Busem za darmo po gminie?
Pomysł budowy bezpłatnej komunikacji publicznej na ternie naszej gminy, zaczyna wywoływać spore
zainteresowanie, szczególnie u osób starszych. Ponieważ temat ten pojawił się m.in. jako jeden z
tematów wyborczych, tuż po zakończeniu wyborów do burmistrza zaczynają napływać listy z
pytaniami w powyższej sprawie. Obecnie trwają prace koncepcyjno-projektowe. Wkrótce powinny
ruszyć także konsultacje społeczne.
Dowozy uczniów i mieszkańców w jednym
Transport publiczny w danym mieście z reguły kojarzy nam się z miejskimi autobusami i tramwajami.
Dla małych miasteczek utrzymywanie floty pojazdów pasażerskich to jednak zbyt wielkie obciążenie
finansowe. By rozwiązać ten problem, w naszej gminie pojawił się pomysł, by komunikację publiczną
oprzeć na prywatnym przewoźniku, który już obecnie zapewnia dowozy dzieci do szkół. Jednym
słowem, przewozy uczniów miałyby zostać poszerzone o dowozy mieszkańców. Dzięki temu
rozwiązaniu cały projekt dopinałby się finansowo.
Jedyny problem, który musi zostać rozwiązany, to kwestia kompromisowego wytyczenia przystanków
i tras. Przejazd musi być bowiem szybko i sprawnie realizowany, tak by dowozić pasażerów
punktualnie i powtarzalnie.
Kolejnym elementem o który miałaby oprzeć się gminna komunikacja publiczna, to kolej. Planuje się,
by przyjazdy busów były zsynchronizowane z odjazdami pociągów, zarówno w Koluszkach jak i
mniejszych dworcach na terenie naszej gminy.
Bez dodatkowych kosztów
Co ciekawe, poza wysiłkiem wniesionym w prace projektowe, na potrzeby budowy komunikacji
publicznej gmina w zasadzie nie musiałaby wnosić większych środków. Wszystkie koszty
funkcjonowania miałyby bowiem zmieścić się w wydatkach, które ponosimy już obecnie na dowozy
dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy 800 tys. zł rocznie. Aby zapewnić bezpłatną komunikację
pozostałym mieszkańcom gminy, koluszkowski samorząd chce wykorzystać środki z Urzędu
Marszałkowskiego. Województwo realizuje bowiem dopłaty na poziomie 50 proc. do szkolnych
biletów miesięcznych, ale wyłącznie dla samorządów z komunikacją publiczną. Jeśli ją stworzymy,
dostaniemy także dofinansowanie. Podsumowując, środki przeznaczane na dowozy dzieci do szkół, w
połączeniu z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego mają pozwolić na wygospodarowanie takiej kwoty,
która umożliwi stworzenie darmowej komunikacji na terenie naszej gminy.
Pamiętajmy jednak, że są to dopiero rozważania koncepcyjne. Koszty muszą zostać dokładnie
wyliczone, a nie wiadomo przecież jak w przyszłości będą na przykład kształtować się ceny paliwa –
jeden z najistotniejszych elementów transportu.

