
GMINA POKÓJ
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, 

tel./fax (+48) 77 4 693 080; 77 4 693 085
 e-mail: ug@gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl

ORII.0003.3.2019     Pokój, 9  kwietnia 2019 r.

Pan
Jacek Gosławski
Radny 
Rady Gminy Pokój

Szanowny Panie, 

odnosząc się do zapytań z 27.03.2019 r., na podstawie art. 24 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

8  marca  1990  r.  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dziennik

Ustaw rok 2019, poz. 506) udzielam odpowiedzi w następującym zakresie: 

zapytanie 1 - wójt gminy nie ma kompetencji do załatwienia sprawy. Jednak na wniosek z

2011 r. radnej Rady Gminy Pokój pani Wandy Piętki, a także wniosek z 2015 r. radnej pani

Edyty Pawłowskiej sprawa remontu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej w pobliżu

stacji  benzynowej,  na  trasie  Pokój-Wołczyn  była  przekazana  do  załatwienia  zgodnie  z

właściwością  do  PKP  Polskich  Linii  Kolejowych  Zakładu  w  Opolu  

oraz do Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Wielokrotnie sprawa ta była omawiana na

sesjach  Rady  Gminy  Pokój,  w  których  uczestniczyli  przedstawiciele  Zarządu  Powiatu

Namysłowskiego. O terminie załatwienia sprawy PKP Polskie Line Kolejowe Zakład w Opolu

zobowiązało się powiadomić tut. urząd. Informuję również, że w latach 2016-2018, a ostatnio

4.04.2019 r. Starosta Namysłowski występował do PKP Polskie Linii  Kolejowych Zakładu  

w Opolu o remont lub likwidację przejazdu kolejowego;

zapytanie  2-  udzielono  informacji  w  odpowiedzi  na  wniosek  z  19.02.2019  r.:  „zleciłam

rozpoznanie  rynku w celu oszacowania  kosztów niezbędnych do wykonania odwodnienia

drogi gminnej wewnętrznej łączącej się z ul. Wolności. Po uzyskaniu niezbędnych informacji,

przedstawię Radzie Gminy Pokój wyliczenia i możliwości realizacji ww. zadania”;
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zapytanie  nr  3   –   boisko w Pokoju  zostanie  zmodernizowane do końca grudnia  2019 r.

Działania  związane  z  upowszechnianiem  sportu  i  kultury  fizycznej,  w  tym  propagujące

aktywność  fizyczną  i  sport  wśród  mieszkańców  gminy  Pokój  prowadzi  Gminny  Ośrodek

Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Pokoju.  W okresie  od  marca  do  listopada  zatrudniony  jest

animator sportu. Sprawa zagospodarowania wolnego czasu należy do podstawowych praw

i wolności obywatelskich. To mieszkańcy sami decydują, w jaki sposób spędzają wolny czas.

Osoby pełnoletnie, które chcą grać w piłkę nożną w ramach klubu piłkarskiego w seniorach,

uczestniczącego w rozgrywkach ligowych mogą założyć klub z osobowością prawną i działać

na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263),  

w tym uzyskać członkostwo PZPN na podstawie uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, a także licencji uprawniającej,

m.in.  do  udziału  w  meczach.  Szczegółowe  informacje  znajdują  się  na  stronie:

www.pilkaopolska.pl. Pracownicy  Urzędu  Gminy  Pokój  od  lat  aktywizują  mieszkańców  

i pomagają w rejestracji, m.in. stowarzyszeń. 12 stowarzyszeń powstałych na terenie gminy

Pokój ma w statutach działalność sportową i może utworzyć sekcję piłkarską, w tym jedno

stowarzyszenie  kultury  fizycznej  Ludowy  Zespół  Sportowy  „Budowlani”  w  Pokoju,  które

zajmuje się działalnością sportową, którego celem jest:  „Rozwój rożnych dyscyplin  sportu

oraz stałe podnoszenie jego poziomu”.

zapytanie  nr  4-  w  kwietniu  br.  zostaną  przeprowadzone  oględziny  drzew  rosnących  

w pasach dróg gminnych w Pokoju, na których znajduje się jemioła. Oględziny odbędą się

przy udziale specjalistów ds. ochrony przyrody z Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Oddziału w Ładzy. W przypadku, gdy z oględzin stanu zdrowotnego drzew będzie wynikała

konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, zostaną one wykonane, pod warunkiem

zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie gminy Pokój. 

Z poważaniem

Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój
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