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Wstęp. Czym jest Raport o stanie gminy.
Nowelizacja dokonana na podstawie art. 1 pkt 11 ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), wprowadziła do ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 28aa, zgodnie z którym Wójt co
roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (…). Treść raportu ustawa określa bardzo lakonicznie.
Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy ma on stanowić podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
Jakkolwiek nie interpretować tego przepisu, zawsze pozostanie niedosyt, co w istocie rzeczy powinno
składać się na owo podsumowanie. Wątpliwości tych nie rozwiewa także dalsza część komentowanego
przepisu stanowiąca, że w szczególności raport powinien obejmować informacje o realizacji polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Pomimo wielu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących znowelizowanego przepisu ustawy o
samorządzie gminnym i związanego z tym kształtu Raportu o stanie gminy, Wójt Gminy Porąbka
niniejszym przedkłada Państwu Raport o stanie Gminy za 2018 r. Opracowany przez nas dokument
został podzielony na kilka Działów, a mianowicie Informacje ogólne o Gminie Porąbka, gdzie wskazano
podstawowe informacje dotyczące Organu stanowiącego i wykonawczego w Gminie Porąbka, strukturę
organizacyjną Urzędu Gminy Porąbka oraz funkcjonujące w Gminie jednostki organizacyjne.
Następnie, zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy przedstawił
obowiązujące i realizowane w Gminie Porąbka w 2018 r. strategie, programy oraz plany. W dalszej
kolejności przedstawiono Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r. oraz Finanse Gminy w
2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem funduszy sołeckich. Następnie dokonano analizy działalności
Gminy w rozbiciu na najważniejsze obszary tematyczne, t.j. Infrastruktura gminna, Ochrona
środowiska, Oświata i edukacja, Pomoc społeczna, Kultura, Zarządzanie kryzysowe. W końcowym
Dziale wskazano zaś między innymi dane z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz Zamówień
publicznych.
W związku ze wspomnianą wyżej nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, jest to pierwszy
tego typu dokument w Gminie Porąbka. Niewątpliwie zaś jego treść będzie podlegała w przyszłości
zmianom, w zależności od zgłaszanych przez mieszkańców uwag. Nadmienić również warto, iż z
uwagi na wybory samorządowe jakie miały miejsce jesienią 2018 r., niniejszy Raport stanowi
podsumowanie działalności Organu stanowiącego (Rady Gminy) oraz Organu wykonawczego (Wójta)
dwóch kadencji.
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Dział I. Informacje ogólne o Gminie Porąbka.
Rozdział 1. Wstęp.
Gmina Porąbka to gmina wiejska, leżąca w powiecie bielskim, województwo śląskie. W skład
gminy wchodzą cztery sołectwa: Porąbka, Czaniec, Kobiernice, Bujaków. Gmina Porąbka graniczy
z gminami: Czernichów, Kozy, Kęty, Andrychów, Łękawica. Siedzibą gminy jest Porąbka.
Powierzchnia gminy Porąbka wynosi 64,4 km2, co stanowi 14% powierzchni powiatu, 0,53 %
powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 241 osób, w powiecie bielskim 355
osób, w województwie śląskim 370 osób.
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 26
osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 15.494, w tym 7.934 kobiet i 7.560 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: liczba mieszkanek w wieku
przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1.371 osób, a liczba mieszkańców – 1.367; liczba
mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4.684 osób, a liczba mieszkańców w wieku
produkcyjnym (15-64) - 5.267; liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym - 1.879, a liczba
mieszkańców - 926.
W 2018 r. urodziły się w gminie Porąbka 174 osoby, w tym 80 dziewczynek i 94 chłopców,
a zmarło 178 osób, w tym 92 kobiet i 86 mężczyzn. Wobec tego odnotowano ujemny przyrost naturalny,
który w 2018 r. wyniósł 4. Najczęstsze przyczyny zgonów to: wyniszczenie nowotworowe,
niewydolność krążeniowo-oddechowa. W roku 2018 nie odnotowano zgonów niemowląt.
Według stanu na 31 grudnia 2018 r., liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z terenu Gminy
Porąbka wynosiła 202 osoby, w tym 112 kobiet, 90 mężczyzn. Liczba osób długotrwale bezrobotnych
wynosiła 70.
Podstawowym dokumentem regulującym działalność Gminy Porąbka jest jej Statut opracowany
w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz.506) oraz przyjęty Uchwałą Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr XXXIX/331/2018
Rady Gminy z dnia 25 września 2018 r. Statut Gminy Porąbka określa:
1) ustrój Gminy Porąbka;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Porąbka
oraz udziału przewodniczących organów wykonawczych tych jednostek (sołtysów) w pracach Rady
Gminy Porąbka, jak również uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki
finansowej w ramach budżetu gminy,
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3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy Porąbka, czyli Wójta Gminy Porąbka oraz
Rady Gminy Porąbka wraz z jej Komisjami;
4) zasady działania klubów radnych Rady Gminy Porąbka;
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów organów Gminy Porąbka oraz korzystania z nich;
6) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Link: http://bip.porabka.pl/5470/dokument/373/2019-05-13%2011:12:25

Rozdział 2. Organ wykonawczy Gminy Porąbka – Wójt Gminy Porąbka.
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy. Od jesieni 2018 r. Wójtem Gminy Porąbka jest
Paweł Zemanek.
Zastępcą Wójta Gminy Bogusław Wawak, zaś Skarbnikiem Gminy Bożena Czosnyka.
W roku 2018 r. funkcję Wójta Gminy Porąbka pełnił również Czesław Bułka (kadencja 19982018), Skarbnika Gminy Urszula Legut (kadencja 1990-2018), Sekretarza Gminy Kazimierz
Gałuszka (kadencja 2008-2018) oraz Zastępcy Wójta Paweł Zemanek (kadencja 2014-2018).
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Rozdział 3. Urząd Gminy Porąbka.
Wójt gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Porąbka przedstawia się następująco:
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Rozdział 4. Organ stanowiący Gminy Porąbka – Rada Gminy Porąbka.
Rada Gminy Porąbka kadencji 2014-2018 została wybrana w wyborach samorządowych
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku. W skład Rady weszło 15 radnych, t.j.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

FILARSKI Grzegorz
HAŁAT Władysław
BORECKI Tomasz
DRZEWIECKI Marek
MŁYNARSKA-MAZUR Alicja
MYDLARZ Maria
NALBORCZYK Tomasz
TYLZA-JANOSZ Marta
DRABEK Zbigniew
KOCEMBA Ignacy
SOPIAK Adam
KASTELIK Szymon
KULA Eugenia
PASYMOWSKI Andrzej
PĘKALA Roman

-

sołectwo Bujaków
sołectwo Bujaków
sołectwo Czaniec
sołectwo Czaniec
sołectwo Czaniec
sołectwo Czaniec
sołectwo Czaniec
sołectwo Czaniec
sołectwo Kobiernice
sołectwo Kobiernice
sołectwo Kobiernice
sołectwo Porąbka
sołectwo Porąbka
sołectwo Porąbka
sołectwo Porąbka

Rada Gminy kadencji 2018-2023 została wybrana w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w dniu 21 października 2018 roku. Rada ukształtowała się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BLACHURA – MAJDAK Zyta
HAŁAT Władysław
BORECKI Tomasz
KIZNER Mirosław
KONOPNICKA – DWORNIK Zdzisława
MYDLARZ Maria
NALBORCZYK Tomasz
RODAK Łukasz
DRABEK Zbigniew
KOCEMBA Ignacy
SOPIAK Adam
CEPIGA Kazimierz
KASTELIK Szymon
KULA Eugenia
WALUSIAK Agnieszka

-
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sołectwo Czaniec
sołectwo Kobiernice
sołectwo Kobiernice
sołectwo Kobiernice
sołectwo Porąbka
sołectwo Porąbka
sołectwo Porąbka
sołectwo Porąbka

WWW.PORABKA.PL
8

Rozdział 5. Gminne jednostki organizacyjne.
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy w 2018 roku przedstawiał się następująco:
1) Urząd Gminy Porąbka;
2) Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce;
3) Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce;
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce;
5) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce;
6) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie;
7) Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Kobiernicach;
8) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H.Sienkiewicza w Czańcu;
9) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard.K.Wojtyły w Czańcu;
10) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M.Kopernika w Porąbce;
11) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce;
12) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu;
13) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu;
14) Publiczne Przedszkole w Kobiernicach.
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Dział II. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.
Rozdział 1. Strategia Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2008-2020.
Dokument: Uchwała Nr XX/127/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2008-2020 (aktualizacja).
Podstaw prawna: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Link: http://bip.porabka.pl/5467/dokument/1024
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/127/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2008-2020, na podstawie zdefiniowanych w jej
treści problemów, szans i zagrożeń w rozwoju gminy, sformułowano 7 celów strategicznych
niezbędnych do realizacji zrównoważonego rozwoju gminy w latach 2008-2021, a mianowicie:
1.Aktywna ochrona środowiska.
2.Rozwój oświaty, edukacji i kultury.
3.Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.
4.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej.
5.Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
6.Aktywne wspieranie przedsiębiorczości.
7.Budowa społeczeństwa informacyjnego.
W zakresie ochrony środowiska sformułowano następujące cele operacyjne:
a) Budowa i rozbudowa infrastruktury podstawowej dla ochrony środowiska.
b) Sprawny system gospodarki odpadami oraz ochrona gleby, powietrza i wody.
c) Edukacja ekologiczna mieszkańców.
W zakresie rozwóju oświaty, edukacji i kultury zdefiniowano poniższe cele operacyjne:
a) Modernizacja bazy oświatowej i dydaktycznej.
b) Aktywne społeczeństwo poprzez edukację i kulturę - program dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców Gminy Porąbka.
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c) Doskonalenie specjalistyczne – program ścieżek edukacyjnych dla nauczycieli, domów kultury
i placówek oświatowych.
Dla rozwoju turystyki, sportu i rekreacji wskazano poniższe cele operacyjne:
a) Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy.
b) Modernizacja obiektów turystycznych oraz szlaków turystycznych.
c) Modernizacja obiektów turystyki wypoczynkowej.
Dla modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej zdefiniowano poniższe cele operacyjne:
a) Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej.
b) Modernizacja infrastruktury drogowej z korzyścią dla pieszych.
c) Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez remont, przebudowę lub budowę skrzyżowań,
mostów oraz systemów sygnalizacji.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego sformułowano w Strategii (…) następujące cele
operacyjne:
a) Tworzenie systemu zarządzania kryzysowego w Gminie – stworzenie kompleksowego systemu
współdziałania ze służbami publicznymi oraz ochotniczymi.
b) Program bezpiecznej Gminy dla mieszkańca – ochrona przed patologiami – programy
edukacyjne, zdrowotne i społeczne.
Dla cel strategicznego nr 6: Aktywne wspieranie przedsiębiorczości, wskazano na potrzebę
podjęcia proinwestycyjnej polityki podatkowej gminy, na marketing i promocję gminy celem
przyciągania zewnętrznego kapitału inwestycyjnego, aktywizację lokalnego rynku pracy (aktywne
formy zwalczania bezrobocia, świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, pomoc dla
przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków europejskich). Ww. cel strategiczny zakłada m. in.
następujące cele operacyjne: tworzenie strefy aktywności gospodarczej, edukacja i rozwój
przedsiębiorczości oraz promocja gospodarcza Gminy.
W zakresie celu strategicznego nr 7: Budowa społeczeństwa informacyjnego wskazano
następujące cele operacyjne: program edukacyjny, zapobiegający wykluczeniu społecznemu; budowa
i rozbudowa infrastruktury szybkich sieci przesyłu danych.
Wszystkie wyżej przytoczone cele operacyjne dla danego celu strategicznego wskazanego w
Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2008-2020 realizowane są poprzez konkretne cele
szczegółowe, wpisane w gminnych planach i programach. Szczegółowe omówienie programów
i planów znajduje się w niniejszym Dziale oraz w Działach VI-IX dotyczących zakresu działalności
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Gminy Porąbka w podziale na kluczowe obszary tematyczne (Infrastruktura gminna, Ochrona
środowiska, Pomoc społeczna, Oświata i edukacja).
Podkreślenia wymaga, iż z uwagi na fakt, że Strategia (…) jest dokumentem o charakterze
otwartym, Wójt Gminy Porąbka zauważa potrzebę jej aktualizacji, w związku z koniecznością
dostosowania polityki rozwoju gminy do aktualnie obowiązujących potrzeb społecznych.

Rozdział 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
Dokument: Uchwała Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka wraz z uchwałami zmieniającymi
( poniżej).
Podstawa prawna: art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Link: http://bip.porabka.pl/5607/dokument/6562. Poszczególne zmiany do uchwały ( Tabela nr 1)
znajdują się na stronie http://bip.porabka.pl w zakładce Menu przedmiotowe, a następnie Uchwały.
Informacja: Gmina Porąbka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
wszystkich terenów znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Porąbka. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka nr XXVIII/185/09
z dnia 11 marca 2009 r. W późniejszym okresie czasu dokonane zostały zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla kilku lokalizacji. Uchwały w sprawie zmian Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego przedstawia Tabela nr 1.
Tabela 1. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 11 marca 2009 r.
Uchwała

Data

Miejscowość

Lokalizacja

VII/46/2011

30 maja 2011

Porąbka

Rejon ulicy Mała Puszcza

IX/76/2011

28 września 2011

Kobiernice

Tereny położone przy ulicy
Bielskiej

IX/77/2011

28 września 2011

Bujaków

Rejon ulicy Podlesie

IX/77/2011

28 września 2011

Kobiernice

Rejon ulicy Łupkowej, Mokrej
i Żywieckiej

IX/77/2011

28 września 2011

Porąbka

Rejon
ulicy
Kasztanowej,
i Bosmańskiej

XXV/238/2013

27 luty 2013

Porąbka

Rejon
ulic
Bukowskiej,
Krańcowej,
Koralowej,
Zamkowej, Mała
Puszcza i Wielka Puszcza
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Beskidzkiej,
Krakowskiej

XXV/238/2013

27 luty 2013

Bujaków

Rejon ulicy Bielskiej

XXV/238/2013

27 luty 2013

Czaniec

XLI/379/2014

26 sierpnia 2014

Porąbka

XLI/379/2014

26 sierpnia 2014

Bujaków

XLI/379/2014

26 sierpnia 2014

Czaniec

XLI/379/2014

26 sierpnia 2014

Kobiernice

Rejon ulic
Brzoskwiniowej,
Miodowej,
Długiej, Zielonej, Laurowej,
Koralowej i Królewskiej
Rejon ulic Brzoskwiniowej,
Błękitnej, Koralowej, Polnej
i Wielka Puszcza
Rejon
ulic
Podgórskiej
i Fabrycznej
Rejon ulic
Gwiezdnej,
Głębokiej,
Gruszowej, Bajecznej, Leśnej,
Zielonej i Widokowej
W
rejonie
ulic
Polnej,
Groblowej i Złocistej

W związku z tym, że Gmina Porąbka posiada Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla
100% terenów położonych w swoich granicach administracyjnych, w ramach swoich obowiązków
wydaje wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. Gmina Porąbka wydała łącznie 432 wypisów z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Porąbka. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego jest objęte opłatą skarbową. Ponadto Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej wydaje zaświadczenia dotyczące nadania numeru porządkowego
nieruchomości. W 2018 r. nadano 80 nowych numerów dla nieruchomości położonych w Gminie
Porąbka. Jest to o 9 numerów więcej nadanych w stosunku do 2017 r., w którym nadano 71 nowych
numerów porządkowych nieruchomości. Wydawane są również zaświadczenia dotyczące informacji
o już nadanych numerach porządkowych nieruchomości. W 2018 r. wydano 16 tego typu zaświadczeń.
Ponadto w 2018 r. dwukrotnie został wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Porąbka. Wyłożenie projektu Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Porąbka jest wymagane
przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdy mieszkaniec mógł
zapoznać się z rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie, a następnie złożyć uwagi dotyczące
przedmiotowych rozwiązań. Ze względu na dużą liczbę uwag wniesionych podczas pierwszego terminu
wyłożenia projektu Studium tj. w styczniu 2018 r. wystąpiła konieczność ponownego wyłożenia
projektu z Studium z już naniesionymi poprawkami.

Rozdział 3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka.
Dokument: Uchwała Nr XXV/201/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka”.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
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Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/19630
Informacja: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka” (PGN) został opracowany w 2017
roku, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym
do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Działania zawarte w PGN w efekcie prowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza
oraz przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy Porąbka.
W dokumencie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących
zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działaniach
mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zachowano spójność
z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Celem
PGN było określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów
cieplarnianych na obszarze gminy Porąbka działań zmierzających do redukcji zużycia energii,
zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz
z ekonomicznośrodowiskową oceną. W przedmiotowym dokumencie przeanalizowano stan aktualny,
dokonano oceny stanu środowiska, oceny energochłonności i emisyjności, analizę stanu i potencjału
technicznego ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji oraz opisano uwarunkowania społecznogospodarcze. Przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla roku bazowego 2010
oraz opisano metodologię inwentaryzacji dla PGN. Wyznaczono aspekty organizacyjne i finansowe, ze
wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania inwestycji. Uwzględniając powyższe analizy, stan
środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa
polskiego i unijnego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty
planistyczne określono w PGN cele na lata 2016-2020. Określono planowany na 2020 rok wskaźnik
redukcji emisji CO2 w stosunku do przyjętego roku bazowego 2010 a także planowany wskaźnik
redukcji zużycia energii, wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w stosunku do przyjętego roku bazowego. W planie obliczono również efekty ekologiczne działań
naprawczych ujętych w programie ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
1) Na podstawie założeń Programu dotyczących niskiej emisji z palenisk indywidualnych przyjęto
uchwałą nr XXXIII/281/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. „Regulamin udzielania dotacji na zadania
ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok". Na podstawie
Regulaminu gmina realizuje dopłaty do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych oraz kotłów
gazowych starszych niż 10 lat i zakupu wysokosprawnych kotłów gazowych lub węglowych V kategorii
– tutaj dopłata wynosi 50% nie więcej niż 4.000,00. W roku 2018 udało się podpisać 76 umów,
w ramach których:
a) zlikwidowano 67 kotłów opalanych paliwem stałym;
b) w 1 przypadku zlikwidowano piece węglowe;
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c) zlikwidowano 7 mało efektywnych kotłów gazowych starszych niż 10 lat,
d) zabudowano 11 kotłów węglowych retortowych lub tłokowych 5 klasy;
e) zabudowano 2 kotły opalne biomasa 5 klasy;
f) zabudowano 63 kotły gazowe kondensacyjne.
Na realizację tych zadań pozyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie:
a) pożyczki w wysokości 100 000,00 zł,
b) dotacji w wysokości 138 000,00 zł
c) umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki w wysokości 65 700,00 zł
Z zakresu ograniczenia niskiej emisji gmina przystąpiła również do realizacji programu
grantowego finansowanego ze środków unijnych, w którym dopłaty wyniosą nawet do 100%
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. W tym zakresie został
złożony wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 911.975,48 do RPO Województwa
Śląskiego, a gmina czeka na jego ocenę.
2) Ponadto, podpisane zostały umowy na dofinansowanie zadań, których rzeczowa realizacja
zakończyła się w 2017 roku i obejmowały termomodernizację budynków użyteczności publicznej
w sołectwach Czaniec i Kobiernice budynków Publicznego Przedszkola w Czańcu i Ośrodka Zdrowia
w Kobiernicach.
a) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu:
Wydatki kwalifikowalne: 313 339,81 zł;
Wartość dofinansowania: 266 338,84 zł.
b) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach
Wydatki kwalifikowalne: 606.999,00 zł
Wartość dofinansowania: 424.928,58 zł.
Finansowanie: w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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Rozdział 4. Program ochrony środowiska dla Gminy Porąbka.
Dokument: Uchwała Nr XXXIV/325/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2013-2016 z perspektywą do roku
2020 oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025 przyjęty uchwałą Rady Gminy Porąbka nr XXXIX/340/2018 z dnia 25 września 2018 r.
Podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
art.17 ust.1 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Linki:
http://bip.porabka.pl/6905/dokument/13633
http://bip.porabka.pl/8610/dokument/23092
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 20222025 przyjęty uchwałą Rady Gminy Porąbka nr XXXIX/340/2018 z dnia 25 września 2018 r. jest
podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń,
przedstawionych w tym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy
chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie prawa.
Program Ochrony Środowiska został przyjęty w 2018 roku, więc zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze. zm.), pierwszy
raport z jego realizacji zostanie przedstawiony w 2020 r.
W tym miejscu wskazać trzeba, iż w roku 2018 rozpoczęto Budowę kanalizacji sanitarnej
w Bujakowie. Umowa o dofinansowanie zadania podpisana została w 2017 roku, natomiast rzeczowa
realizacja rozpoczęła się w 2018 roku. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji wzdłuż ulicy
Podlesie i ulic przyległych. W ramach projektu do sieci przyłączonych zostanie ok. 140 budynków.
Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Wydatki kwalifikowalne: 4 729.787,14 zł;
Wartość dofinansowania: 2 000.000,00 zł. (dotacje)
Dodatkowo na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW
w Katowicach – 1 200 000,00 zł
W roku 2018 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kryształowej w Czańcu”.
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Więcej informacji w zakresie działań podjętych w 2018 r. w obszarze ochrona środowiska
znajduje się w Dziale VII Ochrona środowiska.

Rozdział 5. Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020.
Dokument: Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie
przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Porąbka w latach 2016-2020”.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.
Link: http://bip.porabka.pl/7567/dokument/17475
Informacja: Dla mieszkańców gminy Porąbka prowadzone są programy dotacyjne. Od 2016 roku
funkcjonuje Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, w którym dotacja do zakupu
i montażu oczyszczalni wynosi 80% nie więcej niż 6.000 zł. W 2018 roku podpisanych zostało 65
umów o dofinasowanie, wydatkowano 390 000,00 zł.
Środki na ten cel w pełnej wysokości 390 000 zł pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie preferencyjnej pożyczki.
W roku 2018 kanalizacją sanitarną objętych było 4 203 Mk ,do sieci kanalizacyjnej
podłączonych było 1 011 budynków(22%), łączna długość sieci oddanej do użytkowania wynosiła 37,82
km.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 137,64 km i podłączonych do niej jest 3 490 budynków
(76%). Na terenie gminy eksploatowanych jest 276 zgłoszonych w Urzędzie Gminy oczyszczalni
przydomowych (w tym 209 zrealizowanych przy udziale dotacji z Gminy).

