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Pan 

Tomasz Krystosek

Radny Rady Gminy Pokój

Szanowny Panie Radny,

nawiązując do Pana interpelacji z dnia 10.01.2022 r. (data wpływu) a także biorąc pod
uwagę art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 559 z późn. zm.) informuję, że: 
Ad.1)  Mieszkańcy  Krzywej  Góry  za  pośrednictwem Pana  Henryka  Panicza  bezpośrednio
zwracali się do mnie w problemach komunikacyjnych możliwych do załatwienia przez gminę
Pokój,  stanowiących zadania własne gminy.  Na bieżąco rozwiązywałam te problemy.  Nie
sporządzałam notatek.  Ponadto,  sołtys  zbierał  podpisy pod wnioskami  kierowanymi przez
radnych do Marszałka Województwa Opolskiego i do Starosty Namysłowskiego. Do tej pory
nie otrzymał wiadomości.
Ad.2) Przeprowadziłam rozmowę z PKS Kluczbork w sprawie uruchomienia dodatkowej linii
transportu gminnego na trasie Krzywa Góra -Pokój, aby dać możliwość przesiadki w Pokoju
na 7:05 i kontynuowanie podróży do Namysłowa lub przesunięcia rozkładu jazdy transportu
publicznego gminnego Ładza -Krzywa Góra -Pokój o 15 minut istniejącego połączenia z 7:00
na 6:45. Wystąpiłam, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców do PKS Kluczbork o
sporządzenie  kalkulacji  dodatkowych  linii  gminnych  obejmujących  przewozy  na  trasie
Krzywa Góra- Ładza, Ładza- Krzywa Góra, Krzywa Góra - Pokój, Pokój-Krzywa Góra w
godzinach  wieczornych  i  w  weekendy.  Wielokrotnie  zwracałam  się  o  podjęcie  tematu
rozwiązania  problemów  związanych  z  transportem  publicznym  w  tym  pasażerskich
przewozów  osobowych  do  Zarządu  Województwa  Opolskiego,  Marszałka  Województwa
Opolskiego zgodnie z potrzebami mieszkańców, którzy chcieli  mieć zapewniony transport
publiczny  pomiędzy  miastami  Namysłów-  Opole.  Mieszkańcy  Krzywej  Góry  chcą,  aby
przystanki  komunikacji  publicznej  pasażerskiej  były  zlokalizowane  przy  drodze
wojewódzkiej.  Przygotowałam  również  projekt  uchwały  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji
przystanków w Krzywej Górze przy drodze wojewódzkiej nr 454, który został skonsultowany
z mieszkańcami. 
Ad.3) Udostępniono
Ad.4)  Tak.  Nie  wpłynęła  ani  jedna  uwaga  dotycząca  transportu  publicznego  gminnego
dotyczącego  niedostosowania  linii  komunikacyjnych  w  zakresie  dojazdów  do  placówek
oświatowych w gminie Pokój czy dojazdu do pracy na terenie gminy Pokój.
Ad.5) Tak. Ze względu na przeciwwskazania związane  z pandemią Covid-19
Ad.6)  Do  gminy  Pokój  nie  wpłynęła  oferta  Opolskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacji
Samochodowej S. A.

Zgodnie z art.14 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) transport publiczny jako zadanie o
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charakterze wojewódzkim należy do właściwego samorządu województwa. W myśl art.4 ust1
pkt 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021
r.,  poz.  1371) wojewódzkie  przewozy pasażerskie  to  przewóz osób w ramach publicznego
transportu  zbiorowego  wykonywany  w  granicach  administracyjnych  co  najmniej  dwóch
powiatów  i  niewykraczający  poza  granice  jednego  województwa,  natomiast  
w art.7 ust.4 pkt 6 ww. ustawy wskazano, że organizatorem ww. przewozów jest marszałek
województwa,  w  tej  sprawie  to  Marszałek  Województwa  Opolskiego.  W  przypadku
niemożności  zaspokojenia  potrzeb  przez  prywatnych  przedsiębiorców  to  samorząd
wojewódzki zobowiązany jest do ich realizacji.

Jeśli  Samorząd  Województwa  Opolskiego  będzie  widział  potrzebę
zrealizowania swojego zadania w zakresie organizacji transportu publicznego obejmującego
przejazdy wojewódzkie przewozy pasażerskie  na trasie  Namysłów - Opole i  zwróci się o
wsparcie  swojego  zadania  do  gminy  Pokój,  to  stosowany  projekt  uchwały  zostanie
przedłożony Radzie Gminy Pokój.

Gmina  nie  ma  możliwości  dysponowania  dietami  radnych  w  inny  sposób  niż
przewidziany prawem, nawet jeśli wola radnego w tym przedmiocie jest odmienna. 
Dieta podlega obowiązkowo wypłacie radnemu w pełnej wysokości i w konkretnym terminie.

Ponadto, informuję Pana, że samorząd terytorialny  w Polsce tworzą:
-samorząd gminny
-samorząd powiatowy
-samorząd wojewódzki

Zakres działania i zadania, którymi zajmuje się samorząd gminny, którego jest Pan 
reprezentantem (organ uchwałodawczy rada gminy) reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym(Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.). Zgodnie z art.6 ust.1 ww. 
ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Transport  publiczny  wykraczający  poza  granice  gminy  nie  należy  do  zadań  gminy.

W  związku  z  powyższym,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  gmina  musi  działać  w
granicach prawa, a także potrzebę współpracy pomiędzy wójtem a Radą w celu realizacji
zadań  gminy,  określonych  w  przepisach  prawa  proszę w  sprawach  nienależących  do
właściwości gminy o kierowanie zapytań do właściwych podmiotów.

Z poważaniem

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój
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