1
Załącznik do uchwały Zgromadzenia
Nr CXXVIII/27/2014
Z dnia 04.11.2014r.

PROTOKÓŁ NR CXXVII/5/2014
Data posiedzenia: 23.09.2014r.
Miejsce posiedzenia: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21A,
Katowice, III piętro, sala 320.
Numery podjętych uchwał: CXXVII/23/2014 – CXXVII/25/2014
Prowadzący obrady: Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP Pan Zbigniew Podraza
Posiedzenie Zgromadzenia nr CXXVII/5/2014
Protokolant: Angelika Pietrzyk
Obecni wg załączonej listy obecności.
Statutowy skład Zgromadzenia 38 Członków Zgromadzenia.
Ad. 1 i 2.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP Pan
Zbigniew Podraza. Przywitał wszystkich delegatów i przybyłych gości. Następnie stwierdził
prawomocność obrad Zgromadzenia.
Ad. 3.
Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podraza przedstawił zaplanowany na
dzisiejsze posiedzenie porządek obrad.
Członkowie Zgromadzenia nie wnieśli uwag.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
„za” głosowało – 23
„przeciw” – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 4.
Następnie został przedstawiony protokół nr CXXVI/4/2014 z posiedzenia Zgromadzenia z
dnia 03.06.2014r.
Członkowie Zgromadzenia nie wnieśli uwag.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
„za” głosowało – 24
„przeciw” – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 5.
Przewodniczący Zarządu Pan Roman Urbańczyk przedstawił Informację o pracy Zarządu
między posiedzeniami Zgromadzenia.
W okresie od ostatniego Zgromadzenia, tj. od 03.06.2014r. do 23.09.2014r.
Zarząd KZK GOP spotkał się na 4 posiedzeniach, podczas których poruszono tematy
wynikające z bieżącej działalności Związku, można podzielić na następujące grupy:
 podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu
finansowego KZK GOP na 2014 rok.
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 podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu
Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2014r. oraz o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok
2015.
 podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. Regulaminu Organizacyjnego Biura
Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
 podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu dot. zaciągania zobowiązań przez
KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu
Związku.
 podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie
umowy na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia
przeznaczonego na Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP w Chorzowie.
 podjęto uchwałę w sprawie zawarcia aneksów do umów na wykonywanie autobusowego
transportu publicznego w zakresie logowania w urządzeniach mobilnych Systemu
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Prawie 100% pojazdów przeznaczonych do tego
Systemu loguje się, informacje o rzeczywistym czasie kursowania autobusu, wyświetlane
są na tablicach.
 podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu dot. przyjęcia wzoru umowy
użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę
Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla przewoźników transportu
samochodowego oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów użyczenia.
 podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości kary umownej w związku z realizacją
Etapu 2 ŚKUP.
 podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu Umowy o Akceptację ePrzelewów,
która zostanie zawarta pomiędzy firmą eCard, KZK GOP i mBankiem S.A.
 podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego.
 podjęto uchwałę w sprawie odroczenia terminów płatności dofinansowania do
komunikacji Gminy Bytom, Czeladź, Będzin, Wojkowice.
 podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu dot. sprzedaży wspólnych biletów
miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez
KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o.
Omówiono kwestię porozumienia z MZKP Tarnowskie Góry w zakresie organizacji
komunikacji pomiędzy obydwoma związkami. Rozwiązaniem jest wprowadzenie tego
Związku do obecnego modelu przewozów wojewódzkich. Burmistrz Tarnowskich Gór
zapewnił, że MZKP rozważy podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa
Śląskiego w zakresie organizacji komunikacji poza obszar działania Związku. Sprawa ta była
również omawiana na posiedzeniu Zarządu w dniu 05.08.2014r. W przypadku wniosku o
udzielenie pomocy finansowej Województwu podjęte by musiały być uchwały przez 13 gmin
KZK GOP i 3 gminy MZKP. Ustalona kwota przekazana byłaby Marszałkowi.
Dokonano oceny przedsięwzięć realizowanych w ramach „Strategii KZK GOP na lata 20082020”.
Omówiono informację w sprawie prac przygotowawczych dla realizacji projektu ITS.