Rozdział 6. Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Porąbka
Dokument: Uchwała Nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie
przyjęcia regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Porąbka.
Podstawa prawna: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.
400a ust.1 pkt 8 i art.403 ust.2, ust.4 pkt 1, lit. a), ust.5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, w związku z wykonaniem założeń Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy
Porąbka na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032, przyjętego Uchwałą Rady
Gminy Porąbka Nr XIII/122/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/20250
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W ramach realizacji Programu w roku 2018 wykonano następujące działania:


Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – budynki mieszkalne
i gospodarcze - 64,84 Mg/4188 m2



Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych - 54 Mg

Łącznie wydatkowano na ten cel 51 460,06 zł, które zostały sfinansowane w całości z dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2018 rok
Dokument: Uchwała Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Porąbka na 2018 rok.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 11a
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1840).
Link: http://bip.porabka.pl/8610/dokument/22003
Informacja: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami była w 2018 r. prowadzona w oparciu o Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Porąbka w 2018 r. oraz porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, Urzędem
Miejskim w Bielsku-Białej, z siedzibą : Pl.Ratuszowy1, 43 -300 Bielsko-Biała, prowadzącym Miejskie
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą przy ul.Reksia 48 w Bielsku-Białej.
Zakres opieki obejmuje:
a) odbiór żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Porąbka,
b) odbiór żywych zwierząt domowych w schronisku,
c) odbiór zwłok zwierząt domowych w schronisku i przekazanie ich do unieszkodliwiania,
d) zbieranie zwłok zwierząt pozostawionych na terenie Gminy
unieszkodliwiania ( w tym zwierzęta dziko żyjące),

Porąbka i przekazanie ich do

e) sterylizację i kastrację zwierząt domowych przyjętych do schroniska,
f) usypianie ślepych miotów w schronisku,
g) zapewnienie całodobowej opieki
zwierząt domowych.

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
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W roku 2018 łącznie przekazano do schroniska 56 zwierząt oraz zabrano do utylizacji 83 martwe
zwierzęta:
a) liczba przekazanych zwierząt do schroniska : 42 psy, 14 kotów
b) liczba zebranych martwych zwierząt ze zdarzeń drogowych: 83 sztuki w tym : 33 sarny, 8 jeleni,
7 dzików, 2 borsuki, 3 lisy, 3 zające, 1kuna, 1 jeż, 1 daniel, 19 kotów, 5 psów.
Dodatkowo w 2018 roku przekazano 4 ranne sarny do rehabilitacji.

Rozdział 8. Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Dokument: Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie
uchwalenia "Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
Podstawa prawna: art.7 ust.1 pkt 19 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art.5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/20916
Informacja: Roczny Program Współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zwany dalej Programem Współpracy, został uchwalony dnia 24
października 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Porąbka.
Konsultacje Projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzone zostały
w terminie od 30.08.2017 r. do 13.09.2017 r., zgodnie z przyjętymi procedurami.
We wskazanym terminie, tylko jedna z organizacji pozarządowych zgłosiła uwagę do zakresu
merytorycznego projektu Programu Współpracy, która dotyczyła zwiększenia puli środków na działania
w zakresie: Turystyki i Krajoznawstwa. Uwagi zostały uwzględnione poprzez przyznanie większej
ilości środków finansowych na realizacje zadań w powyższym zakresie konkursowym.
Program określa finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Porąbka
z organizacjami pozarządowymi, a głównymi celami realizacji programu są:
1) rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a sektorem organizacji pozarządowych,
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie
i wspólnotę lokalną,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
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4) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez
wspieranie realizacji tych zadań, a także zapewnienie tym organizacjom równych szans
w realizacji zadań,
5) promocja organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
7) promocja aktywności społecznej mieszkańców gminy, w tym działań wolontarystycznych.
Na terenie Gminy Porąbka działa 27 organizacji pozarządowych. W 2018 roku, współpraca Gminy
Porąbka z organizacjami pozarządowymi, odbywała się poprzez wspieranie ich przedsięwzięć
i inicjatyw w trybie otwartych konkursów ofert, na podstawie umów określających szczegółowe zasady
realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji.
Za priorytetowe, uznano następujące zadania publiczne, na które przeznaczono ogółem kwotę
w wysokości 348.000,00 złotych, z podziałem na następujące zakresy:
1) ochrona i promocja zdrowia 35 000 złotych;
2) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 000 złotych;
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 17 000 złotych;
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 283 000 złotych;
5) turystyka i krajoznawstwo 3 000 złotych,
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 6 000 złotych;
W poszczególnych terminach wyznaczonych w ogłoszeniach o konkursach, na realizację zadań
publicznych, wpłynęły ogółem 32 oferty.
W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności poszczególnych
organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia publicznego oraz określać
zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie bardziej skuteczna,
efektywna i w większym stopniu odpowiadać będzie potrzebom społeczności lokalnej.
Działania Gminy w zakresie wspierania zadań w ramach pożytku publicznego, nakierowane są
w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności i wzmocnienia więzi społecznej,
wspierania ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców oraz zaspokajania ich potrzeb
w zakresie organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego, a także stwarzają warunki do
samorozwoju społeczności.
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Rozdział 9. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Porąbka na lata
2011-2020
Dokument: Uchwała Nr XLVI/358/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Porąbka na lata 20112020.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 17
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Link: http://www.gops.porabka.pl/strategia
Informacja: Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Porąbka na
lata 2011- 2020 stanowi materiał wyjściowym do opracowania szczegółowych programów, planów
i projektów w zakresie pomocy społecznej. Obowiązek jej przygotowania podyktowany był
obowiązującymi przepisami prawa. Uszczegółowieniem kierunków wskazanych w Strategii są
Programy z zakresu pomocy społecznej i rozwiązywania problemów społecznych wskazane poniżej.
Działania podjęte w 2018 r. celem realizacji Strategii ( …) i lokalnych Programów znajdują się
w Sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce (GOPS) za 2018 r. pod linkiem:
http://www.gops.porabka.pl/images/2018/gops_sprawozdanie_2018.pdf

Rozdział 10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Porąbka na lata 2017-2021
Dokument: Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Porąbka na lata 2017-2021.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 110 ust. 10
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/19406
Informacja: Uchwałą Nr XLIII/331/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2010r. został formalnie
powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Porąbce. Ustalono zasady jego działania oraz skład osobowy (pracownicy socjalni, przedstawiciele
Policji, pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjów, lekarz, kuratorzy sądowi, członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na których zajmowano
się 30 sprawami, w których objęto 105 osób związanych z przemocą domową. W 25 przypadkach
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sprawcą przemocy była osoba nadużywająca alkoholu. W 2018 r. utworzono 6 grup roboczych, zwołano
47 zespołów roboczych w skład których weszli: przewodniczący Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, dzielnicowi 15 Komisariatu Policji w Kobiernicach,
pedagodzy szkolni. Spotkania zespołów roboczych odbywały się w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Porąbce, a następnie w zależności od ustalonego planu działań - sytuacje
w środowisku systematycznie monitorowali pracownicy socjalni oraz Policja, a pracę z dzieckiem
wykonywali pedagodzy szkolni. Interwencje i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc domową.
W 2018 roku założono 23 Niebieskie Karty w tym 14 wypełniła na interwencjach Policja,
a 2 Niebieskie Karty wypełnili pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.
Praca z osobami stosującymi przemoc odbywa się głównie w kontakcie indywidualnym poprzez
motywowanie do podjęcia terapii, leczenia odwykowego ambulatoryjnego lub zamkniętego, kierowanie
do psychologa. Natomiast na bieżąco odbywały się interwencje Policji i pracowników socjalnych
w stosunku do osób stosujących przemoc domową: monitorowanie sytuacji domowych przez
dzielnicowych Komisariatu Policji w Kobiernicach, wywiad środowiskowy przeprowadzany przez
pracowników socjalnych, umieszczanie osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień. Pracę z dziećmi
prowadzą pedagodzy szkolni uczestniczący w grupach roboczych na terenie szkoły lub specjaliści
w Punkcie Pomocy Rodzinie.
Do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej wytypowano
6 osób.
Szczegółowe działania podjęte w 2018 r. celem realizacji ww. Programu znajdują się
w Sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce (GOPS) za 2018 r. pod linkiem:
http://www.gops.porabka.pl/images/2018/gops_sprawozdanie_2018.pdf

Rozdział 11. Program Wspierania Rodziny Gminy Porąbka na lata 2018-2020
Dokument: Uchwała Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Porąbka na lata 2018-2020.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 176
pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Link: http://bip.porabka.pl/8610/dokument/21734
Informacja: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zgodnie z ustawą wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ponosi częściową odpłatność za utrzymanie dzieci pochodzących z Gminy
Porąbka w pieczy zastępczej w wysokości:
1) 10 % wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej
2 ) 30 % wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej
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3) 50 % wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka – w trzecim roku i dalsze lata pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
W 2018 roku koszty utrzymania dzieci pochodzących z Gminy Porąbka w pieczy zastępczej
kształtowały się na poziomie 85.976,46 zł.
Liczba dzieci przebywających w rodzinie zastępczej spokrewnionej w 2018 roku – 7.
Liczba dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej w 2018 roku – 5.
Liczba dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2018
roku - 11 w tym:
- 6 dzieci przez 1 miesiąc
- 1 dziecko przez 3 miesiące
- 2 dzieci przez 4 miesiące
- 1 dziecko przez 9 miesięcy
- 1 dziecko przez 12 miesięcy.
Szczegółowe działania podjęte w 2018 r. celem realizacji ww. Programu znajdują się
w Sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce (GOPS) za 2018 r. pod linkiem:
http://www.gops.porabka.pl/images/2018/gops_sprawozdanie_2018.pdf

Rozdział 12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Problemów

Dokument: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony przez Radę Gminy Porąbka 19 grudnia 2017 r. Uchwałą nr
XXXII/275/2017.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, art. 4 (1) ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/21267
Informacja: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony przez Radę Gminy Porąbka 19 grudnia 2017 r. Uchwalą nr
XXXII/275/2017 Rady Gminy Porąbka stanowi dokument regulujący działania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). W oparciu o jego wytyczne prowadzone są
wszelkie działania zmierzające do zniwelowania problemu alkoholowego na naszym terenie oraz
rozwijania wszelkich form profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Nad
prawidłowością realizacji wszystkich zadań zawartych w Programie czuwa pełnomocnik ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).
Do głównych zadań realizowanych przez GKRPA, należy prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W roku 2018 w skład Gminnej Komisji ds.
Problemów alkoholowych wchodziło 5 osób.
W roku 2018 odbyło się 12 posiedzeń GKRPA; w tym jedno wyjazdowe dot. kontroli punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka. Wysłano
108 wezwań do osób uzależnionych i szkodliwie pijących. Część z nich to kontynuacja spraw
rozpoczętych w roku 2017, a pozostałe dotyczą wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego
złożonych w roku 2018 do GKRPA. I tak w roku 2018 do GKRPA wpłynęło 16 wniosków
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego; w tym 4 wnioski dotyczyły kobiet. W trzech
ostatnich latach liczba składanych wniosków malała, a ich ilość z poszczególnych sołectw kształtowała
się w sposób następujący:
ROK/OGÓŁEM

BUJAKÓW

CZANIEC

KOBIERNICE

PORĄBKA

2018 / 16 osób

3

5

5

3

2017 / 24 osoby

8

8

6

2

2016 / 32 osoby

7

12

5

8

Wnioski w większości składają członkowie rodzin osoby uzależnionej, ale również
instytucjonalnie kierowane są z Prokuratury Rejonowej oraz Policji jako wynik interwencji domowych,
poruszania się samochodem pod wpływem alkoholu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Porąbce jako wynik założonych Niebieskich Kart. I tak ewidencja spraw kierowanych do Sądu
w ciągu czterech ostatnich lat wyglądała w sposób następujący:

Rok 2018

8 spraw sądowych

Rok 2017

11 spraw sądowych

Rok 2016

14 spraw sądowych

Rok 2015

8 spraw sądowych

2. Punkt Pomocy Rodzinie w Porąbce i Punkt Konsultacyjny w Bujakowie
1) Punkt Pomocy Rodzinie w Porąbce działający w ramach GPPiRPA, ma swoją siedzibę w Domu
Kultury w Porąbce; ul. Rynek 22. W PPR w ramach proponowanych działań pomocowo –
konsultacyjnych kontynuowano w roku 2018 następujące usługi:
a) Konsultacje z osobami uzależnionymi, szkodliwie pijącycmi oraz członkami ich rodzin w tym;
przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do leczenia, wydawanie i przyjmowanie dokumentacji
dot. sesji terapeutycznych, motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do
podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia
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specjalistycznego: 18 godz./tyg.
b) Pomoc psychologiczno – terapeutyczna świadczona przez certyfikowanych terapeutów uzależnień;
6 godz./m-c (od grudnia 2018 r. 14 godz./m-c) oraz psychologa dziecięcego /3 – 6 godz. m-c/.
2016

2017

2018

roczna godz. liczba dyżurów

48

96

72

ilość przyjętych osób

54

47

61

ilosć udzielonych porad ogółem

173

202

174

ilość udzielonych porad osobom
uzleżnionym od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych

95

84

88

ilość udzielonych porad osobom
współuzależnionym

46

50

40

porady dla ofiar przemocy w rodzinie

3

6

7

c)
Pomoc prawna - 8/10 godz. M-c. W 2018 r. udzielono 112 porad prawnych
d)
Działalność bieżąca Punktu Pomocy Rodzinie polegająca na gromadzeniu i komplemantowaniu
dokumentacji niezbędnej do działań GKRPA. Utrzymanie kontaktów z Sądem Rejonowym w Żywcu,
kuratorami, szkołami, Komisariatem Policji w Kobiernicach, prokuraturą rejonową oraz placówkami
rejonowymi i krajowymi podejmującymi działania lecznicze, profilaktyczne i szkoleniowe.
e)
Zakup materiałów informacyjno – prewencyjnych w postaci folderów, ulotek, czasopism, itp.,
które wykorzystywano zarówno w profilaktycznej działalności środowiskowej jak również podczas
lekcji wychowawczych w szkołach.
2) Punkt Konsultacyjny w Bujakowie; ul. Bielska 22, 43-356 Bujaków powstał z myślą o mieszkańcach
Bujakowa i najbliższej okolicy, a jego głównym celem było ułatwienie dostępu do pomocy prawnoterapeutycznej mieszkańcom Bujakowa, a więc kontaktów z terapeutą uzależnień, psychologiem
dziecięcym oraz radcą prawnym. Punkt działa od września 2018 r. i planuje się rozszerzenie zakresu
zadaniowego Punktu zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców.
3. Grupy Wsparcia:
W ramach GPPiRPA kontynuowały swoje działanie dwie grupy wsparcia:
1) dla osób uzależnionych i szkodliwie pijących; grupa licząca 34 osoby (34 M). Grupa spotyka się 3
razy w m-cu x 4 godz.; są to zajęcia motywacyjne wspierające trzeźwość, a prowadzi je terapeutka
uzależnień,
2) dla osób współuzależnionych oraz osób borykających się z trudnościami życiowymi tj. choroba,
śmierć bliskiej osoby itp.: grupa liczy 11 osób (kobiety), które spotykają się 1 raz w tygodniu x 2
godz.
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4. Lecznictwo odwykowe:
Najczęściej mieszkańcy Gminy Porąbka, dobrowolnie poddający się terapii odwykowej, bądź
też sądownie kierowani na leczenie, otrzymują pomoc na oddziałach detoksykacyjnych w następujących
placówkach:
1) Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie; ul. Dąbrowskiego 19,
ANDRYCHÓW,
2) Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Oddział Leczenia Zespołów
Abstynencyjnych); ul. Karola Miarki 11, BIELSKO – BIAŁA.
Mieszkańcy Gminy Porąbka uzależnieni od alkoholu lub narkotyków oraz osoby
współuzależnione korzystali w roku 2018 w większości z ofert świadczonych przez następujące
placówki:
1)
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; ul. Mostowa 1, 43-300
Bielsko – Biała: prowadzenie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu leczących się w PTUAiW. Sesje terapeutyczne dynamizują proces
leczenia oraz czynią je skuteczniejszym. Dzięki wyjazdowym sesjom terapeutycznym (2,3,4 dniowych)
Poradnia stała się jedną z najefektywniejszych placówek odwykowych w kraju. W każdej sesjii
uczestniczy średnio 10 – 12 osób z czego ok. 1 – 3 osób to mieszkańcy Gminy Porąbka. W 2018 roku
z usług PTUAiW skorzystały 32 osoby z terenu Gminy Porąbka.
2) Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień prowadzony przez Fundację Błękitny Krzyż; ul. Mostowa 1,
43-300 Bielsko – Biała. W roku 2018 krzystała z terapii następująca ilość osób:
Gmina/miasto

ogółem

Osoby
współuzależnione
i DDA

Osoby
uzależnione od
narkotyków

Osoby
uzależnione
od alkoholu
i hazardu

Gmina Porąbka

34

12

3

19

Gmina Kozy

29

9

4

16

Miasto
Bielsko - Biała

916

232

65

619

3)

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych: W roku 2018 zarejestrowano w OLZA 6 pacjentów
z Gminy Porąbka realizując dla nich detoksykację w wymiarze 80 osobo/dni.

4)

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b, 43-502
Czechowice – Dziedzice prowadzony przez Fundację Błękitny Krzyż.
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5. Działalność profilaktyczno-dydaktyczna:
Profilaktyka uzależnień ma na celu ograniczenie rozmiarów używania lub nadużywania
środków psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków) oraz zapobieganie różnorodnym
szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane natomiast profilaktyka behawioralna
oscyluje wokół zagadnień dot. hazardu, uzależnienia od Internetu, telefonu (fonoholizm),
zakupoholizmu itp. Jak alarmują pedagodzy w naszych szkołach nadmierne korzystanie z Internetu, gier
komputerowych, nieograniczony dostęp dziecka m.in. do telefonu powoduje jego problemy
z koncentracją, problemy w nauce, problemy w relacjach z innymi, izolację itp. I tak programy
profilaktyczne realizowane w szkołach Gminy Porąbka w roku 2018 dotyczyły w przeważającej części
uzależnienia od Internetu, gier komputerowych i telefonu.
W szkołach dofinansowano ze środków GPPiRPA 16 projektów profilaktycznych.
Istotnym działaniem z zakresu profilaktyki było zorganizowane 13 listopada 2018 r. spotkanie
z sędzią Anną Marią Wesołowską. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VI,VII,VIII
i gimnazjalnych naszej gminy oraz rodzice i nauczyciele. W szkoleniu o temacie “Pomoc prawna
i ochrona dziecka krzywdzonego. Zadania poszczególnych służb w przeciwdziałaniu przemocy” wzięło
udział lisko 100 nauczycieli; w tym dyrektorzy szkół.
W roku 2018 realizowany był w klasach IV- V program profilaktyczny pn. Program Domowych
Detektywów. Udział w programie zgłosiło 5 szkół (182 uczniów i 17 nauczycieli). Był to jedyny
program rekomendowany przez PARPA realizowany w szkołach, a jego głównym celem było
opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodych ludzi.
W ramach programu wspierania rodziny zawartego w GPPiRPA kontynuowano finansowanie
działalności 4 świetlic środowiskowo – integracyjnych z terenu Gminy Porąbka. Placówki te
traktowane jako forma pozaszkolnej opieki nad dzieckiem w wieku 6 - 12 lat czynne są w godzinach
popołudniowych od poniedziałku do piątku, a nadzór nad nimi sprawują zatrudnieni przez Gminny
Ośrodek Kultury w Porąbce - wychowawcy.
W roku 2018 udział w zajęciach świetlicowych zadeklarowała poniższa ilość rodziców (większość
dzieci w przedziele wiekowym 7 – 10 lat).
Bujaków

Czaniec

Kobiernice

Porąbka

18

25

14

10

Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu w roku 2018 kontynuowało swoje
działania artystyczno - wychowawcze. I tak w zajęciach proponowanych w MCAT brało udział ponad
160 osób (od 6 do 26 lat).
Rodzaj zajęć

