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Informujemy, że w związku Pana interpelacją zwróciliśmy się do Burmistrza Gminy 
Nekla oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie z prośbą o informację 
czy są jakieś plany, uzgodnienia w kwestii ponownego uruchomienia zlikwidowanej linii PKS 
na trasie Września — Mystki - Targowa Górka — Racławki — Września. 

Po otrzymaniu informacji zwrotnej Zarząd Powiatu zajmie stanowisko o czym 
niezwłocznie Pana poinformujemy. 

Ponadto informujemy, że na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy odbywały 
się spotkania przedstawicieli starostwa i gmin powiatu wrzesińskiego z zarządem PKS 
Gniezno Sp. z o.o. w sprawie przewozów osobowych na terenie naszego powiatu. 

PKS Gniezno każdorazowo przedstawiał tabele z kursami zaplanowanymi 
do likwidacji (za każdym razem inne), ze stanowiskiem, że pozostawienie tych kursów 
jest możliwe tylko wówczas kiedy powiat i poszczególne gminy dofinansują te kursy. 

Likwidacje kursów przedstawiciele PKS Gniezno uzasadniali ich nierentownością. 
Na wątpliwości przedstawicieli samorządów w zakresie decyzji o pozostawieniu niektórych 
kursów nierentownych a likwidacji części kursów rentownych przedstawiciel zarządu PKS 
Gniezno — Prezes nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć, co ostatecznie nie pozwoliło 
ustalić prawdziwych motywów działania firmy. 

Po spotkaniach samorządowcy powiatu wrzesińskiego wystosowywali 
do przewoźnika pisma oraz wspólne oświadczenie. W swoim stanowisku samorządowcy 
przedstawiają na konkretnych przykładach brak jasnej zady dotyczącej planu likwidacji 
kursów komunikacyjnych (rentowność, liczba przewożonych pasażerów, liczba sprzedanych 
biletów), które to dane pochodzą z przedstawionych przez PKS Gniezno zestawień za rok 
2017 i za I połowę roku 2018. Na żadnym spotkaniu przedstawiciele PKS nie proponowali 
wspólnej z samorządowcami analizy danych, arbitralnie forsowali swoje stanowisko. 
Samorządowcy wyrażali nadzieję, że w interesie mieszkańców dla których firma świadczy 
usługi dojdzie do merytorycznych rozmów, analiz i uda się wypracować wspólne stanowisko, 
które zadowoli wszystkie strony. Na to stanowisko PKS Gniezno nie udzielił odpowiedzi 
i zlikwidował dnia 1 października br. połączenia inne od tych, które przedstawił w ostatniej 
propozycji. 

W trosce o dobro mieszkańców, Zarząd Powiatu wystosował dnia 25.09.2018 r. 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
ul. Chopina 10,62-300 Września 

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51 
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pi 



pismo, w którym prosi o przesłanie kolejnych analiz za miesiąc wrzesień br., które to dane 
wiarygodnie pokażą sytuację w przewozach PKS Gniezno ze względu na nową strukturę 
rynku przewozów w powiecie wrzesińskim, w związku z uruchomieniem połączeń 
kolejowych na trasie Jarocin-Września-Gniezno oraz rozpoczętym nowym rokiem szkolnym, 
jednocześnie wnioskując by firma PKS Gniezno wstrzymała się do 1 listopada br. 
z wprowadzeniem planowanych zmian. PKS nie odpowiedział na nasze pismo, I listopada 
zlikwidował kolejne kursy. 

Niezależnie od powyższego, Zarząd podjął rozmowy z innymi przewoźnikami 
działającymi na terenie naszego powiatu w sprawie ewentualnego przejęcia przez nich części 
połączeń, z których wycofa się PKS Gniezno, przewoźnicy są zainteresowani podjęciem 
działań w tej kwestii. 

Po otrzymaniu danych za wrzesień, przedstawiciele samorządów gmin i zarządu 
powiatu wspólnie z przedstawicielami przewoźników prywatnych działających na terenie 
naszego powiatu spotkają się by wypracować alternatywy rozwiązań do likwidowanych 
przez PKS Gniezno połączeń. Należy jednak zaznaczyć, że liczba osób korzystających 
z publicznej komunikacji corocznie zmniejsza się a zwiększa się liczba użytkowników 
samochodów osobowych, pojawiła się także atrakcyjna oferta Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu w zakresie transportu kolejowego (bezpłatne bilety dla młodzieży dojeżdżającej 
do szkół), należy się zatem liczyć z tym, że nie wszystkie linie zostaną utrzymane. Natomiast 
samorządy dołożą starań by przyjęte rozwiązania zabezpieczały należycie potrzeby 
mieszkańców w tym zakresie. 

Ustalono spotkanie z władzami gmin i powiatu na dzień 28 listopada 2018 r. 
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Do wiadomości: 
Pan Marek Przyj emski — Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego  

   

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starzyńska, tel. 61 640 44 38 
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