
UCHWAŁA NR XXIII/214/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiny w celu przywrócenia kursów 

autobusowych. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 

870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona 21 kwietnia 2022 r. przez podmiot wnoszący petycję - mieszkańców Wsi 

Osiny, petycja dotycząca podjęcia działań w celu przywrócenia kursowania komunikacji miejskiej 

linii 21, zawieszonej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

W dniu 21 kwietnia 2022 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn, na „ręce” Przewodniczącej Rady Gminy 

wpłynęła petycja Mieszkańców Wsi Osiny z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie podjęcia działań 

w celu przywrócenia kursowania komunikacji miejskiej linii 21, zawieszonej z dniem 1 kwietnia 

2022 r. 

W uzasadnieniu petycji wnoszący wskazali, na szereg okoliczności uzasadniających konieczność 

podjęcia tych działań, podnosząc w szczególności brak możliwości dotarcia do Puław linią, której 

przebieg ustalony był przez całą miejscowość, w sytuacji kiedy linia nr 11 z Żyrzyna do Puław 

przez Osiny jest przeludniona, a kierowcy MZK (obsługującej linię) często nie zabierają wszystkich 

oczekujących pasażerów. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

W ocenie Rady Gminy Żyrzyn petycja zasługuje na uwzględnienie. 

W pierwszym jednak rzędzie należy wskazać, że zaistniała sytuacja nie jest następstwem 

zaniechania przez którykolwiek z organów Gminy Żyrzyn, ale następstwem drastycznego wzrostu 

cen jakie przedstawiła spółka MZK, która obsługiwała zlikwidowaną linię. Jeszcze przed końcem 

2021 r. Wójt Gminy został poinformowany przez przedstawicieli MZK, że utrzymanie wszystkich 

kursów na terenie Gminy związane będzie z koniecznością niewspółmiernie wyższej - w stosunku 

do lat ubiegłych - partycypacji w kosztach utrzymania linii. Sprawa była przedmiotem 

wielokrotnych rozważań, aż wreszcie podjęta została decyzja, że mieszkańcy wszystkich 

miejscowości Gminy Żyrzyn muszą mieć zagwarantowany co najmniej minimalny poziom 

dostępności do komunikacji. Dodatkowo podjęto decyzję, że część linii zostanie zastąpiona przez 

innego przewoźnika - PKS Ryki. W związku z powyższym Wójt Gminy Żyrzyn podpisał 

porozumienia z Prezydentem Puław i Burmistrzem Ryk o realizacji zadań z zakresu komunikacji 

publicznej które obowiązują w 2022 roku. 

Przedmiotowa petycja stanowi kolejny ważny sygnał dla organów Gminy, a jednocześnie 

zobowiązanie do podjęcia działań. Rada Gminy Żyrzyn podejmując przedmiotową uchwałę 

zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie Gminy niezbędnych środków dla realizacji celu 

jakim jest poprawa dostępności komunikacji publiczne na terenie Gminy, w tym przywrócenie linii 

nr 21. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że dofinansowanie jednej linii nie może spowodować, 

uszczerbku dla możliwości finansowania innych linii. 