teatr

taniec

ceramika

plastyka/
technika

robotyka

kulinarne

inne

Ilość osób

44

65

6

18

12

8

9

Spośród proponowanych zajęć - teatr, zajęcia plastyczne i kulinarne stanowią ofertę bezpłatnych
zajęć. Pozostałe warsztaty są płatne - prowadzone przez zewnętrzne firmy lub instruktorów.
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W ramach zajęć teatralnych Grupa Teatralna BENGAKU stanowiąca trzon MCAT wystawiła
w roku 2018 m.in. spektakl pt. ”Dzieci Sendlerowej”. Widowisko stanowiło godzinną lekcję historii
o życiu i dokonaniach Ireny Sendler. Spektakl został pokazany rodzicom oraz uczniom szkół
podstawowych z Czańca. Młodsza grupa teatralna brała udział w przeglądach twórczosci teatralnej
reprezentując w regionie Gminę Porąbka.
W ramach realizacji działań profilaktycznych, ukierunkowanych na aktywne spędzanie czasu
wolnego, dofinansowano następujące akcje:
1. Kolonia parafialna – Kobiernice.
2. Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy – OSP Czaniec.
3. Ferie dla dzieci objętych wsparciem GKRPA.
4. Letnia półkolonia dla dzieci objętych wsparciem GKRPA.
5. Rajd pieszy dla dzieci i młodzieży “Człapu-Człap” (org. TMZŻ).
Ponadto po raz kolejny Gmina Porąbka ogłosiła konkurs na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo –
rekreacyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, połączonych
z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego. Dotację przyznano klubom sportowym; w tym
uczniowskim klubom sportowym na realizację zajęć sportowych zawierających elementy profilaktyki.
Dotacja pochodziała ze środków Gminnego Programu Profilaktyki.
Dodatkowym działaniem wspierającym dzieci wychowujące się w trudnych warunkach była
organizacja dla nich wypoczynku; w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. I tak w akcji wzięło
udział 34 dzieci z terenu Gminy Porąbka. Podczas ferii dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych
(lodowisko) i korzystały z dożywiania (obiady), a w okresie wakacji brały udział w różnego rodzaju
wycieczkach. Ze środków GPPiRPA pokryte zostały koszty przejazdu, bilety wstępu, opieka
wychowawców, nadzór instruktorów itp.
W roku 2018 po raz szesnasty odbył się Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży.
W roku 2018 działania profilaktyczne realizowane przez GKRPA odbywały się pod hasłem “Mamo, tato
co ty na to?”. W przeglądzie udział wzięło blisko 400 dzieci (dzieci przedszkolne, szkolne oraz
młodzież z terenu Gminy Porąbka), które w dniach 22-23 maja 2018 r. prezentowały swoje umiejętności
taneczne, teatralne i wokalno – instrumentalne przed zgromadzoną publicznością w sali Domu Kultury
w Porąbce. Ze środków Gminnego Programu pokryte zostały wszystkie koszty zwiazane z organizacją
imprezy: upominki dla uczestników, poczęstunek, transport, oświetlenie. Ponadto w ramach kampanii
odbył się gminny konkurs plastyczny. Laureaci poszczególnych kategori otrzymali nagrody rzeczowe.
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Dział III. Informacja o stanie mienia komunalnego
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Zgodnie z tym przepisem, mieniem
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków
oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Gminny zasób nieruchomościzdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i stanowią go nieruchomości
będące przedmiotem własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Porąbka zawiera, zgodnie z art. 267
ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze
zm.):
1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
1) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
2) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
4) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
Sposoby nabywania nieruchomości na mienie komunalne Gminy Porąbka:
Gmina Porąbka powiększa swój majątek poprzez:
1) komunalizację gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek,
1) nieodpłatne
przejmowanie
nieruchomości
będących
własnością
osób
fizycznych
i osób prawnych,
2) zakup nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych bądź prawnych,
3) zamianę nieruchomości,
4) zasiedzenia.
W zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogami publicznymi Gmina
Porąbka nabywa je poprzez formy wymienione powyżej, jak również na podstawie:
1) art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (t.j. Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) – nabycie gruntów zajętych pod drogi
za odszkodowaniem,
1) art. 13 ust. 2-4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 91 ze zm.),
2) art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2044 ze zm.) – nabywanie działek gruntu wydzielonych pod drogi
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,
za odszkodowaniem.
Komunalizacja mienia to ogół procedur związanych z przepływem prawa własności ustawowo
określonych składników majątkowych Skarbu Państwa na właściwą osobę prawną samorządu
terytorialnego. Najczęściej stosowaną przez Gminę Porąbka formą komunalizacji jest komunalizacja
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gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z mocy prawa.
W okresie objętym niniejszą informacją Gmina nabyła w sołectwie Czaniec działkę 4492 o pow.
0.0445 ha (okolice ulicy Kęckiej) oraz działkę 4324 o pow. 0.7825 ha, stanowiącą część ulicy
Dworskiej, ulicy Zachodniej i Działkowej. W sołectwie Porąbka 2, gmina nabyła działkę 4144 o pow.
0.0324 ha (ulica Karpacka), udział w wysokości 397/1000 części w działce 3226/3 o pow. 0.1556 ha
(wraz z lokalem nr 2 przy ulicy Słonecznej 1) oraz działkę 6494/1 o pow. 0.0168 ha (okolice ul.
Krańcowej).
W dalszym ciągu oczekujemy na decyzje, których wnioski zostały złożone w latach 2013-2018,
a to:
1) Działek drogowych położonych w Czańcu, oznaczonych numerami 4330, 4339, 4340, 4352,
4353/2 i 4434. Działki te stanowią ulicę Biwakową, Zamkową, Dogodną, Dworską
i Południową.
2) Działki 2838/1 o pow. 0.2640 ha położonej w Bujakowie, stanowiącej drogę bez nazwy
(przedłużenie ulicy Kościelnej).
3) Działki 2501/1 o pow. 0.1668 ha i 2501/2 o pow. 0.1002 ha położone w Kobiernicach (ulica
Lipowa).
4) Działki 308, 806, 889/2, 985/1 i 411/2 położone w Porąbce 1. Działki te stanowią część ulic
nazwanych Braterską, Brzozową, Bratnią i drogi boczne od ulicy Zamkowej i Zielonej.
Forma nieodpłatnego przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, ma
w szczególności na celu regulację stanu prawnego dróg. W wyżej omówiony sposób, Gmina
powiększyła swój majątek o następujące nieruchomości:
(1) w sołectwie Czaniec:
 działkę 4380 o pow. 0.1155 ha, stanowiącą drogę bez nazwy (udział w wysokości
1
/4 części),
 działkę 2861/7 o pow. 0.0118 ha, stanowiącą część ulicy Beskidzkiej,
 działkę 4442/4 o pow. 0.0036 ha, stanowiącą część ulicy Beskidzkiej (udział
w wysokości 1/32 części),
 działkę 206/6 o pow. 0.0154 ha, stanowiącą część ulicy Zarzecze,
 działkę 1902/4 o pow. 0.0028 ha (część ul. Królewskiej i Kasztanowej).
Zakup nieruchomości od osób fizycznych i prawnych podyktowany jest
realizacją określonego celu publicznego. W roku objętym informacją Gmina nabyła:
w sołectwie Czaniec:
 działkę 1867/4 o pow. 0.0146 ha, stanowiącą ciąg pieszy do kładki na
za kwotę 6.250 zł.
 działkę 1533/2 o pow. 0.0057 ha, stanowiąca drogę boczną od ul.
o wartości 2.500 zł.
w sołectwie Kobiernice:
 działkę 1161/2 o pow. 0.0025 ha, stanowiącą część ulicy Górskiej
1.070 zł.
w sołectwie Porąbka:
 działkę 1145/15 o pow. 0.0234 ha, stanowiącą ulicy Beskidzkiej za kwotę 3.510 zł.
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przeważnie

Młynówce,
Działkowej

o wartości

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we
władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności,
a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu
Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowania za
grunty zajęte pod drogi publiczne ustala Starosta Bielski w drodze decyzji, które gmina ma wypłacić,
ale tylko w przypadku jeżeli osoby będące właścicielem działki zajętej pod drogę złożyły w terminie
stosowny wniosek do Starosty Bielskiego. W 2018 roku nie zostało wypłacone żadne odszkodowanie.
Na podstawie powyższych przepisów w okresie objętym niniejszą informacją Gmina nabyła
działki położone w Czańcu, stanowiące część ulicy Długiej: 60/73 o pow. 0.0064 ha, 60/65 o pow.
0.0103 ha, 53/90 o pow. 0.0034 ha, 53/82 o pow. 0.0003 ha, 53/88 o pow. 0.0180 ha, 53/74 o pow.
0.0097 ha, 53/63 o pow. 0.0144 ha i 60/63 o pow. 0.0240 ha.
Ponadto w sołectwie Czaniec, Gmina nabyła działki 2201/20 o pow. 0.0058 ha, 2201/24
o pow. 0.0018 ha oraz 2209/25 o pow. 0.0032 ha, stanowiące część ulicy Bratniej oraz działki
stanowiące część ulicy Wiosennej, oznaczone numerami 3064/5 o pow. 0.0009 ha, 3061/2 o pow.
0.0072 ha i 3058/9 o pow. 0.0026 ha.
W sołectwie Porąbka, gmina nabyła działki 3315/60 o pow. 0.7240 ha i 5070/5 o pow. 0.0995 ha
(ulica Kiczora).
W okresie objętym niniejszą informacją zostało złożonych:
1) 7 wniosków dotyczących ulicy Bratniej w Czańcu,
2) 2 wnioski dotyczące ulicy Leśnej w Czańcu.
W dalszym ciągu oczekujemy na decyzję Wojewody Śląskiego stwierdzającą nabycie działek
oznaczonych numerami 498/4, 498/6, 498/8, 499/1 i 3736/4 o łącznej powierzchni 0.0682 ha,
stanowiących część ulicy Leśnej w Czańcu oraz działek oznaczonych numerami 2604/8, 2605/1,
2605/2, 2606/2 i 2607/2 o łącznej powierzchni 0.1519 ha. Działki te stanowią część ulicy Bajecznej
i Bławatków.
Artykuł 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości stanowi,
iż działki wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek
właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca
podział, stała się ostateczna.
Na podstawie wyżej cytowanego artykułu, Gmina Porąbka powiększyła swój majątek:
(1) w sołectwie Bujaków o:
 działkę 1853/8 o pow. 0.0182 ha (część ulicy Słonecznej i Zdrojowej),
 działkę 2178/4 o pow. 0.0052 ha (część ulicy Zachodniej).
(2) w sołectwie Czaniec o:
 działkę 1177/3 o pow. 0.0198 ha (część ul. Cierniowej),
 działkę 2250/5 o pow. 0.0075 ha (część ul. Bratniej),
 działkę 871/1 o pow. 0.0345 ha (część ul. Gwiezdnej),
(3) w sołectwie Kobiernice o:
 działki 1503/14 o pow. 0.0075 ha i 1503/18 o pow. 0.0155 ha (część ulicy Mokrej),
 działkę 4927/1 o pow. 0.0228 ha (część ul. Złocistej).
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(4) w sołectwie Porąbka o:
 działki 2185/6 o pow. 0.0039 ha i 2185/7 o pow. 0.0024 ha (część ul. Brzozowej).
Za działki gruntu wydzielone na postawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przechodzące na własność Gminy, przysługuje właścicielowi odszkodowanie. Na dzień dzisiejszy
złożonych jest 18 wniosków o wypłatę odszkodowania, w tym 4 złożone w 2018 roku. W roku objętym
niniejszą informacją zostało wypłacone dwa odszkodowania w wysokości 4.630 zł.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2) w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1474) ( specustawa drogowa) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
z dniem, w którym stała się ostateczna powoduje, że wskazane w niej nieruchomości stają się z mocy
prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. W roku
objętym niniejszą informacją, Gmina nie nabyła żadnych nieruchomości w trybie powyższych
przepisów.
Zasiedzenie to instytucja Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), która służy korygowaniu rzeczywistego prawa posiadania z istniejącym
prawem własności tzn. sankcjonuje trwający od dłuższego czasu faktyczny stan posiadania. Zasiedzenie
wiąże się z utratą własności przez dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od osoby
nabywającej w drodze zasiedzenia nieruchomości żadnego wynagrodzenia, ani też ekwiwalentu.
W wyniku prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Żywcu Wydział I Cywilny, Gmina
powiększyła swój majątek o:
1) Działkę 2820/5 o pow. 0.0194 ha położoną w Bujakowie, stanowiącą część ul. Stawowej.
2) Działkę 4451 o pow. 0.1521 ha położoną w Czańcu, stanowiącą część ulicy Widokowej.
3) Działkę 3264 o pow. 0.0223 ha położoną w Porąbce 2, stanowiącą ulicę Słonecznikową.
W Sądzie Rejonowym w Żywcu Wydział I Cywilny, nadal toczą się sprawy
o zasiedzenie: działek oznaczonych numerami 2825, 2823, 2882/1, 2884, 2926, 2888/1, 2888/2
położonych w Bujakowie (drogi ogólnodostępne) oraz ulicy Wierzbowej i części ulicy Wesołej
w Czańcu oraz działek położonych w Kobiernicach oznaczonych numerami 2448, 2477, 2504, 4504/27,
4515/17, 4515/30, 2487/7 i 2450/1 o łącznej powierzchni 1.5953 ha. Działki te stanowią drogi
ogólnodostępne tj. ulicę Zamoście, Zawieźnica, Słoneczną, Wałową, Solną, Zakole, Handlową
i Pieszą.W roku objętym niniejszą informacją w Sądzie Rejonowy w Żywcu został złożony wniosek
o zasiedzenie działek oznaczonych numerami 4449 i 4450 o łącznej powierzchni 0.2400 ha,
stanowiących część ulicy Wiosennej w Czańcu.
. Nabycie nieruchomości w wyniku odrzucenia spadku przez spadkobierców. Zgodnie
z treścią art. 935 Kodeksu cywilnego „W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci
małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako
spadkobiercy ustawowemu”. Z kolei art. 1023 §1 stanowi iż gmina nie może odrzucić spadku, który jej
przypadł z mocy ustawy. Gmina jest zgodnie z prawem spadkobiercą przymusowym. Przedmiotem
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spadku mogą być również długi spadkodawcy.
Na podstawie powyższej regulacji, Gmina Porąbka postanowieniem Sądu Rejonowego
w Żywcu Wydział I Cywilny z dnia 17 stycznia 2018 roku, stała się spadkobiercą, tym samym
właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem 2757/2, 2757/3, 2752/14 i 2753/3 o łącznej
powierzchni 0.5739 ha położonej w Czańcu zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Udział Gminy Porąbka w wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 1/2 części.
Grunty dzierżawione przez Gminę Porąbka.
Gmina Porąbka dzierżawi grunty od osób prawnych w celu realizacji swoich zadań. W sołectwie
Porąbka gmina dzierżawi od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Porąbce działkę 1905 o pow. 0.0513
ha. Działka ta stanowi parking przy Urzędzie Gminy. Ponadto przedmiotem dzierżawy jest również
część działki położonej w Porąbce oznaczonej numerem 74/3 o pow. 0.0700 ha. Gmina dzierżawi ją
od PGL LP Nadleśnictwa Andrychów. Działka ta stanowi parking przy ulicy Wielka Puszcza.
W okresie objętym informacją roczny koszt dzierżawy tych działek wyniósł 4.998,54 zł.
Ponadto Gmina zawarła umowę o nieodpłatnym przekazaniu gminie w użytkowanie przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych nieruchomości położonej w Porąbce o ogólnej powierzchni 1.5435
ha, która ma służyć lokalnej ludności, jest to tzw. „Lasek pod Snozą”.
3. Sprzedaż mienia Gminy Porąbka
Gmina zbywa nieruchomości stanowiące jej własność, zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargowej i bezprzetarowej.
W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Porąbka w wyniku sprzedaży pomniejszyła swój
majątek o:
(1) w sołectwie Czaniec:
 działkę 4401/14 o pow. 0.0108 ha oraz działkę 4401/9 o pow. 0.0094 ha.
(2) w sołectwie Kobiernice:
 działkę 2513/3 o pow. 0.0020 ha.
(3) w sołectwie Porąbka:
 działki 1000/3 o pow. 0.0197 ha, 2146/2 o pow. 0.0195 ha i 2146/3 o pow. 0.0938 ha.
Łączny dochód z tytułu sprzedaży wyniósł 40.046 złotych. Ponadto nabywcy wyżej
wymienionych działek ponieśli koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty
aktu notarialnego oraz koszty wieczystoksięgowe.
4. Inne formy utraty prawa własności nieruchomości Gminy Porąbka
Regulacja prawna nabycia oraz utraty własności została rozproszona w obszarze prawa
cywilnego. W ustawodawstwie występuje wiele zdarzeń prawnych powodujących nabycie i utratę prawa
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własności. W tym przypadku zdarzeniami takimi są: umowa przeniesienia własności, nabycie z mocy
samego prawa a także nabycie z mocy orzeczenia sądowego. Zasadniczo z nabyciem własności przez
jedną osobą łączy się z reguły jej utrata przez kogo innego. W związku z tym wraz z nabyciem prawa
własności rozważa się równolegle problematykę utraty własności. Z natury rzeczy utrata własności jest
„drugim obliczem” zdarzenia powodującego nabycie tego prawa.
Utrata prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Porąbka na podstawie
postanowienia sądu o zasiedzenie. Jak już wspomniano, zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez
dotychczasowego właściciela. Na podstawie sądowej ugody, gmina w roku 2018 utraciła prawo
własności do nieruchomości:
1) oznaczonej numerem 2260/175 o powierzchni 0.0232 ha położonej w Kobiernicach,
2) oznaczonej numerem 2260/176 o powierzchni 0.0150 ha położonej w Kobiernicach.
Do budżetu gminy z tytułu zawarcia ugody wpłynęła kwota w wysokości 11.482,92 zł.
Zwrot nieruchomości nabytej przez gminę na podstawie decyzji komunalizacyjnej.
Wojewoda Śląski, decyzją z dnia 08.09.2014 r. znak: NW/XIV/7712/2/02 stwierdził, iż nieruchomość
stanowiąca dwór w Kobiernicach wraz z otaczającym go parkiem, oznaczona jako działki nr 4623,
4624, 4625, 1/1, 1/2, 2268/4 i 2268/7 o łącznej powierzchni 3.1855 ha, nie podpada pod działanie
przepisów art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Od
decyzji tej Gmina Porąbka wniosła odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który decyzję
Wojewody Śląskiego utrzymał w mocy.
Następnie Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję
Ministra.
Wyrokiem z 24 lipca 2018 r. Sygn.akt I SA/Wa 2017/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
oddalił skargę. Zgodnie z powyższym nieruchomość dwór w Kobiernicach wraz z otaczającym go
parkiem, stanowi własność osoby fizycznej.
Darowizna nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny
na cele publiczne,a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką
samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. Na podstawie powyższego przepisu, gmina
pomniejszyła swój majątek w sołectwie Porąbka 1 o działki oznaczone numerami 2079/34 i 2079/35
o łącznej pow. 0.0735 ha, w celu realizacji przez Powiat Bielski celu publicznego związanego
z infrastrukturą drogową wraz z mostem na rzece Soła.
5. Dzierżawa, najem, użyczenie, trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Porąbka
Dzierżawa mienia komunalnego. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Porąbka
są przedmiotem dzierżawy. Są to nieruchomości, których Gmina nie zamierza w najbliższym czasie
wykorzystać na realizację wykonywanych zadań czy też celów publicznych.
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Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1852 ha. Są to:
1. w Bujakowie część działek oznaczonych numerami 663/6, 653/3, 659/4, 653/1;
1. w Czańcu część działek: 4322/4, 4405, 1248/17, 1270/51 oraz działka 1276/3;
2. w Kobiernicach: część działek 2265/24, 1/2, 463/11, 2265/26, 2161/2, 4912/6, 2429/3;
3. w sołectwie Porąbka, gmina wydzierżawia działki 2086, 4052/5, 6733/1 i 6162/1 oraz części działek
212/28, 295/4, 2079/36, 4799, 1929, 1884/15 i 1885.
Łączny dochód z tytułu dzierżawy gruntów w roku 2018 wyniósł prawie 35.000 zł. netto.
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych. W budynkach będących własnością gminy
wynajmujemy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.031 m 2 (19 mieszkań).
Gmina wynajmuje lokale użytkowe osobom fizycznym i prawnym w budynkach stanowiących
własność Gminy Porąbka tj. w Wiejskich Domach Kultury w Bujakowie, Czańcu, Kobiernicach
i Porąbce oraz w Domu Gromadzkim w Bujakowie.
Ponadto Gmina wynajmuje lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia w każdym sołectwie.
W sołectwie Kobiernice gmina wynajmuje lokal w budynku przy ul. Żywieckiej 8.
W okresie objętym niniejszą informacją, przedmiotem najmu był także budynek w Porąbce przy
ul. Krakowskiej 8 i ul. Wielka Puszcza 141. Łączna powierzchnia wynajmowanych lokali użytkowych
wynosi 2.811,80 m2. Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniósł w roku 2018
ponad 190.000 złotych netto.
Gmina wynajmuje także sale w wiejskich domach kultury tj. w Czańcu, Kobiernicach
i Porąbce na przyjęcia okolicznościowe. Z tego tytułu do kasy Gminy wpłynęła kwota
w wysokości prawie 27.000 zł. Ponadto najemcy płacili za media, których wartość wyniosła ponad
16.000 zł.
Nieruchomości oddane w użyczenie. Użyczenie uregulowane jest w art. 710-719 Kodeksu
cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający
zobowiązuje się zezwolić biorącemu – przez czas oznaczony albo nieoznaczony – na bezpłatne
używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
W chwili obecnej przedmiotem użyczenia są:
- lokale użytkowe w budynkach domów kultury w każdym sołectwie na rzecz Gminnego
Ośrodka Kultury w Porąbce,
- lokale użytkowe w domach kultury w Bujakowie, Czańcu i Porąbce oraz w budynku przy
ul. Wolności 50 w Kobiernicach na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej,
- lokal użytkowy w Domu Kultury w Porąbce na rzecz Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli,
- lokal użytkowy w budynku Domu Kultury w Bujakowie przy ul. Bielskiej 24 na rzecz
Koła Gospodyń Wiejskich w Bujakowie.
- działka 1900/1 o pow. 0,0027 ha położona w Porąbce 1; część działki 1246 o pow.
50 m2 położonej w Czańcu; powierzchnię po 30 m 2 z działki 868 położonej w Porąbce 1
oraz z działek 120/4 i 1280 położonych w Kobiernicach na rzecz Towarzystwa Przyjaciół
Porąbki.
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Ponadto Gmina Porąbka użycza Ludowym Klubom Sportowym w Bujakowie, Czańcu,
Kobiernicach i Porąbce budynki wraz z boiskami.
Nieruchomości oddane przez gminę w trwały zarząd. Trwały zarząd jest formą prawną
władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
Gmina Porąbka oddała w trwały zarząd niżej wymienione nieruchomości następującym jednostkom
organizacyjnym:
1. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie: nieruchomość gruntową
zabudowaną,
położoną
w
Bujakowie
oznaczoną
jako
działki
numer
2963
o pow. 0.1253 ha, 792 o pow. 0.1936 ha, 793 o pow. 0.1733 ha, 794/3 o pow. 0.0054 ha
i 794/4 o pow. 0.0102 ha.
Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie została oddana
w trwały zarząd również nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna numer 798/5 o pow. 0.0644
ha.
1. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu: nieruchomość gruntową zabudowaną
położoną w Czańcu oznaczoną jako działki 909/4 o pow. 0.9520 ha oraz 4754 o pow. 0.1013 ha.
2. Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu został oddany w trwały zarząd lokal
niemieszkalny nr 1 o powierzchni 3771,78 m 2, na który składa się kompleks budynków obejmujący
budynek główny szkoły (z wyłączeniem lokalu nr 2), salę gimnastyczną i pawilon stołówki, wraz
z udziałem w wysokości 377178/383813 części w czterech działkach oznaczonych numerami
1247/2 o pow. 0.0533 ha, 1247/3 o pow. 0.1949 ha, 1247/4 o pow. 0.0674 ha i 4753 o pow. 0.1681
ha oraz nieruchomość oznaczoną jako działka numer 1247/7 o pow. 0.3743 ha.
3. Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach: nieruchomość gruntową zabudowaną
położoną w Kobiernicach, a oznaczoną jako działki numer 4628 o pow. 0.0302 ha, 4629 o pow.
0.0025 ha, 4630 o pow. 0.0039 ha, 238/4 o pow. 0.1127 ha, 239/1 o pow. 0.0637 ha oraz 239/2
o pow. 0.0527 ha.
4. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce: nieruchomość gruntową zabudowaną
położoną w Porąbce obręb 1, oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 1884/3 o pow. 0.3873 ha.
5. Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Czańcu: zabudowaną nieruchomość gruntową położoną
w Czańcu, oznaczoną numerami 2022/4 o pow. 0.1877 ha, 2024/1 o pow. 0.2203 ha i 4752 o pow.
0.0453 ha.
6. Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Czańcu: zabudowaną nieruchomość gruntową położoną
w Czańcu, oznaczoną numerem 1125/1 o pow. 0.1435 ha.
7. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Porąbce: nieruchomość oznaczoną jako działka
ewidencyjna numer 909/2 o pow. 0.0674 ha zabudowaną budynkiem tzw. „Glinki” - nieruchomość
lokalowa „D-1”.
8. Publicznemu Przedszkolu w Kobiernicach: zabudowaną nieruchomość gruntową położoną
w Kobiernicach, oznaczoną numerem 4912/8 o pow. 0.2298 ha.
Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości zabudowane są budynkami szkół, przedszkoli i tzw.
„Glinki”, jak również stanowią place wokół obiektów oraz boiska szkolne.
Dochód z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Porąbce, w roku 2018 wyniósł 11,43 złotych.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) publiczne
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szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego zwolnione są z opłat z tytułu
trwałego zarządu.
Wieczyste użytkowanie na cele mieszkalne i usługowo – handlowe. Wieczyste użytkowanie
gruntu należy do najczęściej stosowanych praw pozwalających na użytkowanie nieruchomości
będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Porąbka oddała w wieczyste
użytkowanie grunt o łącznej powierzchni 0.6773 ha, w tym:
 na cele mieszkaniowe – 0.2461 ha
 na cele handlowo- usługowe – 0.4312 ha.
Roczny dochód z tytułu wieczystego użytkowania na cele mieszkaniowe w 2018 roku wyniósł 900,00
złotych, a na cele handlowo- usługowe 5.488,80 złotych.
W roku objętym niniejszą informacją dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego
użytkowania gruntu.
Inne niż własność prawa majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, Gmina Porąbka jest
w posiadaniu następujących akcji i udziałów:
 w spółce akcyjnej Beskidzki Hurt Towarowy w Bielsku – Białej, Gmina posiada akcje na kwotę
10.000 złotych,
 w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Międzygminny Zakład Komunikacji
w Kętach, Gmina posiada udziały za łączną kwotę 149.000 zł.
 w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Stacji Turystyczno Narciarskiej „Żar”, Gmina
posiada 5.000 złotych udziału.
Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2018 roku Gmina Porąbka nie posiada udzielonych poręczeń.
Gmina Porąbka jest wieczystym użytkownikiem działek oznaczonych numerami 3266/12
o pow. 0.0283 ha, 3266/17 o pow. 0.0321 ha i 4777/25 o pow. 0.0420 ha położonych
w Porąbce 2. Działki te stanowią drogi ogólnodostępne w Porąbce 2. Opłata roczna z tytułu wieczystego
użytkowania wyżej wymienionych gruntów w 2018 roku wyniosła 28,08 zł.
Posiadanie. Posiadanie jest instytucją prawa rzeczowego oznaczającą stan faktyczny, polegający
na władaniu określoną rzeczą przez osobę posiadacza. Stan ten pozostaje pod ochroną prawa jak
również niesie za sobą szereg skutków o zróżnicowanym charakterze prawnym.
Może się wiązać, ale nie musi, z przysługującym posiadaczowi tytułem prawnym do rzeczy. Gmina jest
w posiadaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Są to przede wszystkim działki stanowiące drogi, którymi
Gmina administruje.
Docelowo będziemy starać się o komunalizację wszystkich tych działek. Ponadto Gmina jest
w posiadaniu nieruchomości, które w ewidencji gruntu są wpisane jako: Urząd Gminy w Porąbce-Drogi
Dojazdowe. Działki te w przeważającej części stanowią w księgach wieczystych własność prywatną.
Gmina sukcesywnie składa wnioski o zasiedzenie tych nieruchomości.
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Na dzień dzisiejszy Gmina jest w posiadaniu i użytkowaniu prawie 43 hektarów gruntów.