Przeprowadzone było badanie rynku, umożliwiające rozeznanie istoty
i wartości
dokumentacji
funkcjonalno - użytkowej oraz przedprojektowej systemu, opracowań z
zakresu analizy ruchu, studium wykonalności i dofinansowania projektu. Wpłynęło pismo
Prezydenta Gliwic, który zwraca uwagę, że taki system w Gliwicach funkcjonuje i że Miasto
służy wszelką pomocą w tym zakresie.
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Omówiono sprawozdanie dla Zarządu KZK GOP z prac nad projektem Śląskiej Karty Usług
Publicznych za czerwiec lipiec i sierpień 2014r.
Zarząd przyjął również projekt uchwały Zgromadzenia, która znajduje się w porządku obrad
Zgromadzenia KZK GOP w dniu 23.09.2014r.
Członkowie Zgromadzenia zapoznali się z przedstawioną informacją.
Ad. 6.
Kolejnym punktem porządku obrad był projekt uchwały sprawie zmiany uchwały
Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z 29.09.2009R. w sprawie
przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
Przewodniczący Zarządu Pan Roman Urbańczyk poinformował, że realizowany jest
odbiór 3 etapu projektu. Następuje zakończenie projektu.
Członkowie Zgromadzenia nie wnieśli uwag.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie:
„za” głosowało – 24
„przeciw” – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 7.
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Informację dotyczącą realizacji Strategii
działania KZK GOP na lata 2008-2020 oraz prac nad aktualizacją Strategii. Poprosił Z-cę
Przewodniczącego Zarządu Pana Grzegorz Dydkowskiego o omówienie prezentacji.
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Pan Grzegorz Dydkowski poinformował, że aktualnie
obowiązująca Strategia została przyjęta uchwałą Zgromadzenia KZK GOP nr XCIV/50/2008
w dniu 2.12.2008r. Corocznie przeprowadzana była analiza wykonania Strategii. Ponadto o
znaczeniu strategicznym są Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego KZK GOP i Strategia rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030. W obszarze przewozów działania obejmują
zarządzanie ofertą przewozową i dostosowywanie oferty do potrzeb (rocznie to ok. 200 zmian
rozkładów jazdy), oraz wykorzystywanie mechanizmu rynkowego i wybór przewoźników
poprzez postępowania przetargowe – rocznie to ok. 45 postępowań przetargowych. W
przetargach podnoszone są standardy jakościowe świadczonych usług. Prowadzone są
działania mające na celu koordynację oferty przewozowej z innymi organizatorami
transportu, np. z przewoźnikami kolejowymi. Następuje poprawa infrastruktury m.in. poprzez
wsparcie dla projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Średnioroczny wzrost
wydatków na przewozy KZK GOP wyniósł 6,5% , a wzrost wydatków narastająco w latach
2008-2014 wyniósł 45,8%. Natomiast średnioroczny wzrost wydatków na przewozy w
przeliczeniu na 1 wzkm wyniósł 6,6% , narastająco w latach 2008-2014 wyniósł 46,5%. Jeżeli
chodzi o średni wiek taboru to w KZK GOP wynosi on 12 lat i w skali kraju Związek plasuje
się pośrodku wszystkich organizatorów komunikacji.
Jeżeli chodzi o obszar sprzedaży usług to należy zwrócić uwagę na dobrą dostępność do
punktów sprzedaży biletów, tj. ok. 1,1 tys. kolektur, posiadających pełną ofertę biletów
okresowych. Rozwija się także mobilna technika dystrybucji biletów np. w formie sms.
Taryfa KZK GOP jest taryfą prostą i zrozumiałą dla pasażerów. W ofercie biletowej Związku
występują bilety o szerokim zakresie funkcjonalności zarówno pod względem rodzaju taryfy
jak i okresu obowiązywania tj. bilety strefowe i czasowe.
W obszarze finansów celem jest zapewnienie stabilnego finansowania, poziomu który
umożliwia podnoszenie standardów jakościowych usług zlecanych przez KZK GOP.
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Priorytetem również jest pozyskanie unijnych środków na realizację dwóch projektów
mających wpływ na rozwój miejskiego transportu zbiorowego na terenie KZK GOP (SDIP i
Śląska Karta Usług Publicznych. Średnioroczny wzrost dochodów KZK GOP ogółem wyniósł
9%, a średnioroczny wzrost wpłat z gmin członkowskich wyniósł 11,6%.
