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Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 
40-037 Katowice

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa odpowiedzi (ZN – TK . 1431.8.2.2011 rip – 021/11) na 
moje pismo z dnia 22.03.2011r w sprawie funkcjonowania regionalnych przewozów pasażerskich 
na obszarze województwa śląskiego uprzejmie proszę o uzupełnienie Państwa odpowiedzi.

We wspomnianym wyżej piśmie jakie otrzymałem od Państwa, brak jest odniesienia do ostatniego 
z pytań, mianowicie:

– Czy elektryczne szynobusy (tabor niskopojemny), które Województwo zamierza kupić z 
myślą o obsłudze linii Tychy Miasto – Katowice, będą wykorzystywane również na liniach 
lokalnych naszego województwa, w tym na linii 190?

Jeśli chodzi o przekazaną odpowiedź z ZLK w Sosnowcu, to chciałbym prosić Państwa, celem 
uzupełnienia, o stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w tej sprawie, 
ponieważ moje pytania dotyczyły możliwości wykorzystania środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, z których to środków finansowanie zależne jest od władz samorządowych 
województwa. Jako załącznik przesyłam Państwu odpowiedź jaką uzyskałem 25 lutego 2010r z 
PKP PLK  Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach. Pozwolę sobie przytoczyć treść 
ostatniego akapitu:

„Finansowanie modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym możliwe jest  
także w ramach regionalnych programów operacyjnych. Finansowanie tego  typu inwestycji  w  
programach regionalnych zależy jednak od władz  samorządowych województwa. Dlatego bardzo 
ważna jest również inicjatywa i chęć współpracy wykazane  ze strony jednostek samorządu 
terytorialnego

Ze strony władz PKP PLK S.A. Podejmowane były kilkakrotnie rozmowy na ten temat z władzami  
Urzędu Marszałkowskiego. Do chwili obecnej jednak nasze inicjatywy nie mają konkretnego  
przełożenia na RPO Województwa śląskiego”

W związku z powyższym uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do pytań zawartych w moim 
piśmie z dnia 22.03.2011r przez tutejszy Urząd, jako organ władny w tym zakresie, w trybie 
wniosku o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Z wyrazami szacunku, 
w imieniu Portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego
Mateusz Penkala