GRUNTY W POSIADANIU GMINY
Użytki
wg
ewidencji
gruntów

Bujaków

Czaniec

Kobiernice

Porąbka-1

Porąbka-2

RAZEM

Drogi

2.6327 ha 1.3128 ha

7.3780 ha

7.4834 ha

1.1920 ha

19.9989 ha

Tereny
budowlane

0.0689 ha 0.1531 ha

0.1301 ha

0.1584 ha

0.0474 ha

0.5579 ha

0.0348 ha

-

-

0.0348 ha

5.1327 ha

12.7719 ha

2.0804 ha

22.2713 ha

Tereny
przemysłow
e
Pozostałe
grunty

-

-

0.2200 ha 2.0663 ha

OGÓŁEM

42.8629 ha

6. Komunalny zasób Gminy Porąbka
Mając na uwadze grunty, których Gmina Porąbka jest posiadaczem oraz powierzchnię
nieruchomości, których gmina jest właścicielem, ogółem Gmina Porąbka jest w posiadaniu 232.5826 ha
gruntów, w tym:
- powierzchnia nieruchomości wynikająca z prawa własności: 189.7197 ha,
- powierzchnia nieruchomości wynikająca z posiadania: 42.8629 ha.
Komunalny zasób gminy, uwzględniający prawo własności został przedstawiony tabelarycznie
i obejmuje:
(1) Tabela 1 - Grunty stanowiące własność gminy.
(2) Tabela 2 - Wartość obiektów kubaturowych i innych urządzeń
Obie tabele zawierają dane, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku.
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Tabela 1.
Grunty stanowiące własność Gminy Porąbka
według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grunty
stanowiące
własność
Gminy

Gruntu
Grunty
Razem
Grunty
oddane
w posiadaniu powierzchnia
sprzedane w wieczyste
gminy
gruntów
użytkowanie

Grunty
oddane
w trwały
zarząd

Razem
grunty
będące
przedmiote
m własności
i posiadania
wg stanu
na dzień
31.12.2018
r.

pow. w ha.

pow. w ha.

pow. w ha

pow. w ha.

pow. w ha.

pow. w ha.

pow. w ha.

Bujaków

Bujaków

Bujaków

Bujaków

Bujaków

Bujaków

Bujaków

22.0540

2.9216

24.9756

-

0.1158

0.5722

24.2876

Czaniec

Czaniec

Czaniec

Czaniec

Czaniec

Czaniec

Czaniec

42.6957

3.5322

46.2279

0.0202

0.0235

2.5081

43.6761

Kobiernice

Kobiernice

Kobiernice

Kobiernic
e

Kobiernice

28.7874

12.6756

41.4630

3.2257

0.1382

0.4955

37.6036

Porąbka

Porąbka

Porąbka

Porąbką

Porąbka

Porąbka

Porąbka

104.3428

23.7335

128.0763

0.2065

0.3998

0.4547

127.0153

Razem

Razem

RAZEM

Razem

Razem

Razem

RAZEM

197.8799

42.8629

240.7428

3.4524

0.6773

4.0305

232.5826
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Tabela 2
Wartość księgowa obiektów kubaturowych i innych urządzeń
według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Sołectwo

Sport

Oświata

Kultura

Budynki na
cmentarzach

Inne
budynki
i budowle

Wodociągi
i
kanalizacja

OGÓŁEM

BUJAKÓW

151.318,56
zł.

1.858.822,23
zł.

167.415,20
zł.

6.525 zł.

425.601,31
zł.

-

2.609.682,30
zł.

CZANIEC

854.458,01
zł.

5.404.308,50
zł.

562.583,31
zł.

6.000 zł.

766.167,75
zł.

10.161.289
zł.

17.754.806,57
zł.

KOBIERNICE

59.444 zł.

4.230.478,93
zł.

-

5.188,80 zł.

1.311.149,91
zł.

12.930.739
zł.

18.537.000,64
zł.

PORĄBKA

274.147,06
zł.

2.490.926,82
zł.

1.218.032,20
zł.

1.708,92 zł.

1.925.289,01 3.283.797 zł.
zł.

9.193.901,01
zł.

OGÓŁEM

1.339.367,63
zł.

13.984.536,48
zł.

1.948.030,71
zł.

19.422,72 zł.

4.428.207,98
zł.

48.095.390,5
zł

26.375.825
zł.

7. Zamierzenia na 2019 rok w zakresie gospodarki mieniem komunalnym Gminy Porąbka
Gmina włada 43 ha terenów stanowiących przede wszystkim drogi, które wymagają
komunalizacji. Bardzo dużo dróg ogólnodostępnych to działki, które w księgach wieczystych wpisane
są na rzecz prywatnych właścicieli. Jedynym środkiem umożliwiającym przejęcie tych dróg to
zasiedzenie.
W 2019 roku zamierzamy złożyć wnioski o zasiedzenie szeregu dróg w sołectwie Czaniec
i Bujaków.
Nie udało się złożyć wniosków o zasiedzenie nieruchomości zabudowanych czyli: Ośrodka
Zdrowia w Porąbce (stara część budynku), byłej szkoły w Wielkiej Puszczy, Szkoły Podstawowej Nr 2
w Czańcu oraz gruntu pod budynkiem „Ania” w Porąbce Kozubniku.
Nadal będziemy składać wnioski o komunalizację przede wszystkim dróg z art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j.
Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) dotyczących w szczególności ulicy Bratniej, Leśnej, Bajecznej
i Bławatków w Czańcu.
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Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na
własność gminy z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale
prawomocne. W sytuacji przedstawionej powyżej właściciel może wystąpić z wnioskiem o wypłatę
odszkodowania. Na dzień 31.12.2018 roku zostało złożonych 18 wniosków.
W 2019 roku zamierzamy dokonać zakupu:
1) działki położonej w Kobiernicach, w celu uregulowania stanu prawnego
ul. Pańskiej,
2) działek przy cmentarzu komunalnym w Porąbce, które częściowo stanowią dojście do cmentarza
komunalnego,
3) działki zajętej pod częścią ulicy Barwnej w Czańcu,
4) działek zajętych pod częścią ulicy Bzów,
5) działek zajętych pod ulicę Mokrą w Kobiernicach.
Planujemy również sfinalizować trwające od roku 2018 zamiany:
1) działek leśnych stanowiących własność Gminy Porąbka o wartości około
140 tyś. złotych netto na działki będące własnością Lasów Państwowych znajdujące się przy
Szkole Podstawowej w Porąbce Kozubniku, których wartość określa się na 140 tys. złotych
netto.
2) działek w centrum Porąbka (plac targowy), stanowiących własność gminy
o wartości 230 tys. zł. netto, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, której to wartość
określa się na 230 tys. zł. netto.
W zakresie zbywania mienia, planujemy zbycie:
 działek użytkowanych od lat przez mieszkańców gminy, którzy do tej pory nie mają
uregulowanych własności,
 działki 1000/4 położonej w Porąbce 1.
Planowany dochód ze sprzedaży, w przypadku pozytywnie zakończonych przetargów wyniesie około
70 tys. zł.
Planowany dochód z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntu, wynajmu lokali
użytkowych
i mieszkalnych oraz trwałego zarządu w roku 2019 wyniesie ponad 270 tys. zł.
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Dział IV. Budżet gminy i finanse.
Rozdział 1. Budżet gminy.
Budżet gminy na 2018 r. został przyjęty Uchwałą nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Porąbka
z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Porąbka pod adresem
http://bip.porabka.pl/8349/dokument/21265.
W trakcie 2018 roku zmiany w budżecie zostały wprowadzone pięcioma uchwałami Rady
Gminy oraz trzydziestoma pięcioma zarządzeniami Wójta Gminy. Plan oraz wykonanie dochodów
i wydatków ogółem zawiera poniższa Tabela nr 1.
Tabela 1.
Plan
Dochody:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie

62 928 047,88
60 074 389,67
2 853 658,21
66 174 609,88
58 862 243,79
7 312 366,09

61 165 535,33
60 403 770,40
761 764,93
62 512 052,60
57 176 156,51
5 335 896,09

Procent
wykonania
97,20%
100,55%
26,69%
94,47%
97,14%
72,97%

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 3.947,69 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4.034,59 zł.
Wykonanie dochodów bieżących przekroczyło zakładany plan. W zakresie dochodów
majątkowych realizacja na poziomie 27% wynika z charakteru inwestycji oraz przedłużającymi się
procedurami przyjmowania, oceny i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
europejskich.
W 2018 r. dochody gminy wzrosły o 5% w stosunku do 2017 r. na co składa się przede
wszystkim wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, który wzrósł
o 1.721.564,00 zł w stosunku do 2017r.
W zakresie wydatków odnotowano wzrost wydatków ogółem o 4.618.122,80 zł w stosunku do
2017r. co stanowiło 8%. Wydatki majątkowe w 2018r. wzrosły o 1.850.168,66 zł. w stosunku do 2017r.
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W Tabeli nr 2 przedstawiono wykonanie i dynamikę dochodów i wydatków w 2017 r. i 2018 r.

Dochody
Dotacje z Budżetu UE
Dotacje z Budżetu Państwa
Udziały PIT
Udziały CIT
Wpływy z podatku od nieruchomości
Sprzedaż mienia
Wydatki
Wydatki majątkowe
Wolne środki

2017
58 245 081,47
0,00
15 190 725,49
12 728 951,00
517 892,15
8 844 273,84
252 034,00
57 893 929,80
3 485 727,43
2 526 421,91

2018
61 165 535,33
514 301,02
15 272 321,67
14 450 515,00
570 632,75
8 782 455,86
62 295,62
62 512 052,60
5 335 896,09
2 830 478,01

Dynamika
5%
1%
14%
10%
-1%
-75%
8%
53%
12%

Strukturę zrealizowanych dochodów obrazuje poniższy Rysunek.

Żródła dochodów w 2018 r.

Dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone; 23%

Dochody własne bez PIT i CIT; 27%

Subwencje; 23%
Udziały PIT i CIT; 25%
Dotacje z Budżetu Państwa oraz UE ; 3%

Rys.1 Źródła dochodów w 2018 r.
Dochody własne gminy wykonane w 2018 roku stanowią 51% zrealizowanych dochodów
budżetowych.
Głównym źródłem dochodów własnych są wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób
fizycznych – PIT oraz z podatku od osób prawnych - CIT, które wyniosły łącznie 15.021.147,75 zł.
Wpływy z tego tytułu przekroczyły plan o 914.071,75 zł i zostały zrealizowane odpowiednio: PIT
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w 106,35%, CIT w 109,74%. Pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w wysokości
16.493.439,89 zł. Kolejną ważną pozycją w zrealizowanych dochodach są dotacje z budżetu Państwa na
zadania zlecone otrzymane w kwocie 13.932.070,34 zł. Są to głównie zadania związane ze wsparciem
rodziny oraz pomocą społeczną. Subwencje otrzymane przez gminę w 2018r. wyniosły 13.864.325,00
zł, z tego subwencja oświatowa wyniosła 12.540.992,00 zł.
Ostatnią pozycję w strukturze dochodów stanowią pozostałe dotacje z budżetu Państwa
w kwocie 1.340.251,34 zł oraz dotacje ze środków europejskich w kwocie 514.301,02 zł.
W 2018 roku zostały zakończone procedury rozliczania projektów w ramach programów
zrealizowanych w latach 2016-2017 z udziałem środków europejskich. Gmina otrzymała wpływy na
projekty:
1) Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka
i Palkovic – 74.701,54 zł,
2) Skrojone gimnazjum na miarę – działanie tworzy rzeczywistość – 13.479,38 zł,
3) Budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec – 77.068,00 zł.
Na projekty realizowane w 2018 roku gmina otrzymała następujące kwoty:
4) Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – 123.224,10 zł,
5) Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka – 225.828,00 zł.
Poniższa Tabela nr 3 przedstawia omówione dochody oraz wysokość zrealizowanych wybranych
pozycji dochodów własnych.
Dochody ogółem
Dochód na 1-go mieszkańca
Dochody w podziale na źródło
Subwencje
Dotacje Budżetu Państwa na zadania zlecone
Dotacje Budżetu Państwa na zadania własne
Dotacje w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich na programy
inwestycyje i społeczno edukacyjne
Udziały w PIT
Udziały w CIT
Dochody własne (bez PIT i CIT)
W tym:
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z innych opłat (odpady, pas drogowy)
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z usług
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61 165 535,33
3 947,69
Wykonanie w
Udział w dochodach
złotych
ogółem
13 864 325,00
22,67%
13 932 070,34
22,78%
1 340 251,34
2,18%
514 301,02
0,84%

14 450 515,00
570 632,75
16 493 439,89

23,63%
0,93%
26,97%

8 782 455,86
302 145,22
112 773,12
194 555,79
2 209 053,48
469 132,98
1 469 837,69

14,36%
0,49%
0,18%
0,32%
3,61%
0,77%
2,40%
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Rysunek 2 przedstawia Strukturę poniesionych w 2018 roku wydatków.

Pozos ta łe; 1% Kul tura, s port i turys tyka bez i nwes tycji ; 3% Wydatki ma jątkowe; 9%
Gos podarka komuna l na i us ługowa bez i nwes tycji ; 11%

Ochrona zdrowi a , rodzi na i opi eka s połeczna ; 26%

Gos podarka ni eruchomoś ci a mi; 1% Trans port publ i czny i drogi ; 4%

Oświ ata ; 35%

Admi ni s tra cja publ i czna; 10%

Rys.2 Struktura wydatków.
W 2018 r. wydatki majątkowe stanowiły 8,54% wykonanych wydatków. W zakresie wydatków
bieżących na pierwsze miejsce wysuwają się wydatki na oświatę, które wyniosły 21.695.645,41zł
i stanowią 34,71% wykonanych wydatków ogółem. W zakresie wydatków majątkowych realizowanych
w placówkach oświatowych, gmina wydatkowała kwotę 370.442,16 zł. (adaptacja pomieszczeń na
oddziały przedszkolne w budynku SP w Bujakowie, opracowanie operatu wodnoprawnego oraz
realizacja odwodnienia fundamentów w przedszkolu nr 1 w Czańcu, budowa placu zabaw przy SP nr 2
w Porąbce, zagospodarowanie terenu przy SP w Bujakowie, rozpoczęcie rozbudowy SP nr 1
w Porąbce).
Kolejną pozycję w wydatkach bieżących zajmują wydatki na rodzinę, opiekę społeczną
i ochronę zdrowia, które w 2018 r. wyniosły 16.521.053,94 zł. W ramach tej kwoty wypłacone zostały
świadczenia społeczne w łącznej wysokości 13.960.678,48 zł.
Trzecią pozycję stanowią wydatki związane z gospodarką komunalną oraz usługową (t.j.
utrzymanie sieci kanalizacyjnej, cmentarzy, oświetlenia, czystości), które łącznie wyniosły 6.705.890,57
zł., w tym wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 2.247.995,61 zł, których kwota stanowi 126,37%
wydatków poniesionych w 2017r.
Wydatki związane z administracją publiczną wyniosły w 2018r . 6.226.878,04 zł. Na tę kwotę
składają się wydatki związane z działaniem Urzędu Gminy oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli oraz realizowane przez gminę zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
W 2018r. gmina wydatkowała na obsługę długu kwotę 262.172,79 zł co stanowi 0,42%
wydatków ogółem. Na koniec 2018 roku saldo kredytów i pożyczek wyniosło 12.034.673,37 zł. Łączne
zadłużenie gminy wzrosło w 2018 roku w stosunku do 2017 r. o 1.584.873,37 zł.
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Tabela nr 4 poniżej przedstawia strukturę wydatków zrealizowanych w 2018r.
Wydatki ogółem
Wydatki na 1-go mieszkańca

62 512 052,60
4 034,59
Wykonanie
Udział w wydatkach
ogółem
5 335 896,09
8,54%
57 176 156,51
91,46%

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
W tym:
Oświata
Administracja publiczna
Transport publiczny i drogi
Ochrona zdrowia, rodzina i opieka społeczna
Gospodarka odpadami
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka komunalna i usługowa bez inwestycji
Kultura, sport i turystyka bez inwestycji
Obsługa długu
Inne

21 695 645,41
6 226 878,04
2 461 529,39
16 521 053,94
2 247 995,61
832 031,47
4 457 894,96
2 051 086,81
262 172,79
419 868,09

34,71%
9,96%
3,94%
26,43%
3,60%
1,33%
7,13%
3,28%
0,42%
0,67%

bezpi eczeńs two i ochrona przeci wpożarowa; 4%
gos poda rka komunal na i ochrona ś rodowi s ka; 23%
Infras truktura wodoci ągowa i s ani ta cyjna ws i ; 38%

Gos podarka ni eruchomoś ci ami ; 1%

Drogi ; 15%
Urząd gminy; 3%

Cmentarze ; 2%
obi ekty s portowe; 8%
pl acówki oś wi atowe; 7%

Rys.3 Struktura wydatków majątkowych
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Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2018 rok zostało opublikowane na BIP pod
adresem http://bip.porabka.pl/8873/dokument/24585

Rozdział 2. Fundusze sołeckie.
W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę
136.295,65 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bujakowie
58.341,03 zł, z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.093,50 zł.

– kwota wydatków:

2) budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowycm w Czańcu – kwota wydatków:
76,015,15 zł, z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.015,15 zł.
3) w sołectwie Kobiernice - opracowanie projektu oświetlenia ul. Beskidzkiej i części Mokrej oraz
wykonanie II etapu oświetlenia części ul. Beskidzkiej od nr 1C do nr 2 – kwota wydatków
34.093,50 zł, z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.093,50 zł.
4) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce – kwota
wydatków 60.409,07 zł. z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.093,50 zł.

Rozdział 3. Finanse gminy.
1) Stan finansów gminy - cztery podstawowe wskaźniki:
a) udział dochodów własnych w dochodach ogółem; wynosi 51,52% (31.516.702,57 /
61.165.535,33)
b) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; wynosi 8,54% (5.335.896,09 /
62.512.052,60)
c) zadłużenie ogółem; 12.034.673,37 zł, co stanowi 19,7% wykonanych dochodów
d) stan kredytów i pożyczek na koniec roku:

Rok

2015

2016

2017

2018

Saldo zadłużenia

10.403.800,00

10.475.800,00

10.449.800,00

12.034.673,37

Dochody wykonane

50.568.689,06

53.736.292,10

58.245.081,47

61.165.535,33

20,6%

19,5%

17,9%

19,7%

Wskaźnik

Stan wolnych środków na 31.12.2018r. wyniósł 2.830.478,01 zł.
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2) Wykonanie budżetu gminy – cztery podstawowe wskaźniki:
wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków;
 dochody wykonano w 97,20 % (61.165.535,33 / 62.928.047,88 ) , z czego dochody bieżące
w 100,55 % (60.403.770,40 / 60.074.389,67);
 udziały w PIT i CIT wykonano w 106,48 % ( 15.021.147,75 /14.107.076,00 ), co stanowi 48,16 %
dochodów własnych ( 15.021.147,75/31.127.064,61 );
 dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 99,40% ( 8.782.455,86 /8.835.350,00),
 wydatki wykonano w 94,47 % ( 62.512.052,60 /66.174.609,88 ),
 wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny - za rok 2018 została osiągnięta nadwyżka operacyjna
(dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 3.227.613,89 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się
deficytem budżetowym w kwocie -1.346.517,27 zł, który był mniejszy od planowanego
o 1.900.044,73 zł.
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: - opisano
w Rozdziale 1 niniejszego Działu.
4) Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych - wydatki majątkowe zrealizowane zostały
w wysokości 5.335.896,09 zł, co stanowi 72,97% planu.

