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Rokietnica, dn. 23.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na petycję z dnia 21 października 2020 roku w sprawie podjęcia przez
gminę Rokietnica działań zmierzających do poprawy infrastruktury sportowej oraz boisk
sportowych znajdujących się przy ul. Szamotulskiej w Rokietnicy wyjaśniam, że Gmina
Rokietnica sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne sprzyjające i promujące
uprawianiu sportu, dowodem tych działań są miedzy innymi sale sportowe powstałe
w ostatnich latach na ternie gminy. Doceniając potencjał i osiągnięcia sportowe
również xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx została opracowana
dokumentacja techniczna dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnosportowych wraz z infrastrukturą techniczną” położonych na działkach o numerach
ewidencyjnych 63/6, 62/1 i 63/4 obręb Rokietnica.
We wrześniu bieżącego roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ww.
obiektu sportowego do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania
uzależniona jest jednak od pozytywnej oceny wniosku i uruchomienia środków
zewnętrznych. Działania te obrazują zatem, że dokładamy wszelkich starań
by osiągnąć zamierzony cel, jakim jest wybudowanie kolejnego obiektu sportowego
dla mieszkańców na najwyższym poziomie.
W podniesionej przez Państwa kwestii utworzenia Rady Sportu wyjaśniam, iż zgodnie
z art. 30 ustawy o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) w jednostkach
samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez odpowiednie
organy wykonawcze. Podkreślić jednak należy, iż rada sportu jest ciałem
opiniodawczym. Opinie co do zasady, nie wiążą organu do którego są kierowane, służą
jedynie wypracowaniu stanowiska w danej kwestii.
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Pragnę jednakże zwrócić uwagę, że standardowym działaniem Urzędu Gminy
Rokietnica jest konsultowanie zarówno z organizacjami pozarządowymi,
jak i z mieszkańcami niezrzeszonymi, kluczowych dla nich projektów mimo
wielokrotnego braku w tym względzie konkretnej dyspozycji ustawowej. W naszej
ocenie zatem narzędzia, którymi na obecną chwilę dysponujemy i z których korzystamy
są wystarczające. Pragniemy również zauważyć, że corocznie konsultowany jest
Program Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy
Rokietnica. Jednocześnie, o ile przepisy prawne tego nie wykluczają, organizowane są
bezpośrednie spotkania z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania
wypracowywany zostaje roczny model lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami
oraz innymi podmiotami a Gminą, obejmujący wzajemne komunikowanie się i
współdziałanie.
W związku z powyższym obecnie nie przewidujemy utworzenia rady sportu.
Nie wykluczamy jednak powołania przedmiotowej rady w przyszłości.

Z poważaniem,

Z up. Wójta Gminy
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Antczak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji
telefon: (61)8960-619
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