PROSZĘ UPRZEJMIE O POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOŚCI ORAZ JEJ PRZECZYTANIA. PROSZĘ O PODANIE SYGNATURY IS W
ODPOWIEDZI ZWROTNEJ.
Wręczyca Wielka, 06-08-2020 roku
(1)
IS 1606/3/71/2020
NA.152.1.5.2020 – Urząd Miasta
MZDiT.WO.053.2.7.2020 z 24.06.2020r.
UZUPEŁNIENIE<>

Sz.P.
Urząd Miasta Częstochowy

STANOWISKO
na podstawie art. 54 Konstytucji w związku z art. 63 Konstytucji

Przekładam podgląd obywatelski do stanowiska Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu z dnia 24 czerwca 2020 roku o sygnaturze
MZDiT.WO.053.2.7.2020 :

1. Mając na uwadzę to, że na rozkładach linii podmiejskich np. 13, 22, >50 jest umieszczone na rozkładach adnotacja „rozkład ustalono / uzgodniono z
Urzędem Gminy / Miasta” wysłałam petycję zarówno do Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej jak i Urzędu Miasta Częstochowy;
2. Miejski Zarząd Dróg i Transportu jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta w Częstochowie, podległy Prezydentowi Miasta Częstochowy dlatego
wysłałam petycję do:
a) organizatora transportu zbiorowego jakim jest Gmina Wręczyca Wielka;
b) organizatora transportu zbiorowego jakim jest sam Prezydent Miasta Częstochowy jako do aparatu pomocniczego jakim jest Urząd Miasta
Częstochowy;
c) organizatora transportu zbiorowego upoważnionego na mocy Prezydenta Miasta Częstochowy jakim jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu jako
komórka organizacyjna;
3. Na podstawie porozumienia linii 13 umowę podpisał Prezydent Miasta Częstochowy i Wójt Gminy Mykanów.
https://www.mpk.czest.pl/aktualnosci/2020/07/linia-nr-13-od-sierpnia-przedluzona-do-wierzchowiska-prezydent-i-wojt-podpisali-dokument, gdzie
wynika, że gmina Częstochowa wraz z MZDIT prowadzą rozmowy z innymi gminami, jak sama nazwa wskazuje „wraz” z w/w załącznika;
dlatego skierowałam pismo do 2 organizatorów transportu zbiorowego – Prezydenta Miasta Częstochowy jak i Urzędu Gminy we Wręczycy
Wielkiej
4. Mając na uwadzę fakt, że to Urząd Miasta Częstochowy a dokładnie Prezydent Miasta Częstochowy jest 100% udziałowcem, właścicielem spółki
handlowej jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. Z o.o. Wysłałam pismo właśnie do Prezydenta Miasta
Częstochowy celem wykorzystania sugestii w ewentualnych planach nad rozbudową sieci komunikacyjnej poprzez porozumienie stron jeśli do tego
by doszło biorąc pod uwagę:
a) tabor
b) możliwość przedłużenia linii
c) koszta
5. Prezydent Miasta jest właścicielem MPK w Częstochowie na podstawie tego, że w 100% jest udziałowcem, dlatego wysłałam pismo do Miasta
Częstochowy, ponieważ miasto Częstochowa jako właściciel MPK decyduje o swojej własności, taborze, układu sieci komunikacyjnej. Gdybym
wysłała pismo do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka (samo) oznaczałoby, że rozporządzam się mieniem miasta Częstochowy jakim są autobusy MPK
Częstochowa, dlatego rozkład jest orientacyjny a pismo zostało wysłane do właściciela MPK jakim jest Miasto Częstochowa
6. Jak sama nazwa wskazuje dotyczy to porozumienia - czyli porozumienia między miastem powtarzam "miastem" Częstochową a "gminą" Wręczyca
Wielka czyli między:
Radą Miasta, Prezydentem Miasta Częstochowy a Radą Gminy i Wójtem Gminy Wręczyca Wielka, gdzie podczas porozumienia dochodzi do
ustalenia kosztów, rozkładu jazdy, przebiegu linii, ugody, porozumienia zgodnego obu stron;
7. <Można więc wywnioskować procedurę: rozmowa między gminami, stanowisko Rady Gminy / Miasta, zgoda Rady Miasta / Gminy, podpisanie
umowy przez Prezydenta i Wójta, powierzenie zadania w organizacji jazdy miastu Częstochowa a miasto powierzenie zadania MZDiT z
ewentualnymi porozumieniami z UG co do rozkładów jazdy i przebiegu tras; MZDIT ma powierzone zadanie do rozkładów jazdy przez MIASTO
CZĘSTOCHOWA jego pierwotnego właściciela ale żeby to nastąpiło muszą być podpisane porozumienia, powierzenia, upoważnienia między
gminami bądź jednostkami organizacyjnymi (wydziałem UM a jego jednostką organizacyjną jakim jest MZDIT) czy nie jest tak ?, oczywiście
można wysłać petycję samą do Urzędu Gminy ale sprawa dotyczy dwóch gmin Miasta Częstochowy i Gminy Wręczyca Wielka>
8. Petycja została właściwie skierowana na podstawie art. 74 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 4) Ustawy o samorządzie
gminnym.

Z poważaniem,

(adres zameldowania z zamiarem stałego pobytu)
Nie wyrażam zgody na publikację danych i odpowiedź listem tradycyjnym.
Proszę o odpowiedź na maila.