Rozdział 4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.
226 ust. 3 ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – budowa sieci
kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko
Okres realizacji projektu: 2018 – 2019 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 4.729.787,14 zł,
Poniesione wydatki w 2018 r. 1.627.873,37 zł,
Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków.
Termin zakończenia robót: 16 września 2019 r.
Realizacja inwestycji jest podzielona na dwa etapy:
Etap 1: sieć kanalizacyjna: ok 3 km
przyłącza: ok. 180 metrów (ok. 35 sztuk)
do końca roku 2018
Etap 2: sieć kanalizacyjna: 5,7 km
pompownie: 1 sztuka
przyłącza: 531 m (ok. 103 sztuki)
wykonanie nawierzchni asfaltowych po pracach budowlanych
Łącznie zostanie wykonane ok. 9 km sieci kanalizacyjnej, ponad 700 metrów przyłączy (ok. 138 sztuk)
oraz jedna pompownia.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej
Okres realizacji projektu: 2016 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 2.056.000,00 zł,
Poniesione nakłady 1.256.000,00 zł, w tym w 2018 r. 390.0000,00 zł,
Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem
wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla
swoich
domów
przydomową
oczyszczalnię
i
równocześnie
chcą
skorzystać
z pomocy Gminy w tym zakresie.
W roku 2018 zrealizowano 65 umów. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego
budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku
inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej
oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.
3. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy
Okres realizacji: 2010 – 2019 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 4.039.185,99 zł,
Poniesione nakłady 3.551.723,03 , w tym w 2018 r. 112.537,04 zł ,
W roku 2018 zakończono kolejny etap prac wykończeniowych w dobudowanym skrzydle budynku
Urzędu. Wykonano m.in. podłogi, malowanie ścian i stolarkę drzwiową. W roku 2019 kolejności
planowany jest zakup wyposażenia.
4. Most na ul. Kruczej w Czańcu – poprawa infrastruktury dla mieszkańców
Okres realizacji: 2018 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 170.000,00 zł,
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie mostu na ul. Kruczej
w Czańcu.
5. Wpłata na dofinansowanie zadań Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Bielsko-Biała
pn.: „Rozwój nisko emisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku
Powiatowo-Gminnego” - Ograniczenie emisji spalin i odnowa taboru transportowego
Łączne planowane nakłady: 232.208,04 zł,
Wydatki 2018 r.: 0
Przedsięwzięcie wycofane z realizacji.
6. Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I –
poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej
Okres realizacji zadania: 2018-2021 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne nakłady finansowe planowane: 800.000,00 zł (etap I) /brak wydatków w 2018 r.,
Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest
budowa ponad 7 km sieci wodociągowej oraz ok. 235 sztuk przyłączy.
7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji
Okres realizacji projektu: 2018 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 4.000.000,00 zł,
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Poniesione nakłady w 2018 r. 18.552,32 zł,
Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2018 r. Rozbudowa budynku szkoły obejmuje nadbudowę
kondygnacji nad częścią obiektu (trzy sale lekcyjne, komunikacja i sanitariaty) jak również dobudowę
klatki schodowej i windy. W zakres prac wchodzi również wykonanie połączenia komunikacyjnego
pomiędzy najstarszą częścią szkoły, a częścią rozbudowywaną. W ramach inwestycji przebudowane
zostaną również piwnice na potrzeby urządzenia szatni dla uczniów. Zrealizowane zostaną roboty
instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan c.o. i instalacji elektrycznej. Budynek zostanie również
docieplony i wykonana zostanie nowa elewacja. Powierzchnia użytkowa Szkoły Podstawowej
w Porąbce wzrośnie z 1849,20 m2 do 2165,78 m2.
8. Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach - poprawa infrastruktury drogowej gminy
Okres realizacji projektu: 2018 – 2020 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 1.019.594,00 zł,
Poniesione nakłady w 2018 r. 269.594,40 zł,
W ramach etapu 1.1 przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach wykonana została kanalizacja
deszczowa, odwodnienie liniowe, wymieniono podbudowę i wykonano nawierzchnię drogi. Prac2e
przewidziane w ramach etapu 1.1 zostały zakończone w 2018 r.
W latach 2019 i 2020 planuje się kontynuację tej inwestycji (Etap 1.2) od km 0+54 do skrzyżowania
z ul. Sportową bez samego skrzyżowania oraz od km 0+111,67 do 0+192,15 ciąg ulicy Sportowej od
skrzyżowania z ulicą Wczasową łącznie ze skrzyżowaniem do wałów oraz dojazdem w kierunku posesji
nr 34 i 38 (Etap 2).
9. Budowa pieszych tras dydaktyczno-przyrodniczych oraz placów do edukacji ekologicznej przez
zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi w ramach projektu „Zagospodarowanie
cieków wodnych w gminie Porąbka”
Okres realizacji projektu: 2017 – 2019 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 3.500.000,00 zł,
Poniesione nakłady w okresie realizacji: 831.008,96 zł.
Projekt „Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka” dofinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej. Inwestycja ta obejmuje utworzenie ciągu tras dydaktyczno-przyrodniczych na terenie
wszystkich czterech sołectw o łącznej długości 27 km oraz budowę placów do edukacji ekologicznej
przez zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi.
W 2018 r. zakończono pierwszą część projektu polegającą na budowie tras dydaktyczno –
przyrodniczych. W sołectwie Bujaków utworzono 3 trasy, w sołectwie Czaniec 1 trasę,
w sołectwie Kobiernice 6 tras oraz w sołectwie Porąbka 4 trasy. W 2019 r. kontynuuje się prace
związane z budową placów do edukacji ekologicznej.
10. Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie – poprawa infrastruktury dla mieszkańców
(zadanie inwestycyjne)
Okres realizacji: 2017 – 2018
Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady ogółem 72.905,11 zł, w tym w okresie sprawozdawczym:
72.905,11 zł.
W roku 2017 wykonano separator. Natomiast w roku 2018 wykonano prace związane z systemem
odwodnienia terenu (montaż systemu: ACO-DREN, studnie rewizyjne.)
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W roku 2017 wykonano kanalizację deszczową na przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 wykonano
budowę parkingu wraz z elementami małej architektury.
11.Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – stworzenie warunków do aktywnego
spędzania czasu
Okres realizacji projektu: 2017 – 2018
Zadanie zrealizowano - poniesione nakłady łączne 255.940,95 zł , w okresie sprawozdawczym:
255.940,95 zł.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej oraz rowerowego placu zabaw –
pumptrack. Inwestycja ma na celu wzmocnienie atrakcyjności miejsca oraz jest próbą odpowiedzi na
rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Poszczególne
funkcje strefy wypoczynku są szeroko adresowane zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.
12.Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu
Okres realizacji: 2017 – 2018
Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady łączne 205.351,93 zł, w okresie sprawozdawczym
185.351,93 zł.
W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę ul. Górskiej w Czańcu na odcinku 334 m polegająca na
wymianie podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni, odtworzeniu istniejących rowów oraz
przebudowie istniejących zjazdów do posesji.
13.Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do
aktywnego spędzania czasu
Okres realizacji projektu: 2017 – 2021 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 450.000,00 zł
W 2017 r. nie poniesiono nakładów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie
25.215,00 zł.
Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane ze stworzeniem miejsca aktywnego wypoczynku
w rejonie potoku Wielka Puszcza w Porąbce, tj. budowę wiaty z paleniskiem, dostawę i montaż
urządzeń dla dzieci oraz elementów małej architektury, wykonanie dojść o nawierzchni żwirowej
i wykonanie oświetlenia terenu.
14.Dokumentacja projektowa dla zadania budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej nr 4473 Kęty – Podlesie – Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach.
Okres realizacji projektu: 2017 - 2018
Łączne planowane nakłady: 54.500,00 zł
Zadanie zrealizowano - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 54.000,00 zł.
Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr S4473 Kęty – Podlesie – Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach.
Budowa chodnika będzie prowadzona etapowo w latach 2018-2021, w ramach posiadanych przez
Gminę środków finansowych. W ramach inwestycji planowana jest:
1) budowa chodnika dla pieszych na odcinku ok. 430 m - ul. Parkowa na odcinku od budynku szkoły do
skrzyżowania z ul. Zamoście o szerokości 2,0 m, strona prawa, chodnik od strony drogi obramowany
krawężnikiem drogowym typu ciężkiego;
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2) odwodnienie drogi, chodnika i terenu przyległego, w tym budowa kanalizacji deszczowej;
3) dostosowanie szerokości pasa ruchu przy chodniku do szerokości min. 3,0 m.
4) w miejscach istniejących przystanków należy zaprojektować zatoki autobusowe;
5) przebudowa przepustów;
6) przebudowa wjazdów na posesje;
7) docelowa organizacja ruchu;
8) organizacja ruchu na czas robót;
9) przebudowa kolidujących urządzeń obcych.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul.
Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego
oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko
Okres realizacji projektu: 2017 – 2019 (zadanie w trakcie realizacji)
Łączne planowane nakłady: 26.000,00 zł
W latach 2017-2018 nie poniesiono wydatków.
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla budowy sieci kanalizacyjnej
w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej
w Gminie Porąbka, w tym:
1. Aktualizację map do celów projektowych
2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
3. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
W 2018 r. gmina realizowała wyłącznie przedsięwzięcia inwestycyjne. Łączne wydatki objęte limitem
z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 3.842.979,08 zł.
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Dział V. Działalność organu stanowiącego gminy Porąbka - Rada
Gminy Porąbka
Rozdział 1. Wstęp.
Rada Gminy Porąbka działa w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz Statut Gminy Porąbka uchwalony Uchwałą
Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r. ze zmianą uchwaloną Uchwałą
Nr XXXIX/331/2018 Rady Gminy z dnia 25 września 2018 r.
Rada Gminy jest organem stanowiącym, natomiast organem wykonawczym jest Wójt Gminy.
Rok 2018 był rokiem wyborów do samorządu gminnego, dlatego w czasie tym funkcjonowały
Rady dwóch kadencji: Rada Gminy kadencji 2014-2018 oraz Rada Gminy kadencji 2018-2023.

Rozdział 2. Rada Gminy Porąbka kadencji 2014-2018.
Rada Gminy Porąbka kadencji 2014-2018 została wybrana w wyborach samorządowych
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku. W skład Rady weszło 15 radnych wskazanych
z imienia i nazwiska w Dziale I Raportu.
Na I Sesji Rady w dniu 1 grudnia 2014 roku radni złożyli ślubowanie, które uprawniło ich do
wykonywania mandatu radnego.
Na w/w Sesji dokonany został wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Wybrani
zostali:
1) Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew DRABEK
2) Wiceprzewodnicząca Rady Pani Maria MYDLARZ
II Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 9 grudnia 2014 r. Na niniejszej Sesji ślubowanie złożył
Wójt Gminy – Pan Czesław Bułka, który wybrany został w ponownym głosowaniu w dniu
30 listopada 2014 r.
Ponadto powołano niżej wymienione Komisje Rady, ustalono ich skład osobowy oraz przedmiot
działania, a także dokonano wyboru przewodniczących poszczególnych Komisji.
1) Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.

HAŁAT Władysław
- Przewodniczący Komisji
PASYMOWSKI Andrzej - Wiceprzewodniczący Komisji
NALBORCZYK Tomasz - Sekretarz Komisji
SOPIAK Adam
- Członek Komisji

Przedmiot działania:
Dokonywanie kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych, jak również wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli
zleconych przez Radę Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
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z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
2) Komisja Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BORECKI Tomasz
PĘKALA Roman
DRABEK Zbigniew
DRZEWIECKI Marek
FILARSKI Grzegorz
HAŁAT Władysław
KASTELIK Szymon
KOCEMBA Ignacy
KULA Eugenia
MŁYNARSKA-MAZUR Alicja
MYDLARZ Maria
NALBORCZYK Tomasz
PASYMOWSKI Andrzej
SOPIAK Adam
TYLZA-JANOSZ Marta

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji

Przedmiot działania:
1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw finansowych, m.in: budżetu gminy,
podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem gminnym oraz sprawowanie kontroli nad ich
wykonaniem,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie spraw budżetu gminy, podatków i opłat
lokalnych, gospodarki mieniem gminnym oraz bezpieczeństwa publicznego,
3) analiza i ocena sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta, Przewodniczącego Rady,
5) sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacją inwestycji gminnych,
6) opiniowanie projektów założeń i projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
3) Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PĘKALA Roman
BORECKI Tomasz
DRZEWIECKI Marek
FILARSKI Grzegorz
HAŁAT Władysław
KASTELIK Szymon
KULA Eugenia
MŁYNARSKA-MAZUR Alicja
MYDLARZ Maria
PASYMOWSKI Andrzej

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
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Przedmiot działania:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących m.in: kultury, oświaty, zdrowia,
rodziny, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie spraw kultury, oświaty, zdrowia, rodziny,
sportu, rekreacji i wypoczynku,
3) analiza i ocena sprawozdań z wykonania budżetu gminy w zakresie spraw dotyczących kultury,
oświaty, zdrowia, rodziny, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz sprawozdań finansowych
instytucji kultury,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta, Przewodniczącego Rady,
5) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących kultury, wychowania,
oświaty w tym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
6) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, sportu,
rekreacji i wypoczynku.
Kadencja Radzie Gminy upłynęła z dniem 16 listopada 2018 r. Przez okres 4 lat Rada
obradowała na 40 Sesjach (w roku 2018 odbyło się 8 Sesji) i podjęła 344 uchwały (w roku 2018 - 64
uchwały).
Niezależnie od Uchwał, Rada Gminy przyjęła dwa apele dotyczące: ws. rozpoczęcia budowy
inwestycji
pod
nazwą
„Beskidzka
Droga
Integracyjna”
oraz
ws.
pilnego
i zdecydowanego przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac mających na celu poprawę
jakości powietrza.
Rada Gminy, oprócz powyższego, realizowała coroczne plany pracy w ramach których zajmowała się
m.in.:
1) sprawozdaniami Wójta Gminy na temat:
a) wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2015, 2016, 2017 i 2018,
b) realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych,
d) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2) sprawozdaniami z działalności:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) Gminnego Ośrodka Kultury,
c) Gminnej Biblioteki Publicznej,
d) Komisariatu Policji w Kobiernicach,
e) Ochotniczych Straży Pożarnych,
3) oceną zasobów pomocy społecznej,
4) podstawową służbą zdrowia,
5) edukacją publiczną,
6) funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,
7) procedurą uchwalenia Statutu Gminy oraz jego zmian,
8) realizacją:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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b) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
9) sprawozdaniami z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w zakresie spraw
zleconych przez Radę,
10) informacją na temat corocznie złożonych oświadczeń majątkowych radnych,
11) rozpatrzono pisma mieszkańców sołectwa Porąbka dotyczące utworzenia Szkoły Podstawowej
w Porąbce Kozubniku.
Komisja Rewizyjna, na podstawie uchwał Rady Gminy, w minionej kadencji przeprowadziła
16 kontroli w następującym zakresie: analiza wykonania budżetu gminy za 2014 r,, kontrola procedury
przetargowej przy wyborze wykonawcy na budowę kanalizacji na terenie Gminy Porąbka, zimowe
utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015.kontrola remontów dr, óg na terenie Gminy Porąbka, kontrola
w zakresie obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół, analiza wykonania budżetu
gminy za 2015 r., ocena stanu bezpieczeństwa uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Porąbce, kontrola prawidłowości przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy budowy
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kobiernice, kontrola wypłat zasiłków celowych specjalnych
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozliczenie środków na realizację i remonty dróg w ramach
środków na usuwanie skutków powodzi w roku 2016 r., analiza wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
wydatki
w roku 2016 na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, dotowanie w roku
budżetowym 2016 przedszkoli niepublicznych w gminie, kontrola dotacji celowych realizowanych
w oświacie, analiza wykonania budżetu gminy za 2017 r., kontrola procedury przetargowej dotyczącej
budowy parkingu wraz z kanalizacjąi mała architekturą w Bujakowie przy cmentarzu: kanalizacja
deszczowa etap II.
Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości
i nie wydała żadnych zaleceń pokontrolnych.
Komisja Budżetu (...) oraz Komisja Kultury (...) obradowały łącznie na 45 posiedzeniach,
w tym 37 to wspólne posiedzenia tychże Komisji.
Komisje zajmowały się między innymi następującymi sprawami:
1) omówiono 371 projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych pod obrady Rady,
2) uczestniczono w procedurze absolutoryjnej za 2014, 2015, 2016 i 2017 r., oceniając wykonanie
poszczególnych budżetów gminy i planów gospodarczych,
3) uczestniczono w procedurze uchwalenia budżetu gminy i planu gospodarczego gminy na rok
2015, 2016, 2017 i 2018,
4) wypracowano nowe regulacje prawne w zakresie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka,
a następnie jego zmiany,
5) analizowano wnioski o zmianę studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania
w gminie,
6) funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi,
7) ochroną przeciwpowodziową w gminie,
8) związaną ze szkodami, jakie wyrządza dzika zwierzyna na terenie gminy,
9) sprawami własnościowymi działek pod drogami w Porąbce–Kozubniku,
10) skargami złożonymi na działalność Wójta Gminy oraz skargą na Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Porąbce,
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11) działalnością statutowo–finansową Ludowych Klubów Sportowych funkcjonujących na terenie
Gminy Porąbka – zaproszono Prezesów Klubów,
12) sprawami podstawowej służby zdrowia na terenie gminy – zaproszono: Przedstawicieli NZOZ
„PoliMed” w Porąbce i Dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego,
13) funkcjonowaniem przedszkoli w gminie - zaproszono Dyrektorów Przedszkoli Publicznych
i Niepublicznych z terenu gminy.
14) sprawami związanymi z lokalnym transportem zbiorowym w gminie – w spotkaniach
uczestniczyli przedstawiciele spółki PKS Bielsko-Biała oraz Starosta Bielski,
15) zmianami studium planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka,
16) wspieraniem uzdolnionych dzieci i młodzieży,
17) zapoznano się z informacją:
a) w zakresie spraw związanych z odwodnieniem ulicy Królewskiej w Czańcu,
b) Starosty Powiatu Bielskiego odnośnie przystąpienia do tworzonego związku powiatowogminnego w zakresie transportu publicznego,
c) Spółki „AQUA” na temat realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Porąbka w latach 20112015.
18) gospodarowaniem mieniem komunalnym gminy,
19) budową i finansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w latach 2016
– 2020,
20) corocznie podejmowano inicjatywę włączenie się do akcji „Szlachetna paczka”,
21) rozpatrzono prośbę placówki Żłobuś Przygoda Maluszka - Klubu Dziecięcego z Bujakowa,
dotyczącą zwiększenia środków na dotację celową w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
22) opowiedziano się za poparciem działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego
Instytutu Onkologii w Gliwicach,
23) przygotowano apel w sprawie pilnego i zdecydowanego przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej do prac mających na celu poprawę jakości powietrza,
24) zapoznano się z informacją na temat:
a) przystąpienia do opracowania projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków
i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”,
b) wyników rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie
Porąbka,
c) wykonanych prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce oraz
pismem mieszkańca sołectwa Porąbka w sprawie poszerzenia terenu wokół szkoły,
d) wychowania przedszkolnego w gminie pod kątem realizacji zapisów ustawy o systemie
oświaty - w posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie,
e) funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych,
f) stanu zasobów lokalowych Gminy Porąbka,
g) realizacji wychowania przedszkolnego w Gminie Porąbka – analizowano ilość miejsc
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy,
i) realizacji wniosku Komisji Rady dotyczącego wypowiedzenia porozumienia z Gminą
Bielsko-Biała w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
23) omawiano propozycje do planu pracy Komisji Budżetu(…) oraz Komisji Kultury(…) na rok
2015, 2016, 2017 i 2018, celem przygotowania projektów uchwały pod obrady Rady Gminy,
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24) analizowano zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli, szczególnie w zakresie nagród
i dodatków motywacyjnych.
Komisje na swych posiedzeniach podjęły 318 opinii i wniosków dotyczących projektów uchwał
przygotowanych pod obrady Rady Gminy oraz 35 wniosków, które wypracowane zostały podczas
omawiania spraw wynikających z bieżącego funkcjonowania gminy - z dokumentacją
w przedmiotowym zakresie można zapoznać się w biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej:
http://bip.porabka.pl zakładki: Menu przedmiotowe, a następnie Komisje.

Rozdział 3. Rada Gminy Porąbka kadencji 2018-2023.
Rada Gminy kadencji 2018-2023 została wybrana w wyborach samorządowych przeprowadzonych w
dniu 21 października 2018 roku. W skład Rady obecnej kadencji wchodzą radni wskazani w Dziale I
Raportu.
Na I Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 roku radni złożyli ślubowanie, które uprawniło
ich do wykonywania mandatu radnego.
Na niniejszej Sesji ślubowanie złożył również Wójt Gminy – Paweł Zemanek.
Na w/w Sesji Rady dokonany został wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
Funkcje te powierzono:
1) Przewodniczący Rady Gminy
Pan Zbigniew DRABEK
2) Wiceprzewodnicząca Rady
Pani Maria MYDLARZ
Ponadto powołano niżej wymienione Komisje Rady, ustalono ich skład osobowy oraz przedmiot
działania, a także dokonano wyboru przewodniczących poszczególnych Komisji.
1) Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.

HAŁAT Władysław
KASTELIK Szymon
NALBORCZYK Tomasz
SOPIAK Adam

-

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz Komisji
Członek Komisji

Przedmiot działania:
Dokonywanie kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych, jak również wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli
zleconych przez Radę Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. BORECKI Tomasz
2. KONOPNICKA-DWORNIK Zdzisława 3. WALUSIAK Agnieszka
-
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4. KIZNER Mirosław
5. RODAK Łukasz
Przedmiot działania:
Rada Gminy rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycje składane przez obywateli - w tym celu powołuje Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji.
3) Komisja Budżetowo – Gospodarcza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BLACHURA – MAJDAK Zyta
KULA Eugenia
BORECKI Tomasz
CEPIGA Kazimierz
DRABEK Zbigniew
HAŁAT Władysław
KASTELIK Szymon
KIZNER Mirosław
KOCEMBA Ignacy
KONOPNICKA – DWORNIK Zdzisława
MYDLARZ Maria
NALBORCZYK Tomasz
RODAK Łukasz
SOPIAK Adam
WALUSIAK Agnieszka

-

Przewodnicząca Komisji
Wiceprzewodnicząca Komisji

Przedmiot działania:
1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw finansowych, m.in: budżetu gminy,
podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem gminnym oraz sprawowanie kontroli nad ich
wykonaniem;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą m.in. w zakresie spraw budżetu gminy, podatków
i opłat lokalnych, gospodarki mieniem gminnym oraz bezpieczeństwa publicznego;
3) analiza i ocena sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
4) sprawowanie nadzoru nad planowaniem i realizacją inwestycji gminnych;
5) opiniowanie projektów założeń i projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
4) Komisja Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KULA Eugenia
RODAK Łukasz
BORECKI Tomasz
CEPIGA Kazimierz
DRABEK Zbigniew
HAŁAT Władysław

-
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7.
8.
9.
10.
11.

KASTELIK Szymon
KIZNER Mirosław
KONOPNICKA – DWORNIK Zdzisława
MYDLARZ Maria
WALUSIAK Agnieszka

Przedmiot działania:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących m.in: kultury, oświaty oraz spraw
społecznych i sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą m.in. w zakresie spraw kultury, oświaty oraz spraw
społecznych;
3) analiza i ocena sprawozdań z wykonania budżetu gminy w zakresie spraw dotyczących
kultury ,oświaty i sprawozdań finansowych instytucji kultury;
4) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących m.in. kultury, oświaty
w tym szkół podstawowych i przedszkoli oraz innych spraw społecznych;
5) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, sportu,
rekreacji i wypoczynku.
Z uwagi na fakt, że obecna Rada Gminy rozpoczęła swą działalność 22 listopada 2018 r., w roku
2018 obradowała na dwóch Sesjach, na których podjęła 26 uchwał. Natomiast Komisje tematyczne
odbyły
jedno
wspólne
posiedzenie
w
dniu
13
grudnia,
gdzie
zaopiniowano
16 projektów uchwał Rady Gminy oraz podjęto 2 wnioski w zakresie wydatków budżetowych roku
2019.
W roku 2018 realizację uchwał Rady powierzono Wójtowi Gminy, za wyjątkiem uchwał, które
dotyczyły funkcjonowania Rady Gminy (np. wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
powołanie Komisji Rady oraz ich Przewodniczących, uchwalenie ramowych planów pracy Rady i jej
Komisji).
Uchwały dotyczyły niżej wymienionych spraw w następujących obszarach tematycznych:
1) Budżet gminy - uchwalono zmiany do budżetu, planu gospodarczego gminy na 2018 oraz do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024. Wykonanie uchwał następowało na
bieżąco, pod kontrolą organu nadzoru jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Na Sesji w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwalono budżet i plan gospodarczy gminy na 2019 r. oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2026.
2) Podatki – uchwalono podatki na 2019 rok, a ich wykonanie przebiega w roku bieżącym,
3) Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe Gminy Porąbka za rok 2017 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 oraz udzielono Wójtowi Gminy absolutorium za
2017 rok,
4) Przekazano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. na Fundusz Wsparcia Komendy
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Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego
dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Zawarto porozumienie między Gminą Porąbka
a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Przekazana dotacja została rozliczona.
5)

Przekazano dotację celową w wysokości 11.819,00 zł. dla Miasta Bielska – Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Przekazana
dotacja została rozliczona.

