno. ul Osnowa 99A
26-260 Fałków
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Henryk KoniecznY
Wójt Gminy Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków

PETYCJA
Na podstawie art. 2 ustawy z drua 11 lipca 2014 r. o peĘcjach (t. j. Dz. U. z 2018 t.
poz. 870), art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy zdnia6 września2001 r. o transporcie drogowym
(t. j. Dz. IJ. z 2019 r. poz. 2140) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 r'
o samorządzie gminnym (t. j.Dz.IJ. zf0I9 r.poz.506, 1309, 1571, 1696' 1815), wnoszę
o uruchomienie linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego-autobusowego (lub
realizowanych busem) na teręnie gminy Fałków w taki sposób aby środkitransportu
w nim uczesticzące zatrzymywały się na przystankach umiejscowionych w Czermnie przy
ulicy osnowa 99A, tj. przy Marlla-med Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, umożliwiając w ten
sposob dojazd pacjentom do \ekarua podstawowej opieki zdrowotnej lub ta zabiegi
18:00.
rehabilitacj iIecnliczej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do

wyrażam
zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego peĘcję lub
urzędu go obsługującego moich danych jako podmiotu wnoszącego petycję.

Jednocześnie informuję, biorąc pod uwagę art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach,
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Jestem właścicielkąMarlla-med Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Czermnie ul.
osnowa 99A. Na podstawie paroletnich umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdtowia
Swiętokrzyskim oddziałem Wojewódzkim w KięlcachrealizĄębezptatną opiekę zdrowotnq
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w zakresie POZ oraz Rehabilitacjileczniczej. Centrum Zdrowia i Rehabilitacji czynne jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Na podstawie Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca
2019 t w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych przy drodze powiatowej Nr 0477T w Turowicach, przy drodze gminnej Nr
000778T w Czermnie, przy drodze gminnej Nr 322009T w Olszamowicach oraz przy drodze
wewnętrznej Nr ew. 729 w Sułkowie oraz Uchwały Nr Xl8Il20I9 Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 3I puŹdziernika 2019 r. w sprawie zfinany Uchwały Nr XXXV/264120I4 Rady Gminy
w Fałkowi e z drua 26 wrześrua 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
warunków i zasad korzystania z przystat.tków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za
korz,vstanie z prz.v-stanków komunikacyjnych, których właścicielemlub zatządzającym jest
Gmina Fałkórł. (Dz. |Jrz. Woj. Swiętokrzyskiego z 2aI9 t. poz. 4312), zostały usytuowane
przystanki w Czermnie pruay ulicy Osnowa 99A.

Pismem z dnta 14 stycznia 2020 r. zwróciłam się do Wójta Gminy Fałków
o ptzekazartie mi informacji czy zostĄ podjęte jakiekolwiek działania i rozmowy z ftrmą
ząmującą się przewozem osób o mozliwościdojazdu i zatrzymywania się na nowo
utworzonych przestankach w Czermnie ul. osnowa 99A, gdyŻ pytają minie i moich
pracowników o to pacjenci.

W odpowiedzt otrzymałam pismo zUrzędu Gminy w Fałkowię z dnia i0 lutego 2020 r., Zn:
DoC'5541 .7.2020. Urząd Gminy w Fałkowie poinformował mnię' że moje wnioski
w sprawie przystaŃów autobusowych zostały przyjęte ptzęz gminę, ęfektem czego było
podjęcie stosownych wyŻej wymienionych unormowań. Ponadto zostaŁarrlpoinformowana'ie
w zakręsie ruchu na liniach komunikacyjnych kompetencje posiada Wydział Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Końskich w oparciu obazę przystankową prowadzoną
ptzezTJruąd Marszałkowski Wojewodńwa Świętokrzyskiego w Kielcach' do którego gmina
Fałków ptzekazała nowo powstałe przystanki komunikacyjne w gminie Fałków stosownie do
wyżzej powołanych Uchwał Rady Gminy Fałków.
uzyskanąw/w odpowiedzią zlJrzędu Gminy w Fałkowie, pismem z dnia 20
lutego 2020 r. wystosowałam petycję do Starosty Koneckiego w Sprawie uruchomienia lub
zmodyfikowania juz istniejących linii transportu zbiorowego publicznego -autobusowego lub
realizowanych przy pomocy busa, z przystankiem w Czermnie ul. Osnowa 99A.
W odpowiedzi otrzymałam pismo od Starosty Koneckiego z drua 24 lutego 2020 r., Znak:
KT.72501,9.2020, w którym miedzy innymi zostałam poinformowana o przeprowadzonej
rozmowie z ptzewożnikiem panem Stanisławem Marczakiem prowadzącym działalnośó
gospodarczą pod nazw4 F.U.H. Eko-Stamar, który świadczyregulame przewozy osób
w ramach zezwo|eń udzielonych przez Starostę Koneckiego na liniach komunikacyjnych
obejmujących obszar gminy Fałków. Przewoźn1k oświadczył,ie byŁy z nimjuż prowadzone
rozmowy w tej sprawie. Jednak zmiana posiadanyeh rozkładów jazdy w zakresie trasy
przejazdu i obsługi przewozów ze wskazanego przystanku jest niemozliwa. Niemniej jednak
przewoźnik wskazał, że mógłby obsługiwać wskazany przystanek w Czermnie ul.
Osnowa 99A w zakresie przewozu osób w ramach linii komunikacyjnych na obszarze

W związku

z

gminy' na które zezwolenie wydaje wójt gminy gdyby gmina parĘcypowała w kosztach
utrrymania linii komunikacyj nych

Biorąc pow.vŻsze pod uwagę oraz art.18 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym i art.7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gmiruiym' wnoszę o ustanowienie połączei komunikacyjnych w ramach
lokalnego tlansporru zbiorowego z przyjazdami i odjazdami od poniedziałku do piątku

v-godzinach od 8:00 do 18:00, w liczbie jak największej moŹliwej do złealizowania. Pacjenci
uczestniczący w zabiegach rehabilitacji |eczruczej są osobami schorowanymi, bardzo często
maj4cy ograniczoną możliwośćporuszania się na dłuzszym dystansie, a obecnie us1tuowane
plz}.Stanki w Czermnie, przy których zatrzymują się autobusy lub busy znajdują się
rv znacznej odległościod Centrum Zdrowia, Częstotliwośćkursów również pozostawia wiele
do Ączenia. Ponadto uważam, ze naleŻy umożliwić większy dostęp do słuzby zdrowia
wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczny mieszkańcom całej gminy Fałków, na czym
powinno za|ezeć również Wójtowi Gminy Fałków oraz Fiadzie Gminy w Fałkowie'
w szczególności że jednym z zadań własnych gminy Są Sprawy lokalnego transportu
zbioroweso.
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