W obszarze integracji Związek posiada jeden bilet i jedną taryfę na ok. 375 liniach
komunikacyjnych, na obszarze 27 gmin KZK GOP oraz ok. 55 linii i 10 gmin MZKP
Tarnowskie Góry. Związek posiada również 30-dniowy wspólny bilet z Kolejami Śląskimi
Sp. z o.o.
W obszarze systemów teleinformatycznych zrealizowany został projekt Systemu
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Projekt ŚKUP wykonuje Asseco Poland i BRE Bank.
Trwają przygotowania do realizacji projektów Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem
na obszarze KZK GOP i SDIP II.
Natomiast w obszarze kształtowania relacji z otoczeniem prowadzona jest bieżąca promocja i
informacja o komunikacji miejskiej, jak również wiele akcji poprawiających wizerunek całej
komunikacji miejskiej, pracujących osób np. kontrolerów, akcji edukacyjnych w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do najmłodszych pasażerów.
Członkowie Zgromadzenia zapoznali się z przedstawioną informacją.
Ad. 8.
Członek Zgromadzenia Prezydent Piekar Śląskich Pan Stanisław Korfanty zwrócił
uwagę na problem wielu gmin jeżeli chodzi o organizację przewozów poza obszarem
Związku. Większość samorządowców ocenia krytycznie ustawę o transporcie zbiorowym,
gdyż nie ma ona odzwierciedlenia do aglomeracji górnośląskiej. Była próba wpływania na
nowelizację tej ustawy, była także próba zmiany Statutu KZK GOP, jednakże okazało się to
nieskuteczne. Sugeruje problem ten rozpatrzeć na początku nowej kadencji samorządów,
należy pójść działaniami wielokierunkowo. Należy doprowadzić do wspólnego zebrania
zarządów KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry, wspólne stanowisko przyjąć uchwałą
obydwu organów, które zmierzałyby do znowelizowania ustawy. Dobrze byłoby uzyskać
interpretację Ministerstwa do tej ustawy, jaka była intencja ustawodawcy, jak również poznać
stanowisko Zarządu Województwa Śląskiego. Jest wiele wątpliwości prawnych po stronie
gmin odnośnie rozwiązania proponowanego przez KZK GOP, aby podejmować uchwały.
Przewodniczący Zarządu Pan Roman Urbańczyk zauważył, że ustawa o transporcie
zbiorowym jest dobra i potrzebna, przy budowaniu ustawy KZK GOP brało udział, jednakże
nie przebiło się ze swoimi postulatami. Ustawa abstrahuje od istnienia naszej aglomeracji i w
tym zakresie jest zła. Wspólne posiedzenie KZK GOP i MZKP byłoby nierównomierne, z
uwagi na pracę przewozową obydwu związków, inny sposób rozliczeń itp. Całe finansowanie
komunikacji w Polsce jest jedynie na poziomie gmin, to są rzeczy które należy wpisać przy
tworzeniu nowej Strategii działania Związku.
Członek Zgromadzenia Prezydent Katowic Pan Piotr Uszok podziękował Członkom
Zgromadzenia i Członkom Zarządu KZK GOP za lata owocnej współpracy.
Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podraza przedstawił Informację o przebiegu
wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze 2014r., która była rozesłana Członkom Zgromadzenia drogą
mailową.
Przewodniczący Zarządu Pan Roman Urbańczyk poinformował, iż wszystkie gminy
Związku podjęły uchwałę dot. przyjęcia do KZK GOP Gminy Rudziniec, dokumentacja
została skierowana do Urzędu Wojewódzkiego. W zakresie zmiany Statutu Związku, jedynie
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Gmina Będzin nie podjęła stosowanej uchwały, co blokuje rejestrację zmiany Statutu. W
przypadku nieprzyjęcia przez nią przedmiotowej uchwały w terminie 6 miesięcy od podjęcia
uchwały przez Zgromadzenie KZK GOP, skutkuje wykluczeniem gminy ze Związku.
Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podraza oraz Przewodniczący Zarządu
Pan Roman Urbańczyk z uwagi na kończącą się kadencję samorządów, podziękowali za
dotychczasową współpracę z reprezentantami gmin Związku.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Zgromadzenia
Zbigniew Podraza
Protokołowała
A.Pietrzyk