6) Oświata - edukacja przedszkolna i szkolna:
a) ustalono maksymalną kwotę dofinansowania w roku 2018 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz formi specjalności kształcenia, finansowanych ze
środków na dokształcaniei doskonal enie zawodowe nauczycieli,
b) określono wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołachpodstawowych prowadzonych przez Gminę
Porąbka,
c) przyjęto tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących w ramachstosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
oraz pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka,
d) uchwalono zmiany do „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w Gminie Porąbka” Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów
w Gminie Porąbka,
e) przyjęto Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka,
f) ustalono regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania,
g) przyjęto kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
h) uchwalono Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
7) Opieka społeczna – prowadzono działania określone w:
a) Programie Wspierania Rodziny Gminy Porąbka na lata 2018-2020,
b) porozumieniu międzygminnym dotyczącym udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu
Gminy Porąbka,
c) zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
d) zasadach zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych,
e) przyjętym sposobie sprawienia pogrzebu oraz zasadach zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu,
f) Wieloletnim Programie Osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 –
2023,
g) kryteriach uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
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świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) zasadach zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8) Ochrona środowiska – realizowano zadania wynikające z:
a) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Porąbka na 2018 rok,
b) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025,
c) Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Porąbka na 2019 r.
9)

Uchwalono
w Porąbce.

Statut

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

oraz

Gminnego

Ośrodka

Kultury

10) Uchwalono zmiany do Statutu Gminy Porąbka – wprowadzone zmiany podyktowane były przede
wszystkich wejściem w życie zmian do ustawy o samorządzie gminnym,
11) Dokonano podziału gminy na okręgi i stałe obwody głosowania. Ustalono liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych,
celem przeprowadzenia wyborów do organów samorządu gminnego.
12) Powołano Skarbnika Gminy. Funkcję tą powierzono Pani Bożenie Czosnyka.
13) Ustalono maksymalną liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określono zasady
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka.
14) Wyrażono zgodę na wspólną realizację z Gminą Kęty zadania pn. „Odwodnienie ulicy Południowej
w Bulowicach i ulicy Długiej w Czańcu.
W ramach poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka wykonano
odwodnienie ulicy Południowej przebiegającej w Czańcu wzdłuż granicy z Gminą Kęty oraz ul. Długiej
w Czańcu. Łączne nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję wyniosły 65.431,08 zł brutto.
15) wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem bielskim dotyczące budowy chodnika
wzdłuż drogi powiatowej numer S 4473 ul. Parkowej w Kobiernicach.
Na ulicy Parkowej w Kobiernicach przewiduje się budowę chodnika dla pieszych w związku
z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Porąbka. Jest to droga powiatowa nr
4473 S, którą zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.
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Gmina Porąbka w 2018 r. w ramach tej inwestycji sfinansowała dokumentację projektową w
porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych. Łączny koszt sporządzenia przedmiotowej dokumentacji
projektowej wyniósł 33.840,00 zł.
16) Rada Gminy przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Porąbka i przekazano go do zaopiniowania organowi regulującemu, tj. Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Powiatowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie – projekt Regulaminu uzyskał pozytywną opinię. Następnie Rada uchwaliła
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego, w 2019 roku uwzględniono w nowym projekcie Regulaminu uwagi
zawartych w treści rozstrzygnięcia.
17) Gospodarka mieniem gminnym:
a) W dniu 18 lipca 2018 r. protokołem zdawczo-odbiorczym nieodpłatnie przekazany został Powiatowi
Bielskiemu most na rzece Sole w Porąbce. Wartość mostu netto to kwota 108.023,35 zł. Most łączy
drogę powiatową z drogą wojewódzką. Jego przekazanie
zapewniło Powiatowi tytuł prawny do
sfinansowania prac remontowych.
b) Dokonano zamiany działek w centrum Porąbki, co pozwoli inwestorowi na realizację planowanej
inwestycji.
c) Wykonując uchwały Rady Gminy, zawarto umowy pomiędzy:
- Gminą Porąbka a Hutnik Spółką z o.o. na dzierżawę lokalu zlokalizowanego w Wiejskim Domu
Kultury w Bujakowie.
- Gminą Porąbka a Anitą Wroną, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZNIKEN na dzierżawę
gruntu
18) Uchwalono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.
19) Określono szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
20) Uchwalono "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
21) Za szczególne zasługi w działalności społecznej w dziedzinie kultury, Nagrodę Gminy Porąbka pn.
„Srebrna Róża" na 2018 r. przyznano Pani Marii Wójcik z Bujakowa.
22) Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2019 r.
23) Działalność Rady Gminy i jej Komisji – przyjęto do realizacji ramowe plany pracy na 2019 r.
Dla celów informacyjnych przedstawia się Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Porąbka na 2019 r. oraz
Komisji na 2019 r.:
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I kwartał
1) uchwalenie na 2019 r. ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady;
2) sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
3) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.;
4) uchwalenie Statutów Sołectw w Gminie Porąbka;
II kwartał
1) sprawozdanie Wójta na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.;
2) debata nad raportem o stanie gminy;
3) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r;
4) absolutorium dla Wójta Gminy;
III kwartał
1) analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019;
2) informacja na temat:
a) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
b) ochrony przeciwpożarowej w gminie;
3) uchwalenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków;
4) uchwalenie Statutu Gminy Porąbka;
IV kwartał
1) określenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok;
2) uchwalenie na 2020 rok budżetu i planu gospodarczego gminy;
3) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie;
4) informacja na temat skali zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w 2019 r.
Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej:
I kwartał
1. Prace nad projektem Statutów Sołectw w Gminie Porąbka.
2. Omówienie przebiegu prac związanych z odśnieżaniem dróg i chodników na terenie Gminy
Porąbka oraz analiza poniesionych kosztów.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące.
II kwartał
1. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy za 2018 rok.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
3. Ocena stanu dróg po okresie zimowym i programu ich remontów.
4. Analiza pozyskiwania funduszy unijnych oraz innych środków zewnętrznych na planowane
zadania inwestycyjne i bieżące w gminie.
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5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
6. Sprawy bieżące.
III kwartał
1. Prace nad projektem Statutu Gminy.
2. Analiza realizacji budżetu Gminy Porąbka za I-sze półrocze 2019 roku oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
3. Omówienie efektywności gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
4. Analiza i omówienie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
6. Sprawy bieżące.
IV kwartał
1. Zaopiniowanie proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka oraz projektu
budżetu na 2020 rok.
3. Analiza przebiegu realizacji inwestycji i innych prac związanych z remontami
w poszczególnych miejscowościach Gminy.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2020.
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
6. Sprawy bieżące.
Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych:
I kwartał
1. Omówienie sieci szkół na terenie gminy w zakresie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Porąbce.
2. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące.
II kwartał
1. Uczestniczenie w procedurze absolutoryjnej za 2018 rok.
2. Dyskusja na temat zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym i ferii zimowych
proponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz organizacje i stowarzyszenia działające na
terenie gminy.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące.
III kwartał
1. Prace nad projektem Statutu Gminy.
2. Podsumowanie działalności szkół gimnazjalnych w gminie.
3. Ocena współpracy międzynarodowej Gminy Porąbka.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
5. Sprawy bieżące.
IV kwartał
1. Omówienie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok.
2. Prace nad budżetem gminy na 2020 rok.
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3. Opracowanie planu pracy Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych na rok 2020.
4. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem sesji Rady Gminy.
5. Sprawy bieżące.
Komisji Rewizyjnej zlecono do wykonania kontrole w niżej wymienionym zakresie:

Lp. Termin kontroli
/miesiąc/

Podmiot poddany
kontroli

1.

Wójt Gminy

kwiecień/maj

2.

wrzesień/październik

Wójt Gminy

3.

listopad/grudzień

Wójt Gminy

Przedmiot kontroli
Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 r.
Wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.
Realizacja nowych punktów oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Porąbka.
Realizacja Uchwały Rady Gminy w zakresie
pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na
terenie Gminy Porąbka (stypendia socjalne).

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1

Powołanie Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji

Miesiąc luty

2

Przyjmowanie i rozstrzyganie w zakresie skarg na działania Praca doraźna uzależniona od
wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
wpływu skarg

3

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków
składanych przez mieszkańców gminy

4

Opracowanie propozycji odpowiedzi na skargę, wniosek lub Posiedzenia Komisji na których
petycję, w formie projektu uchwały.
rozpatrywane są skargi, wnioski
i petycje.

5

Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji. Koniec okresu
sprawozdawczego.

6

Współpraca z właściwymi komisjami Rady.

i

petycji Praca doraźna uzależniona od
wpływu wniosków i petycji

Praca ciągła.

Szczegółowy przebieg posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018
zarejestrowany został na nośniku elektronicznym. Nagrania dźwiękowe opublikowano na stronie:
http://bip.porabka.pl w zakładce „Komisje” → „Nagrania z posiedzeń” oraz „Protokoły”.
W związku z wymogiem wprowadzonym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
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niektórych organów publicznych, w kadencji Rady Gminy 2018-2023, Sesje Rady są transmitowane
„na żywo”. Nagrania są dostępne na http://bip.porabka.pl i stronie internetowej gminy
http://porabka.pl. Natomiast Komisje mają również formę nagrań dźwiękowych a ich publikacja jest
na stronie http://bip.porabka.pl w zakładce „Komisje” → „Nagrania z posiedzeń” .

24) W roku 2018, Rada rozpatrzyła 3 skargi na Wójta Gminy. Po zapoznaniu się z zarzutami oraz
przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających, we wszystkich trzech przypadkach uznano skargi
za bezzasadne. Z uzasadnieniami do odrzuconych skarg można zapoznać się na stronie
internetowej: http://bip.porabka.pl menu przedmiotowe - Uchwały:
- Uchwała Nr XXXIV/292/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2018 r.
- Uchwała Nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018 r.
Ze szczegółowym wykazem Uchwał Rady Gminy oraz ich treści można zapoznać się na stronie:
http://bip.porabka.pl , Menu przedmiotowe - Uchwały.
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Dział VI. Infrastruktura gminna
Rozdział 1. Drogi.
W układzie drogowym gminy Porąbka funkcjonują cztery kategorie dróg (krajowe,
wojewódzkie, powiatowe oraz gminne). Przez teren gminy Porąbka przebiega droga krajowa nr 52 (DK
52) oraz droga wojewódzka nr 948 (DW 948). Przez teren gminy przebiegają również drogi powiatowe
oraz gminne. Ponadto na terenie gminy Porąbka znajduje się ok. 71,7 km dróg wewnętrznych
administrowanych przez Urząd Gminy Porąbka. Łączna długość dróg którymi zarządza Gmina Porąbka
wynosi 158,5 km. Zestawienie długości poszczególnych kategorii dróg publicznych przedstawia tabela
nr 1.
Tabela 1. Zestawienie długości poszczególnych kategorii dróg publicznych na terenie gminy
Porąbka (stan na 31.12.2018 r.)
Kategoria drogi

Długość [km]

Drogi krajowe

5,6

Drogi wojewódzkie

5,1

Drogi powiatowe

30,2

Drogi gminne

86,8

SUMA

127,7

W roku 2018 długość dróg gminnych (publicznych) na terenie gminy Porąbka wzrosła
w stosunku do 2017 r. z 84,3 km do 86,8 km. Jest to spowodowane przejęciem przez gminę Porąbka
ulicy Szkolnej w Bujakowie, która do 31.12.2017 r. pozostawała drogą powiatową. (Uchwała Nr
1808/24/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.08.2017 r.) W zamian za przejęcie na
majątek gminy Porąbka ulicy Szkolnej w Bujakowie Wójt Gminy Porąbka Zarządzeniem Nr 102/2018
z dnia 22 czerwca 2018 r. przekazał na rzecz Powiatu bielskiego środek trwały o numerze
inwentarzowym 00152 tj. most na rzece Soła w Porąbce o wartości netto 108 023, 35 zł. Jest to
związane z planowaną przebudową mostu na rzece Soła w Porąbce.
Nawierzchnie dróg na terenie gminy Porąbka są zróżnicowane. Drogi asfaltowe stanowiły na
początku 2018 r. 62,37 % wszystkich dróg publicznych pozostających w zarządzie gminy Porąbka,
a pod koniec poprzedniego roku 62,02 %. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku,
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odpowiednio 76,46 % wszystkich dróg publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. Zestawienie długości
nawierzchni dróg publicznych w gminie Porąbka zostało przedstawione w tabeli nr 2.
Tabela 2. Zestawienie długości poszczególnych nawierzchni dróg publicznych gminnych (stan na
31.12.2018 r.)
Rodzaj nawierzchni

Długość dróg [km]

Bitumiczna

53,8

Betonowa

0,2

Kostka

0

Brukowcowa

0,5

Tłuczniowa

11,9

Gruntowa

20,4

SUMA

86,8

Ponadto Gmina Porąbka zarządza również wieloma obiektami mostowymi znajdującymi się
zarówno w ciągu dróg publicznych jak też w ciągu dróg wewnętrznych. W 2018 r. w ciągu dróg
publicznych Gmina Porąbka posiadała 7 mostów stalowych oraz 16 mostów z betonu zbrojonego
(żelbetowe). Łączna długość mostów w ciągu dróg publicznych wynosi 171,9 m, natomiast łączna
powierzchnia mostów w ciągu dróg publicznych wynosi 802,59 m2. W ciągu dróg wewnętrznych
w Gminie Porąbka w 2018 r. przebiegało 15 mostów (w tym 5 mostów stalowych oraz 10 mostów
z betonu zbrojonego (żelbetowe). Ich łączna długość wynosiła 193 m. W 2018 roku wykonano remont
mostu w ciągu drogi wewnętrznej tj. ul. Poziomkowej w Porąbce. Łączny koszt tego remontu wyniósł
82 028, 77 zł. Gmina Porąbka otrzymała na ten remont dofinansowanie w wysokości 65 623, 00 zł.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0 km. Długość ta nie uległa
zmianie w całym 2018 roku. Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0 km i również
nie uległa zmianie w przeciągu 2018 roku.
Gmina Porąbka ponosi każdego roku nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg. Wartość
wszystkich robót wykonanych w ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych oraz wewnętrznych na
terenie gminy Porąbka wyniosła w 2018 r. 251 444, 52 zł. W ramach tych prac wykonywany jest remont
cząstkowy dróg o nawierzchniach asfaltowych, uzupełnianie kamieniem dróg o nawierzchniach
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tłuczniowych oraz remonty odwodnienia dróg. Wydatki na poszczególne prace wykonywane w ramach
bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy Porąbka przedstawia tabela nr 3.
Tabela 3. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Porąbka w 2018 r.
Rodzaj prac

Koszt brutto [zł]

Remont cząstkowy

122 190 ,92

Uzupełnianie nawierzchni kamieniem

51 323, 34

Wynajem sprzętu

20 769,85

Remont i budowa odwodnieni dróg

57 160, 41

SUMA

251 444,52 zł

W 2018 r. Gmina Porąbka poniosła również nakłady finansowe na remonty poszczególnych
dróg. Wyremontowana została ulica Babiogórska w Porąbce, ulica Cytrynowa w Czańcu, ulica
Kupiecka w Porąbce, ulica Wspólna w Bujakowie oraz ulica Bukowski Groń w Porąbce. Ponadto
wykonano kompleksową przebudowę ulicy Górskiej w Czańcu, jak również I etap przebudowy ulicy
Wczasowej w Kobiernicach. W tabeli nr 4 przedstawiono wydatki poniesione na remont lub
przebudowę poszczególnych dróg.
Tabela nr 4. Wydatki na remonty i przebudowy dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych
wykonane w 2018 r.
Nazwa ulicy

Koszt remontu/przebudowy brutto [zł]

Babiogórska

25 029, 90

Cytrynowa

116 669, 77

Kupiecka

134 166, 32

Wspólna

33 128, 77

Bukowski Groń

19 158, 98

Górska

208 894, 97

Wczasowa

292 114, 65
SUMA

829 163, 36

Remont ulicy Kupieckiej (odcinek od km 0+000 do km 0+230) obejmował następujące prace:
czyszczenie istniejących rowów, uzupełnienie podbudowy z kruszyw, wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych, ułożenie elementów betonowych cieku, stabilizacja poboczy
destruktem asfaltowym. Koszt remontu ulicy Kupieckiej w Porąbce wyniósł 131.149, 87 złotych
brutto, a otrzymane dofinansowanie 92.633, 00 złotych.
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Remont ulicy Kupieckiej w Porąbce

W ramach przebudowy wykonano odtworzenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp,
przebudowę zjazdów do posesji w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia
drogi i dostosowania ich do niwelety jezdni oraz odcinkową wymianę podbudowy drogi, a także nowej
nawierzchni wraz z wyprofilowaniem spadków poprzecznych i podłużnych zapewniających właściwe
odprowadzenie wody z nawierzchni drogi. Inwestycja została zrealizowana w marcu i kwietniu 2018 r.
Koszt przebudowy drogi wyniósł 184.741,09 złotych brutto.
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Przebudowa ulicy Górskiej w Czańcu

Gmina Porąbka w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych ponosi również wydatki na
oświetlenie ulic, zimowe utrzymanie dróg, jak również na koszenie poboczy dróg.
Wszystkie wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Porąbka
wyniosły 616 952 zł. (dokładne zestawienie wydatków jakie Gmina Porąbka poniosła na oświetlenie
uliczne w 2018 r. przedstawia Tabela nr 5.) Na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. gmina Porąbka
poniosła wydatki w wysokości 343 781 zł, a na koszenie poboczy 10 692 zł. Ponadto w 2018 r. gmina
Porąbka wykonała dodatkowe linie oświetlenia ulicznego. Wybudowano oświetlenie dla ulicy Różanej
w Bujakowie, Podhalańskiej w Porąbce, Zastruzie w Kobiernicach oraz dla ulicy Miejskiej w Czańcu.
Łączne nakłady poniesione na budowę oświetlenia w 2018 r. wyniosły 51 714, 71 zł. Łączne nakłady
poniesione na infrastrukturę drogową na terenie gminy Porąbka wyniosły w 2018 r. wysokość 656 025,
90 zł. Zostały one wyszczególnione w Tabeli nr 6.
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Tabela 5. Zestawienie wydatków na eksploatację oświetlenia ulicznego w 2018 r.
Rodzaj usługi

Wydatki na oświetlenie [zł]

Konserwacja punktów oświetleniowych
stanowiących własność Gminy Porąbka

39037,2

Utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego
pozostających na majątku TAURON

206657,76

Udostępnianie słupów energetycznych do
celów oświetleniowych

2498,49

Dystrybucja energii do oświetlenia ulicznego

182412,1

Dostawa energii do oświetlenia ulicznego

186347,2

SUMA

616 952

Tabela 6. Łączne wydatki poniesione na infrastrukturę drogową w gminie Porąbka w 2018 r.
Rodzaj wydatków

Koszt brutto [zł]

Remont cząstkowy

122 190, 9

Uzupełnianie kamieniem

51 323, 34

Wynajem sprzętu

20 769, 85

Odwodnienia

57 160, 41

Zimowe utrzymanie

343 781, 7

Koszenie poboczy dróg

10 692

Eksploatacja oświetlenia

616 952, 8

Budowa nowego oświetlenia ulicznego

51 714, 71

Remonty i przebudowy dróg

769 630, 1

SUMA

2 044 215, 81

W ramach administrowania drogami gminnymi (publicznymi) oraz drogami wewnętrznymi na
terenie Gminy Porąbka, Urząd Gminy Porąbka uzgadnia lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie drogowym oraz lokalizację zjazdów z dróg publicznych. W 2018 r. w związku z tym wydano 73
decyzje uzgadniające lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg
publicznych oraz lokalizację zjazdów z dróg publicznych.
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Udział poszczególnych wydatków w kosztach poniesionych na bieżące utrzymanie dróg w 2018 r.

Udział poszczególnych wydatków w kosztach poniesionych na bieżące utrzymanie dróg

Remont cząs tkowy

Uzupełnianie kami eniem

Wyna jem s przętu

Odwodnieni a

Zimowe utrzyma nie

Kos zeni e

Eks pl oata cja oś wietl enia

Budowa nowego oś wietlenia ulicznego

Remonty i przebudowy dróg

Ponadto Wójt Gminy Porąbka jest zobowiązany zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.) do naliczania opłat za
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub zajęcia pasa drogowego
w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu lub urządzenia niezwiązanego
z zarządzaniem i utrzymaniem pasa drogowego.
W 2018 r. Gmina Porąbka wydała 25 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz 35 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczenia w pasie drogowym obiektu lub urządzenia niezwiązanego z zarządzaniem i utrzymaniem
pasa drogowego .
W zakresie dróg wewnętrznych Gmina Porąbka zawarła 19 umów cywilno-prawnych na zajęcie
pasa drogowego dróg wewnętrznych administrowanych przez Gminę Porąbka w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym oraz 17 umów cywilno-prawnych na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektu lub urządzenia niezwiązanego z zarządzaniem i utrzymaniem pasa
drogowego.
Zestawienie decyzji wydanych w 2018 r. oraz umów cywilno-prawnych i uzgodnień zawartych
w 2018 r. przedstawia Tabela nr 9.
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Tabela 9. Liczba decyzji Wójta Gminy Porąbka z obszaru administracji dróg wystawionych
w 2018 r.
Rodzaj pisma

Uzgodnienie
lokalizacji

Zajęcie pasa
drogowego w celu
prowadzenia robót
w pasie drogowym

Zajęcie pasa drogowego
w celu umieszczenia
w pasie drogowym
obiektu lub urządzenia
niezwiązanego
z zarządzaniem
i utrzymaniem pasa
drogowego

Decyzja

73

25

35

Umowy
cywilnoprawne/uzgodnienia

136

19

17

W związku z naliczaniem przez Gminę Porąbka opłat za zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót drogowych, do budżetu Gminy Porąbka w 2018 r. wpłynęły środki finansowe
w wysokości 7600,90 zł. Ponadto za same decyzje i umowy dotyczące zajęcia pasa drogowego w celu
umieszczenia w pasie drogowym obiektu lub urządzenia niezwiązanego z zarządzaniem i utrzymaniem
pasa drogowego tylko za rok 2018 r. wpłynęły środki finansowe w wysokości 7454,16 zł. W kwotę ta
nie wlicza się opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
obiektu lub urządzenia niezwiązanego z zarządzaniem i utrzymaniem pasa drogowego naliczonym
w latach wcześniejszych i płaconych corocznie przez poszczególnych inwestorów.

