Załącznik do Uchwały Zgromadzenia nr………….

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju
KZK GOP w 2015 roku
Komisja Rozwoju powołana została Uchwałą nr CXXX/4/2015 Zgromadzenia KZK
GOP w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 roku. Komisja Rozwoju, zgodnie z wymienioną
Uchwałą, zajmuje się następującymi zagadnieniami:
 opiniowaniem i kształtowaniem propozycji długofalowych działań strategicznych
Związku,
 strategią finansowania komunikacji organizowanej przez KZK GOP.
Komisję Rozwoju tworzy 8 osób, wybranych spośród Członków Zgromadzenia. W 2015 roku
w skład Komisji wchodzili:
1. Dawid Kostempski – Przewodniczący Komisji Rozwoju,
2. Sława Umińska-Duraj – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju,
3. Mariusz Janas – Członek Komisji Rozwoju,
4. Zdzisław Moskal – Członek Komisji Rozwoju,
5. Michał Pierończyk – Członek Komisji Rozwoju,
6. Wojciech Kulawiak – Członek Komisji Rozwoju,
7. Rafał Piech – Członek Komisji Rozwoju,
8. Krzysztof Partuś – Członek Komisji Rozwoju.
W 2015 roku Komisja Rozwoju odbyła łącznie 8 posiedzeń, na których omówiono
sprawy i wydarzenia związane z bieżącym funkcjonowaniem KZK GOP oraz przygotowano
informacje i materiały zgodnie z przyjętym planem pracy.
Na pierwszym posiedzeniu Komisji (27 lutego 2015r.) omówiono plan pracy Komisji
na 2015 rok w zakresie tematów i terminów spotkań. Przyjęto również Regulaminu pracy
Komisji Rozwoju w kadencji 2014-2018.
Tematem drugiego posiedzenia Komisji Rozwoju (27 marca 2015r.)

była ocena

wykonania planu finansowego KZK GOP za 2014 rok. Wykonanie planu zostało
zaopiniowane pozytywnie.
Na trzecim posiedzeniu Komisji Rozwoju (22 kwietnia 2015 r.), które odbyło się na
terenie centrum targowo-konferencyjnego Expo Silesia, omawiano ocenę realizacji kursów i
pracy eksploatacyjnej przez operatorów świadczących usługi na zlecenie KZK GOP oraz
wymagania dotyczące taboru w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia przetargów
na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji
miejskiej.

Czwarte posiedzenie Komisji Rozwoju (29 maja 2015 r.) obejmowało przedstawienie
informacji nt. wprowadzonych i planowanych w 2015 roku zmian w ofercie przewozowej
KZK GOP. Na posiedzeniu tym Komisja przyjęła wniosek dotyczący podjęcia przez Biuro
Związku działań mających na celu przygotowanie, a następnie wdrożenie rozwiązania, w
wyniku którego, w dłuższym przedziale czasowym, ujednolicona zostanie kolorystyka taboru
obsługującego linie na zlecenie KZK GOP.
Na piątym posiedzeniu Komisji Rozwoju (19 czerwca 2015 r.), które odbyło się w
siedzibie PKM-u Sosnowiec sp. z o. o. zapoznano się z modernizacją przedsiębiorstwa – bazy
taborowej oraz zaplecza technicznego. Omawiano także zagadnienia dotyczące realizacji
projektu ŚKUP oraz projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Tematem szóstego posiedzenia Komisji Rozwoju (18 września 2015 r.) były wyniki
badań napełnień na liniach autobusowych i tramwajowych w 2015 roku, realizacja projektu
SDIP oraz informacja nt. projektów zgłoszonych do realizacji w ramach strategii ZIT (System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II oraz Inteligentny System Zarządzania Ruchem na
obszarze KZK GOP).
Na siódmym posiedzeniu Komisji Rozwoju (6 listopada 2015 r.) omawiano ocenę
przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii KZK GOP oraz projekt planu finansowego
na 2016 rok, który dla Zgromadzenia KZK GOP zaopiniowano pozytywnie. Zapoznano się
również ze wstępnymi założeniami rozszerzenia projektu SDIP i zmianami w ofercie
przewozowej wprowadzonymi w oparciu o wyniki badań napełnień.
Na ostatnim – ósmym posiedzeniu (11 grudnia 2015 r.) Komisja Rozwoju dokonała
podsumowania swoich prac w 2015 roku oraz uzgodniła plan pracy na 2016 rok.
Poza członkami Komisji Rozwoju w jej posiedzeniach brali udział przedstawiciele
Biura KZK GOP oraz zaproszeni goście.
Na posiedzeniach Komisji proponowano rozwiązania dotyczące różnych aspektów
bieżącej działalności Związku. Wyniki prac Komisji, opinie i propozycje wykorzystywane
były przez Zarząd KZK GOP i Biuro Związku przy podejmowaniu decyzji. Poza
przygotowywanymi zgodnie z planem pracy materiałami prezentowanymi na poszczególnych
posiedzeniach na wniosek Członków Komisji, przygotowywano także dodatkowe materiały,
wyjaśnienia i opinie prawne, które dotyczyły m.in.:
 możliwości refundacji utraconych zysków z tytułu honorowania ustawowych
ulg,
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 oceny celowości wnoszenia skargi o niezgodność z Konstytucją art. 1 ust. 2
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu
zbiorowego,
 szacunku utraconych dochodów po ewentualnym wprowadzeniu ulg w
przejazdach dla doktorantów, honorowych dawców krwi, członków dużych
rodzin i bezrobotnych,
 działań windykacyjnych Związku,
 porównania cen biletów i dochodów z ich sprzedaży w latach 2005-2015,
 bieżących informacji o realizacji projektów ŚKUP i SDIP.
Na posiedzeniach Członkowie Komisji zwracali szczególną uwagę na działania KZK
GOP dotyczące polepszenia jakości świadczonych usług komunikacyjnych oraz wzrostu
atrakcyjności miejskiego transportu zbiorowego dla mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Rozwoju KZK GOP
Dawid Kostempski
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