Rozdział 2. Kanalizacja sanitarna i wodociągi.
Obecnie Gmina Porąbka posiada zbiorczą kanalizację sanitarną jedynie częściowo na terenie
dwóch sołectw tj. Czaniec i Kobiernice. Łączna długość kanalizacji sanitarnej na 31.12 2018 r. wynosiła
37,82 km. Liczba budynków mieszkalnych przyłączonych do kanalizacji sanitarnej pozostającej
w zarządzie Gminy Porąbka wynosi 1011 budynków. W 2018 r. do kanalizacji sanitarnej zostały
przyłączone 3 budynki mieszkalne.
Mieszkańcy Gminy Porąbka za odprowadzanie ścieków w 2018 r. ponosili opłaty w wysokości
7,92 zł brutto za 1 m3 ścieków.
W 2018 r. rozpoczęto inwestycję polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami dla północnej części Bujakowa w rejonie ulicy Podlesie oraz ulic bocznych. Ścieki
sanitarne z budynków położonych w tym rejonie będą odprowadzone poprzez projektowane kanały
sanitarne grawitacyjne, projektowane pompownie ścieków i rurociągi tłoczne do istniejącej kanalizacji
w rejonie ulicy Kęckiej w Kobiernicach, a następnie na oczyszczalnię ścieków w Kętach. Realizacja
przedmiotowej inwestycji została podzielona na dwa etapy. Etap I obejmował budowę sieci
kanalizacyjnej o długości ok. 3 km wraz z przyłączami. Zakończenie pierwszego etapu nastąpiło
31.12.2018 r. Etap II inwestycji to budowa sieci kanalizacyjnej o długości 5,7 km wraz z przyłączami
oraz przepompownią ścieków oraz prace związane z odtworzeniem nawierzchni dróg. Zakończenie
drugiego etapu inwestycji jest planowane na 16.09.2019 r. Zadanie to jest dofinansowane ze środków
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całej inwestycji wyniesie 5.723.656, 00 złotych
brutto. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.000.000, 00 złotych. W 2018 r. Gmina Porąbka
wydała na przedmiotową inwestycję 2 030 000 zł brutto.

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków

Siecią wodociągową w Gminie Porąbka zarządza AQUA S.A. Spółka prowadzi działalność
wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej oraz sąsiednich gmin. Obecnie na terenie gminy
sieć wodociągowa ma długość 137,4 km i jest do niej przyłączonych 3490 budynków mieszkalnych.
W 2018 r. zostało przyłączonych 41 nowych budynków mieszkalnych. Opłaty za 1 m 3 wody w 2018 r.
wynosiły 6,25 zł dla budynków mieszkalnych oraz 8,73 dla wszystkich pozostałych budynków.

Rozdział 3. Inwestycje gminne.
W gminie Porąbka w 2018 r. zakończono wiele inwestycji. Wiązały się one z poniesieniem
nakładów w wysokości 1 414 648, 51 złotych. . Finansowanie zewnętrzne pochodzące ze środków Unii
Europejskiej wyniosły 281 480, 1 zł. Koszty jakie Gmina Porąbka poniosła na inwestycje zakończone
w 2018 roku zostały przedstawione w Tabeli nr 7.
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Tabela 7. Inwestycje w gminie Porąbka zakończone w 2018 r.
Inwestycja

Koszt (brutto) [zł]

Dofinansowanie
[zł]

Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego
w Czańcu

96 873, 88

Brak

Zabudowa i montaż agregatu prądotwórczego dla
zasilania rezerwowego budynku urzędu gminy

75 522, 00

Brak

Remont izolacji ścian piwnic i drenażu
opaskowego dla budynku przedszkola w Czańcu

114 255, 96

Brak

Remont mostu na ulicy Poziomkowej w Porąbce

84 737, 83

65 623, 00 zł

Montaż piłkochwytów wzdłuż boiska w Bujakowie

29 307, 83

Brak

Budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym
w Porąbce przy ulicy Stadionowej
Budowa systemu automatycznego zraszania boiska
piłkarskiego z trawą naturalną w Czańcu

24 147, 06

Brak

76 582, 81

Brak

Remont parkingu przy Szkole Podstawowej
w Bujakowie
Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr
2
w Porąbce

58 341, 03

Brak

60 409, 07

Brak

Budowa strefy aktywnego wypoczynku
w Kobiernicach

293 889, 39

123 224, 10 zł

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
szkolnych na oddział przedszkolny w Bujakowie

119 423, 75

Brak

II etap budowy parkingu przy Cmentarzu
w Bujakowie

72 905, 11

Brak

Remont ulic Babiogórskiej w Porąbce

25 029,9

Brak

Remont ulicy Cytrynowej w Czańcu

116 669, 77

Brak

Remont ulicy Kupieckiej w Porąbce

134 166, 32

92 633,00

Remont ulicy Wspólnej w Bujakowie

33 128, 77

Brak

Remont ulicy Bukowski Groń w Porąbce

19 158, 98

Brak

Przebudowa ulicy Górskiej w Czańcu

208 894, 97

Brak

Przebudowa ulicy Wczasowej w Kobiernicach
(Etap 1.1.)

292 114, 65

Brak

SUMA

1 935 559, 08

374 113, 1
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Inwestycje zakończone w 2018 r.:
1) Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Czańcu.

Inwestycję zrealizowano w listopadzie oraz grudniu 2018 r. Przedmiotem przedsięwzięcia były
roboty związane z budową ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej cmentarza komunalnego w
Czańcu od strony ulicy Cichej i ulicy Cedrowej oraz budowie ogrodzenia kutego na podmurówce wraz
z bramą i furtka od strony parkingu przy ul. Kard. K. Wojtyły. Koszt tej inwestycji wyniósł 96.873, 88
złotych brutto.

2) Zabudowa i montaż agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego budynku Urzędu
Gminy.
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W grudniu 2018 r. został dostarczony i zamontowany agregat prądotwórczy stacjonarny
zewnętrzny dla zasilania budynku urzędu gminy w Porąbce. Inwestycja ta pozwoli na nieprzerwaną
pracę urzędu w razie zaniku zasilania z sieci energetycznej. Koszty związane z dostawą i montażem
agregatu wyniosły łącznie 75.522, 00 złotych brutto.

3) Remont izolacji ścian piwnic i drenażu opaskowego dla budynku przedszkola w Czańcu

W ramach zadania wykonano w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu przy
ul. Królewskiej remont izolacji pionowej fundamentów oraz remont drenażu opaskowego. Prace
remontowe obejmowały odkopanie ścian, wykonanie hydroizolacji ścian przy użyciu bitumicznych
zapraw tynkarskich, wykonaniu izolacji z folii kubełkowej na sucho, wykonaniu drenażu z rur
z tworzyw sztucznych. Prace obejmowały również odtworzenie nawierzchni chodników. Realizacja prac
miała miejsce w okresie listopad - grudzień 2018. Koszt tej inwestycji to 104.336, 61 złotych brutto.

RAPORT O STANIE GMINY 2018 ROK

WWW.PORABKA.PL
79

4) Remont mostu na ulicy Poziomkowej w Porąbce.
W miesiącu wrześniu i październiku zrealizowano prace remontowe mostu w ciągu ulicy
Poziomkowej w Porąbce. Prace te obejmowały wykonanie wzmocnienia konstrukcji żelbetowej
przyczułków i skrzydeł mostu oraz remont i uzupełnienie zabezpieczeń z koszy kamienno-siatkowych,
a także naprawę umocnienia dna potoku w rejonie mostu. Zadanie było współfinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koszt inwestycji wyniósł 82.028,77 złotych brutto.
Otrzymane dofinansowanie wynosiło 65.623, 00 złotych.

5) Montaż piłkochwytów wzdłuż boiska w Bujakowie.

Inwestycja polegała na montażu fabrycznie nowych piłkochwytów o wysokości 6 m wzdłuż
boiska trawiastego do piłki nożnej zlokalizowanego przy ul. Bielskiej w Bujakowie w celu zapobieżenia
wypadania piłki na przebiegającą wzdłuż boiska drogę krajowa DK 52. Zadanie zostało zrealizowane
we wrześniu, październiku 2018 r. Koszt tej inwestycji wyniósł 29.307, 83 złotych brutto.

6) Budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w Porąbce przy ulicy Stadionowej.
W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie terenu boiska sportowego w Porąbce przy ulicy
Stadionowej od strony północno – wschodniej o długości około 140 m. W ramach inwestycji
zamontowano również systemową bramkę dwuskrzydłową o długości 3 m, wysokości 1,8 m wraz ze
słupkami przybramowymi 100x100 mm oraz systemową furtkę jednoskrzydłową
o długości 1,0 m oraz wysokości 1,8 m. Wartość tej inwestycji to 23.000, 00 złotych brutto.
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7) Remont parkingu przy Szkole Podstawowej w Bujakowie.

Zakres remontu realizowanego przy Szkole Podstawowej w Bujakowie zlokalizowanej przy
ul. Szkolnej 13 obejmował roboty ziemne – korytowanie mechaniczne i profilowanie, zabudowę
obrzeży betonowych i krawężników, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchni
z kostki brukowej betonowej. Koszt inwestycji wyniósł 55.756, 52 złotych brutto.
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8) Budowa strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach.

Budowa „Strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach” współfinansowana była ze środków
Unii Europejskiej w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Strefa
aktywnego wypoczynku w Kobiernicach składa się z siłowni zewnętrznej wyposażonej w nowoczesne
urządzenia treningowe oraz pumptruck, czyli pagórkowaty tor o specjalnie wyprofilowanej powierzchni
i konstrukcji przeznaczonej dla wyczynowej jazdy na rowerze, deskorolce czy hulajnodze. Pumptruck
jest pierwszą tego typu strefą rekreacyjną na terenie gminy Porąbka. Łączny koszt budowy „Strefy
Aktywnego Wypoczynku w Kobiernicach” wyniósł 253.532, 39 złotych brutto, a otrzymane
dofinansowanie 123.224, 10 złotych.
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9) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny
w Bujakowie.
Inwestycja polegała na robotach budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń szkolnych tj. 2 sal lekcyjnych na oddział przedszkolny (bawialnia przedszkolna wraz
z zapleczem sanitarnym).W zakres prac wchodziły następujące roboty budowlane: wykonanie robót
remontowych i budowlanych związanych z utworzeniem nowych otworów ściennych wraz
z nadprożami, dostawa i montaż stolarki drzwiowej, zamurowanie likwidowanych otworów
drzwiowych, prace malarskie, wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie ścianek
działowych z naświetleniem, wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wod-kan i c.o. oraz zakup
mebli na wyposażenie oddziału przedszkolnego. Koszt wszystkich prac związanych ze zmianą sposobu
użytkowania wyniósł 86.083, 32 złotych brutto.
Ponadto w 2018 r. rozpoczęto w gminie Porąbka wiele inwestycji, których zakończenie jest
przewidziane dopiero w latach następnych tj. 2019 r. oraz 2020 r. Najdłużej trwać będzie inwestycja
polegająca na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce, której zakończenie planowane
jest na koniec lipca 2020 roku.

Tabela 8. Inwestycje w gminie Porąbka rozpoczęte w 2018 r.
Lp.

Inwestycja

Koszt (brutto)

Dofinansowanie

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bujaków
(zakończenie – wrzesień 2019 r.)

5 723 656, 00
zł

2 000 000,00

2.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Porąbce (zakończenie lipiec 2020 r.)

3 617 783,38 zł

3.

Budowa placów do edukacji ekologicznej przez
zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi
oraz wykonanie pieszych tras dydaktycznoprzyrodniczych w ramach projektu pn.
„Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie
Porąbka” (zakończenie czerwiec 2019 r.)
SUMA
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Trwają starania
o pozyskanie
dofinansowanie
85 % wartości
całej inwestycji

10) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce.

W dniu 23.11.2018 r. rozpoczęto długo planowaną rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Termin zakończenia wszystkich prac związanych z tą
inwestycja planowany jest na 30.07.2020 r. Rozbudowa budynku szkoły obejmować będzie nadbudowę
trzeciej kondygnacji nad częścią obiektu (trzy sale lekcyjne, komunikacja i sanitariaty), jak również
dobudowę klatki schodowej i windy. W zakres prac wchodzi także wykonanie połączenia
komunikacyjnego pomiędzy najstarszą częścią szkoły, a częścią rozbudowywaną. W ramach inwestycji
przebudowane zostaną również piwnice na potrzeby urządzenia szatni dla uczniów. Dodatkowo
zrealizowane zostaną roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan c.o. i instalacji elektrycznej.
Budynek zostanie również docieplony i wykonana zostanie nowa elewacja. Powierzchnia użytkowa
Szkoły Podstawowej w Porąbce wzrośnie z 1849,20 m2 do 2165,78 m2. Wartość całej inwestycji
wyniesie 3.617.783, 38 złotych brutto.

11) Budowa placów do edukacji ekologicznej oraz ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych.
Projekt „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka” zlokalizowany jest na terenie
czterech sołectw Gminy Porąbka. Inwestycja obejmuje utworzenie ciągu tras dydaktycznoprzyrodniczych na terenie gminy o łącznej długości 27 km oraz budowę placów do edukacji
ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi. W ramach projektu pn.
„Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka” dofinansowywanego ze środków Unii
Europejskiej wykonany zostanie w każdym z 4 sołectw gminy Porąbka plac do edukacji ekologicznej.
Prace związane z realizacją tej inwestycji zostały rozpoczęte w dniu 29.11.2018 r. Wszystkie prace
przewidziane do wykonania na przedmiotowych placach tj. wykonanie nawierzchni placu, wykonanie
kompozycji kamiennych, wykonanie siedzisk wokół drzew, montaż całego wyposażenia oraz
wykonanie zieleni maja zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Całkowita wartość projektu pn.
„Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka” wyniesie 3.499.992, 76 złotych brutto.
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Rozdział 4. Transport publiczny.
Gmina Porąbka realizuje ustawowy obowiązek poprzez zapewnienie komunikacji publicznej
w granicach administracyjnych gminy. Prowadzenie komunikacji publicznej na terenie Gminy Porąbka
zostało powierzone Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Legionów 54 oraz Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Kętach przy ul. Błonie
17. W 2018 r. Gmina Porąbka w związku z funkcjonowaniem Beskidzkiego Związku Powiatowo
Gminnego poniosła koszty w wysokości 452 523,00 zł, natomiast na funkcjonowanie Międzygminnego
Zakładu Komunikacyjnego poniesiono koszty w wysokości 940 800, 00 zł, co daje łączną kwotę 1 393
323,00 zł.
Koszty poniesione przez Gminę Porąbka na funkcjonowanie transportu publicznego.

struktura wydatków związanych z transportem publicznym
Bes ki dzki Zwi ązek Powi atowo-Gmi nny
Mi ędzygmi nny Za kła d Komuni kacyjny Kęty Sp. Z o.o.

31%

69%
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Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny tworzy dziewięć gmin Powiatu Bielskiego tj. Bestwina,
Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz przez sam
Powiat Bielski. Związek realizuje zadania z zakresu transportu publicznego poprzez operatora którym
jest PKS w Bielsku-Białej S.A. Na terenie Gminy Porąbka kursują cztery linie prowadzone przez
Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny. Wykaz linii komunikacyjnych kursujących na terenie Gminy
Porąbka obsługiwanych przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny przedstawia Tabela nr 10.
Tabela 10. Wykaz linii komunikacyjnych kursujących przez teren Gminy Porąbka obsługiwanych
przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
Nr linii komunikacyjnej

Trasa linii komunikacyjnej

111

Bielsko-Biała - Czaniec

112

Bielsko-Biała – Porąbka Kozubnik

113

Bielsko-Biała – Czernichów

114

Bielsko-Biała – Międzybrodzie Ponikiew

Mieszkańcy korzystający ze środków komunikacji publicznej obsługiwanej przez Beskidzki
Związek Powiatowo-Gminny ponosili w 2018 r. opłaty przedstawione w Tabeli nr 11 oraz w tabeli
nr 12.
Tabela 11. Cennik biletów normalnych jednorazowych za usługi przewozowe świadczone przez
BZPG w 2018 r.
Odległość w km
Cena biletu
5 km
3,00 zł
>5-10
4,20 zł
>10-15
4,70 zł
>15-20
5,20 zł
>20-25
6,20 zł
>25-30
7,20 zł
>30-35
9,20 zł
>35-40
10,20 zł
>40-50
11,20 zł
Źródło: www.bzpg.pl

RAPORT O STANIE GMINY 2018 ROK

WWW.PORABKA.PL
87

Tabela 12. Cennik biletów normalnych miesięcznych za usługi przewozowe świadczone przez
BZPG w 2018 r.
Odległość w km
Cena biletu
Normalny
Szkolny
Studencki
5 km
96,00 zł
48,96 zł
47,04 zł
>5-10
134,40 zł
68,54 zł
65,86 zł
>10-15
150,40 zł
76,70 zł
73,70 zł
>15-20
166,40 zł
84,86 zł
81,54 zł
>20-25
198,40 zł
101,18 zł
97,22 zł
>25-30
230,40 zł
117,50 zł
112,90 zł
>30-35
294,40 zł
150,14 zł
144,26 zł
>35-40
326,40 zł
166,46 zł
159,94 zł
>40-50
358,40 zł
182,78 zł
175,62 zł
Źródło: www.bzpg.pl

Gmina powierza również obowiązek realizacji transportu publicznego na swoim obszarze
Międzygminnemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. Z o.o. Spółka została zawiązana przez trzy gminy
tj. Gminę Kęty, Gminę Andrychów oraz Gminę Porąbka w 1995 r. w celu zaspokajania potrzeb
zbiorowych związanych z komunikacja publiczną. Spółka posiada 35 autobusów marki Autosan, Ikarus,
Jelcz i Mercedes o pojemności od 17 do 72 pasażerów. Przez teren Gminy Porąbka kursują cztery linie
komunikacyjne. Wykaz linii komunikacyjnych kursujących przez teren Gminy Porąbka obsługiwanych
przez Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. Z o.o. przedstawia tabela nr 13.

Tabela 13. Wykaz linii komunikacyjnych kursujących przez teren Gminy Porąbka obsługiwanych
przez Międzygminny Zakład Komunikacyjny.
Nr linii komunikacyjnej

Trasa linii komunikacyjnej

2

Kęty – Andrychów

4

Kęty – Kobiernice

7

Kęty – Porąbka Kozubnik

9

Kęty – Porąbka Wielka Puszcza
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 14. Cennik za usługi przewozowe świadczone przez MZK Kęty Sp. z o.o. w 2018 r.
Rodzaj biletu

Ceny biletu w zł
Normalne

Ulgowe

1. Bilety jednorazowe
strefa miejska

2,40

1,40

strefa do 10 km

3,20

1,90

strefa pow. 10 km

3,85

2,30

2. Bilety dziesięcioprzejazdowe
strefa miejska

21,60

12,60

strefa do 10 km

28,80

17,10

strefa pow. 10 km

34,65

20,70

3. Bilety miesięczne
strefa miejska

72,00

strefa do 10 km

90,00

strefa pow. 10 km

118,00

Zgodnie z uprawnieniami
wynikającymi z właściwych ustaw

4. Bilety miesięczne w jedną stronę
strefa miejska

36,00

strefa do 10 km

45,00

strefa pow. 10 km

59,00

Zgodnie z uprawnieniami
wynikającymi z właściwych ustaw

Źródło: www.mzk-kęty.pl

Rozdział 5. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy Gminy Porąbka obejmował 19 mieszkań. Ze względu
na to, że nie oddano do użytku żadnego nowego mieszkania stan ten na koniec 2018 r. wyglądał tak
samo. 16 mieszkań pozostawało użytkowanych w 2018 r., a tylko trzy pozostały nieużytkowane.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 2052 zł, których beneficjentami były 2
osoby. Podstawą ich przyznania był niski dochód. Kwota najniższego dodatku wynosiła 77,6 zł,
natomiast kwota najwyższego dodatku to 163,38 zł. W 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy
oczekiwały 3 osoby. Zestawienie wszystkich mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy
Porąbka przedstawia tabela nr 15. W 2018 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł
40 046, 00 zł. Zawarto 37 umów na dzierżawę gruntów gminnych.
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Tabela 15. Zestawienie mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy Porąbka w 2018 r.
Miejscowość

Ulica

Budynek

Liczba
mieszkań

Porąbka

Kozubnicka 5

Porąbka

Wielka
Puszcza 23

Czaniec

Kard. K.
Wojtyły 32

Czaniec

Kard. K.
Wojtyły 28A

Czaniec

Zagłębocze 9

Kobiernice

Sportowa 4

Kobiernice

Parkowa 20

Szkoła
Podstawowa nr
2
w Porąbce
Ośrodek
Zdrowia
w Porąbce
Szkoła
Podstawowa nr
1 w Czańcu
Ośrodek
Zdrowia
w Czańcu
Pawilon
Sportowy
w Czańcu
Pawilon
Sportowy
w
Kobiernicach
Dworek
Kobiernice
-

Kobiernice
Żywiecka 8
Bujaków
Bielska 22
Źródło: opracowanie własne
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Przeciętna
liczba izb

5

Łączna
powierzchnia
mieszkań
250,10

1

78

4

1

54

3

3

157,09

4

2

117,1

3

1

73

4

1

51

3

4
1

202,48
48

3
3
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Dział VII. Ochrona środowiska.
Omówienie realizowanych w 2018 r. przez Gminę Programów i Planów z zakresu ochrony
środowiska tj. Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka, Programu ochrony środowiska dla
Gminy Porąbka, Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Porąbka w latach 2016-2020 oraz Programu usuwania azbestu na terenie Gminy, znajduje się
w Dziale II.
Poniżej natomiast wskazuje się inne istotne informacje obejmujące rok 2018 z zakresu ochrony
środowiska, w szczególności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje segregacja odpadów komunalnych, która jest zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zasady te zostały ujęte
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka przyjętego
Uchwałą Nr XXIX/238/217 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 września 2017r. z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2018r.

2.

Aktualna ( od. 01.01.2018 r.) wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości:
- na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny wynosi 11,00zł.
- dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00zł.
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, obowiązuje stawka opłaty za
pojemnik o określonej pojemności zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Porąbka
z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/21204
- na podstawie Uchwały Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 108,00 złotych za
jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
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nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
w sposób selektywny w wysokości 132,00 złote za jeden domek wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Link: http://bip.porabka.pl/8349/dokument/21206
3.

W roku 2018 odebrano łącznie 4.968,09Mg odpadów komunalnych od 13642 mieszkańców, 270
domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 30
nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych) oraz 229
podmiotów (firmy, szkoły, przedszkola i inne).
Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych w [Mg]:


Opakowania ze szkła: 369,66



Opakowania z papieru i tektury: 23,10



Opakowania z tworzyw sztucznych: 0,22



Zmieszane odpady opakowaniowe: 598,28



Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny „suche”: 57,76



Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne: 1.486,98



Odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 561,66



Odpady ulegające biodegradacji: 105,00



Zużyte opony: 46,42



Szkło: 13,78



Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu: 148,30



Materiały izolacyjne: 9,90



Odpadowa papa: 16,18



Papier i tektura: 13,14



Odpady wielkogabarytowe: 389,58



Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów: 174,26



Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny „popiół”: 927,86



Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach: 5,32



Leki: 0,55



Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych: 0,69



Urządzenia zawierające freony: 5,55



Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki: 6,25
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4.

5.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 7,65

Osiągnięto następujące poziomy:


osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 47%



osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 86%



osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania: 35%

Poniesiono następujące koszty w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami:


odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów (zagospodarowanie): 1.143.373,22 złotych,



odbiór i transport odpadów: 972.000,00 złotych,



organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 83.980,80
złotych.

6.

Przyjęto, zweryfikowano oraz wprowadzono do systemu 994 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.

Wygenerowano, przygotowano do dostarczenia oraz doręczono 4920 zawiadomień o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki opłaty od
1 stycznia 2018r.

8.

Wszczęto 908 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zakończonymi wydaniem decyzji określających wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wydaniem decyzji umarzających postępowanie oraz
15 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

9.

Wezwano 152 właścicieli nieruchomości do złożenia nowych deklaracji bądź zmiany deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. w związku
z zameldowaniem dodatkowych osób i zgonami.

10. Przeprowadzono kontrolę podmiotu wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej
i wykonującego na terenie gminy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
11. Sporządzono oraz przedłożono Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Śląskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Rozdział 2. Pozostałe informacje z zakresu ochrony środowiska.
1. Od 2018 r. realizowany jest projekt "Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka ” .
W ramach tego projektu, na obszarach gminy charakteryzujących się ciekawą bioróżnorodnością
oraz będących własnością gminy lub takich, na które gmina posiada pozwolenie na poprowadzenie
niniejszej trasy, zostały wytyczone i oznakowane szlaki pieszo-dydaktyczne. W ramach projektu
powstaną również terenowe centra edukacji ekologicznej obejmujące wydzielony i odpowiednio
zagospodarowany teren wyposażony w małą architekturę i część edukacyjną. Lokalizacja
poszczególnych centrów edukacyjnych przedstawia się następująco:
Porąbka – teren za Urzędem Gminy Porąbka,
Czaniec – Tereny Rekreacyjne LKS Czaniec
Kobiernice – Dolne Kobiernice, rejon ulicy Krańcowej,
Bujaków – teren przy ul. Szkolnej w rejonie starej Strażnicy OSP
Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Ogólna wartość projektu :

3 499 992,76 zł

Wartość dofinansowania:

2 974 993,85 zł (dotacja)

2. Zezwolenia na wycinkę drzew
W 2018 r. wydano zezwolenia na wycinkę drzew w ilości :


zezwolenia dla osób fizycznych na podstawie zgłoszenia - 291 szt.



liczba wniosków o zezwolenie na wycinkę drzew z zadrzewień dla podmiotów gospodarczych.
postępowanie zakończone wydaniem decyzji na usunięcie drzew - 25 szt.



uzgodnienie wycinki drzew ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, związanym
z usunięciem drzew z zadrzewień z terenów Gminy Porąbka, zakończone wydaniem decyzji na
usunięcie drzew - 17 szt.



Gmina posiada 52,46 ha powierzchni leśnej, pozyskano za rok 2018 - 87 m3 drewna w tym 20
m3 liściastego, które pozyskano z użytków przygodnych (złomy, wywroty, posusz).
Na terenie gminy są zlokalizowane dwa pomniki przyrody obejmujące formy drzewiaste : 1 szt.
daglezja, 1 szt. dąb szypułkowy "Dąb Wolności".

3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
W 2018 r. wydano :
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1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która wymagała wykonania oceny
oddziaływania na środowisko,



1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która nie wymagała przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko,



2. decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

4. Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – w 2018 roku podpisano umowę
o dofinansowanie realizacji Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach. Również w tym samym
roku zrealizowano przedsięwzięcie obejmujące wykonanie elementów małej architektury, które ze
względu na różnorodną specyfikę poszczególnych elementów, zostały podzielone na dwie części
obejmujące siłownię zewnętrzną i rowerowy plac zabaw - pumptruck. Siłownia obejmuje zestaw
ośmiu zewnętrznych, bezobsługowych, odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia
stanowisk do ćwiczeń całego ciała : nóg, ramion, brzucha i pleców. Zainstalowano: drabinkę,
prostownik pleców, rowerek, jeździec, prasę nożną, wyciąg górny, orbitrek, twister.
Rowerowy plac zabaw - pumptruck, składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych
"hopek" ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości
bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć
w obu kierunkach. Dopełnienie części rekreacyjnej łączącej obie strefy, stanowi wybrukowana
alejka wyposażona w elementy małej architektury w postaci ławeczek i koszy na śmieci.
Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ogólna wartość projektu :

255.940,95 zł

Wartość dofinansowania:

123.680,00 zł (dotacja)
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Dział VIII. Oświata i edukacja.
Rozdział 1. Przedszkola.
W 2018r. w Gminie Porąbka funkcjonowały 3 przedszkola publiczne, w tym 1 przedszkole
z oddziałami integracyjnymi oraz oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Bujakowie.
Do przedszkoli prowadzonych przez gminę uczęszczało 359 dzieci (stan na 30 września 2018r.).
Rocznik 2015 – 61 dzieci, rocznik 2014 – 82 dzieci, rocznik 2013 – 92 dzieci, rocznik 2012 i 2011 –
124 dzieci.
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu
Publiczne Przedszkole w Kobiernicach
oddziały przedszkolne w Bujakowie

- 100 dzieci
- 74 dzieci (na dzień 31 grudnia 2018r. - 75 dzieci)
- 145 dzieci
- 40 dzieci (na dzień 31 grudnia 2018 r. - 50 dzieci)

W przedszkolach prowadzonych przez gminę zatrudnionych było 50 nauczycieli na 38,11 etatach (stan
na 30 września 2018r.)
 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Czańcu
- 13 nauczycieli - 9,13 etatów
 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Czańcu
- 12 nauczycieli - 8,06 etatów
 Publiczne Przedszkole w Kobiernicach - 18 nauczycieli - 16,72 etatów
 oddziały przedszkolne w Bujakowie
- 7 nauczycieli – 4,2 etatów
We wszystkich przedszkolach na poszczególne stopnie awansu zawodowego:
 nauczyciele stażyści - 5 nauczycieli - 4,17 etatów
 nauczyciele kontraktowi - 16 nauczycieli - 12,33 etatów
 nauczyciele mianowani - 15 nauczycieli - 13,61 etatów
 nauczyciele dyplomowani - 14 nauczycieli - 8 etatów.
W przedszkolach pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli na 35 etatach.
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli Gmina Porąbka wydała 4.179.404,69 zł.
W Gminie Porąbka w 2018r. funkcjonowały również 2 niepubliczne przedszkola, do których
uczęszczało 141 dzieci (stan na 30.09.2018r.):
Rocznik 2015 - 28 dzieci, rocznik 2014 - 34 dzieci, rocznik 2013 - 35 dzieci, rocznik 2012 - 44 dzieci.
Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Bujakowie - 51 dzieci
Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Porąbce
- 90 dzieci
Do 31 sierpnia 2018r. działało Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec, do którego uczęszczało 33
dzieci.
Kwota dotacji wypłacona dla niepublicznych przedszkoli w 2018r. wniosła 1.602.849,63 zł.
Niektóre dzieci mieszkające w Gminie Porąbka uczęszczają do przedszkoli w ościennych
gminach. Na dzień 31.12.2018r. do przedszkoli poza terenem gminy uczęszczało 76 dzieci, z czego:
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41 dzieci do Kęt, 5 - do Bielska-Białej, 1 - do Wilamowic, 28 - do Kóz i 1 - do Andrychowa.
Środki przeznaczone na ten cel w 2018r. 373.946,49 zł.
W 2018r. w gminie funkcjonował 1 klub dziecięcy „Żłobuś” Przygoda Maluszka Klub
Dziecięcy w Bujakowie, w którym do dyspozycji pozostaje 30 miejsc. W 2018r. wykorzystanych było
16 miejsc.

Rozdział 2. Szkoły.
W 2018r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, w czterech z nich funkcjonowały oddziały
gimnazjalne.
We wrześniu 2018r. naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Porąbka rozpoczęło
1359 uczniów.
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie - 187 uczniów
 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kobiernicach
- 251 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu
- 404 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu
- 179 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce
- 242 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce
- 96 uczniów
Troje dzieci objętych było zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi prowadzonymi w domu.
We wszystkich szkołach gminy zatrudnionych było 179 nauczycieli na 138,97 etatu (stan na
30 września 2018r.)
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie - 33 nauczycieli - 21,88 etatów
 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kobiernicach
- 33 nauczycieli - 25,35 etatów
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu - 40 nauczycieli - 33,52 etatów
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu - 22 nauczycieli - 17,45 etatów
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce
- 33 nauczycieli - 25,92 etatów
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce
- 18 nauczycieli - 14,85 etatów
We wszystkich szkołach na poszczególne stopnie awansu zawodowego:
 nauczyciele stażyści – 7 nauczycieli – na 3,54 etatów,
 nauczyciele kontraktowi – 18 nauczycieli – 14,86 etatów,
 nauczyciele mianowani – 18 nauczycieli – 14,15 etatów,
 nauczyciele dyplomowani – 136 nauczycieli – 106,42 etatów.
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się
następująco:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie - 12.291,16 zł
 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kobiernicach
- 11.888,66 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu
- 10.135,49 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu
- 11.482,50 zł
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce

- 11.874,07 zł
- 16.541,01 zł

W szkołach pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni byli na 63,25 etatach.
Wydatki gminy na oświatę wyniosły 20.503.061,38 zł, z czego 12.540.922,00 zł (61,17%)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział 3. Dowóz dzieci do szkół.
W sołectwie Czaniec do czerwca 2018r. dowóz do szkół zapewniał autobus szkolny. Od
września 2018r. z prywatnym przewoźnikiem podpisana została umowa na dowóz dzieci.
W sołectwie Porąbka wszystkim uprawnionym dzieciom do darmowego dowozu do szkoły
comiesięcznie kupowane są bilety miesięczne na dojazd do szkoły autobusami MZK Kęty.
Gmina dowozi dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego własnym
środkiem transportu do szkół i ośrodków w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach i Rudołtowicach
(15 dzieci). Z Fundacją „Per Corda” została podpisana umowa na dowożenie dzieci do ośrodków
w Żywcu i Łodygowicach (3 dzieci). Natomiast 2 dzieci dowożonych jest do szkół w Oświęcimiu przez
przewoźnika prywatnego, który dowozi do Oświęcimia dzieci mieszkające w Gminie Kęty. Z częścią
rodziców dzieci zostały podpisane indywidualne umowy na refundację kosztów dowozu dzieci do szkół
14 dzieci.
Ilość środków przeznaczonych na dowóz dzieci: 413.993,41 zł.

Rozdział 4. Dożywianie.
Każda ze szkół gminy Porąbka oferuje dożywianie dla swoich uczniów (w trzech szkołach
znajdują się kuchnie, które gotują obiady dla sąsiedniej szkoły). We wszystkich szkołach z dożywiania
w 2018r. korzystało 872 uczniów, z czego 25 uczniów korzystało z posiłków refundowanych przez
GOPS (dane z 30.09.2018r.).
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie - 104 uczniów
 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kobiernicach
- 195 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu
- 80 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu
- 285 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce
- 157 uczniów
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce
- 51 uczniów

Rozdział 5. Opieka świetlicowa.
W każdej ze szkół znajdują się świetlice szkolne. Z opieki świetlicowej w 2018r. (stan na
30.09.2018r.) korzystało w szkołach 357 uczniów. Środki na ten cel w 2018r. to kwota 462.541,53 zł.
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie - 52 uczniów
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Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kobiernicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce

- 50 uczniów
- 116 uczniów
- 35 uczniów
- 80 uczniów
- 24 uczniów

Rozdział 6. Stypendia socjalne.
Z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym wypłacono 99 uczniom stypendia na kwotę 80.479,52 zł (dotacja –
64.383,62 zł, środki własne 16.095,90 zł). Każdy z uprawnionych otrzymał stypendium od stycznia do
czerwca i od września do grudnia 2018r.

Rozdział 7. Nagroda edukacyjna Gminy Porąbka.
W budżecie gminy corocznie planowane są środki na wypłatę nagród edukacyjnych dla
najzdolniejszych uczniów mieszkających na terenie Gminy Porąbka. Brane pod uwagę jest średnia ocen
na świadectwie (w szkole podstawowej klasy IV-VI – 5,20, klasy VII-VIII i klasy gimnazjalne – 5.00,
oraz 4,90 w szkołach ponadgimnazjalnych) lub tytuł laureata oraz finalisty w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. W 2018r. nagrodę otrzymało 100 uczniów, każdy w wysokości 200 zł.

Rozdział 8. Darmowe podręczniki w szkołach.
Od roku szkolnego 2014/2015 rozpoczął się program, który wprowadził darmowe podręczniki
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wszyscy uczniowie szkół Gminy Porąbka otrzymali
w 2018r. darmowe podręczniki (materiały dydaktyczne) i ćwiczenia do nauki. Kwota dotacji na ten cel
to 156.159,28 zł.

Rozdział 9. Nauczanie języków w szkołach.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka
obcego – niemieckiego – uczyło się 426 uczniów. Język dodatkowy prowadzony był w klasach
VII i VIII szkół podstawowych i w klasach gimnazjalnych.

Rozdział 10. Środki pozyskane dla oświaty.
1. Z programu „Aktywna tablica” dla szkół podstawowych w Czańcu został zakupiony sprzęt
multimedialny. Pozyskana kwota dotacji to 14.000 zł dla każdej ze szkół, przy udziale wkładu
własnego w wysokości 3.500 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu zakupiła 2
monitory interaktywne wraz z oprogramowaniem, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K.
Wojtyły w Czańcu – 3 tablice interaktywne i 3 projektory. Tym samym wszystkie szkoły w gminie
otrzymały już środki z ww. programu.
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2. Ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń” dla
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu pozyskano 4.000 zł, przy udziale
środków własnych w wysokości 1.000 zł. Za całość kwoty zakupiono nowości wydawnicze dla
potrzeb biblioteki szkolnej. Wszystkie szkoły w gminie otrzymały do tej pory środki na zakup
książek do swoich bibliotek.
3. Z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych ubiegać
się można dla szkół podstawowych, w których w momencie wprowadzenia reformy oświaty nie
działały klasy gimnazjalne. W 2018 r. na wniosek organu prowadzącego Szkoła Podstawowa Nr 1
im. M. Kopernika w Porąbce otrzymała środki w wysokości 46.413 zł. Ze środków tych zakupione
zostały pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej, biologicznej, chemicznej i fizycznej.
4. Z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu doposażenia pomieszczeń do nauki w meble oraz
pomieszczeń świetlicowych w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez
jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących jako szkoły samodzielne (…)
przekształcanych w szkoły podstawowe uzyskano: dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kard. K.
Wojtyły w Czańcu kwotę 25.000 zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce –
10.000 zł.
5. Z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu wypłacanych odpraw dla zwalnianych nauczycieli otrzymano
8.640 zł (z wnioskowanych 51.612 zł).
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Dział IX. Pomoc społeczna i świadczenia na terenie gminy Porąbka w
2018 r.
Rozdział 1. Pomoc społeczna
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej została powierzona jednostce organizacyjnej
gminy jaką jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:
a) osoby zainteresowanej,
b) jej przedstawiciela ustawowego,
c) innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
d) może być także udzielana z urzędu.
Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej
w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie
przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie
pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych
okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,
określonego w przepisach pomocy społecznej:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł., a od 1 października 2018 r. - 701 zł.,
b) dla osoby w rodzinie – 514 zł., a od 1 października 2018 r. - 528 zł.
Wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej, kwalifikujących się do pomocy z uwagi na
kryterium dochodowe w większości z przypadków podstawą do udzielenia pomocy było występowanie
kilku okoliczności określonych poniżej:
L.P.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI

1

UBÓSTWO

2

BEZROBOCIE

3

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

4

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

5

LICZBA
RODZIN

LICZBA
OSÓB

126

223

50

109

125

211

118

193

BEZRADNOŚĆ
W/S
OPIEKUŃCZO
WYCHOWAWCZYCH – RODZINA NIEPEŁNA
19
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48

6

7

BEZRADNOŚĆ
W/S
OPIEKUŃCZO
11
WYCHOWAWCZYCH – RODZINA WIELODZIETNA

59

ALKOHOLIZM
20

32

8

40

8

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

9

BEZDOMNOŚĆ

6

6

10

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO ŻYCIA
PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO
1

1

11
12

ZDARZENIE LOSOWE
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

6

14

1

4

1.Zadania własne realizowane przez GOPS w Porąbce
LICZBA
LICZBA
LP RODZAJ ŚWIADCZENIA
RODZIN
ŚWIADCZEŃ
1
ZASIŁKI STAŁE
65
661
2

3

UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE:
51
-opłacone
za
osoby
pobierające zasiłek stały
-opłacone za osoby biorące 14
udział
w
INDYWIDUALNYM
PROGRAMIE
ZATRUDNIENIA
SOCJALNEGO
realizowanym w Centrum
Integracji
Społecznej
w
Bielsku - Białej
ZASIŁKI CELOWE w tym:
ZASIŁKI
SPECJALNE

153

CELOWE 65
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529

29.284,99

82

4.520,25

490

167.049,83

136

56.155,00
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KWOTA*

4.

ZASIŁKI OKRESOWE

64

274

71.286,71

5.

SCHRONIENIE

4

1.101

25.270,50

6.

ZASIŁKI
CELOWE
ZDARZENIA LOSOWE
USŁUGI OPIEKUŃCZE

6

41.000,00

1.418 h.

13.099,00

5.802

23.6670,00

-

-

643

147.290,00

130

330.632,56

7.
8.

9.

– 6
8

DOŻYWIANIE
30
liczba dzieci korzystających
z posiłków - 69
PRACA SOCJALNA
180

10.

ZASIŁKI
CELOWE 115
W RAMACH PROGRAMU
„POMOC PAŃSTWA W
ZAKRESIE
DOŻYWIANIA”
11. ODPŁATNOSĆ ZA PODYT 14
W DOMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ
SUMA

1.264.364,45

2.Zadania zlecone
1 ZASIŁKI
CELOWE
– 1
KLĘSKA EKOLOGICZNA
SUMA

1

13.000,00
13.000,00

3.Inne formy pomocy świadczone przez GOPS w Porąbce w 2018 roku
Lp
1

Forma pomocy
USŁUGI OPIEKUŃCZE

Liczba osób
8

2

SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

4

3

SKIEROWANIE DO SCHRONISKA

1

Postępowanie administracyjne prowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Porąbce:
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 Liczba rodzin korzystających z pomocy 187
liczba osób w rodzinach 360
Liczba nowych środowisk w 2018r. 41 rodzin
(osoby po raz pierwszy zwracające się o pomoc)
 Liczba wniosków o pomoc 442
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
549
w tym alimentacyjnych
40
Liczba wydanych decyzji. 983
Liczba wydanych decyzji na podst. art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanego ze środków publicznych 8
W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni ośrodka pomocy kierują osoby przewlekle chore,
które nie mogą z różnych powodów uzyskać świadczenia rentowego do Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Bielsku – Białej do spraw nierentowych o ustalenie stopnia
niepełnosprawności. Na skutek tego działania osoby mogą starać się o uzyskanie pomocy finansowej
w formie zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia
pielęgnacyjnego ze świadczeń rodzinnych.
W 2018 roku 40 osób skierowano do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności w Bielsku – Białej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce realizuje Program Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2018 roku trwa realizacja Podprogramu
2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze
wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach
wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej jest przekazywana osobom spełniającym
kryteria kwalifikowalności mającym status osób najbardziej potrzebujących, tj.: osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby
w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Osoby, które spełniły kryteria dochodowe, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności,
która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Prócz wsparcia
żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, realizował cykliczne działania przy
współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności. Tak, jak we wcześniejszych edycjach, osoby mogły
skorzystać ze wsparcia psychologicznego i grup wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu.
Możliwa była także pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce osobom i rodzinom
korzystającym z pomocy żywnościowej poprzez naukę prawidłowego gospodarowania budżetem
domowym. Ponadto osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim uczestniczyły
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w warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwala na zwiększenie
wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu. Obecnie w Podprogramie 2018
uczestniczy 280 osób.
Centrum Integracji Społecznej.
Na zasadzie Porozumienia Partnerskiego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce oraz
Bielskie Stowarzyszenie Teatru Grodzkiego i Fundacja Teatru Grodzkiego realizowała projekt
"Rozwiń skrzydła. Daj sobie szanse na zmianę" współfinansowanego ze środków UE kierowanego
do osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. W ramach powstałego Centrum Integracji
Społecznej w Bielsku-Białej przez okres 12 miesięcy 10 osób z terenu naszej gminy w 2018 r.
realizowało indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Podejmowane działania reintegracji
społecznej i zawodowej mają na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy oraz nabycie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, zaspokojenia
potrzeb własnym staraniem i racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Uczestnikom
udzielane jest wsparcie psychologiczne oraz przeszkolenie zawodowe. Po zakończeniu programu
3 osoby podjęły zatrudnienie.
W styczniu 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zawarł także porozumienie
partnerskie ze Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie" z siedzibą w Kozach. Celem porozumienia
jest współpraca w zakresie przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracja ze
społeczeństwem poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia poprzez
wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez te osoby w procesie dostępu do praw i usług
społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Indywidualnym programem zatrudnienia objętych zostało 6 osób z terenu naszej gminy. Na czas
trwania programu wypłacane jest przez Centrum Integracji Społecznej świadczenie integracyjne, a także
opłacana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składka na ubezpieczenie zdrowotne
finansowana ze środków publicznych dla osób które, nie mają innego tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Działalność Centrum Integracji Społecznej została określona w przepisach Ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 217), oraz Ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.)
Niebieska Karta.
W 2018 roku założono 23 Niebieskie Karty w tym 14 wypełniła na interwencjach Policja,
a 2 Niebieskie Karty wypełnili pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.
Formy pomocy dla rodzin w których występuje przemoc domowa świadczone przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w 2018 r.:
Liczba rodzin:
1) praca socjalna 42
2) liczba osób w tych rodzinach 105
3) kompleksowa pomoc prawna dla 9 osób
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4) poradnictwo medyczne 2
5) poradnictwo psychologiczne 15
6) poradnictwo rodzinne i zawodowe 21
Poradnictwo specjalistyczne.
W Dziale Poradnictwa Specjalistycznego zatrudnieni są specjaliści pracy socjalnej udzielający
pomocy informacyjnej i socjalnej.
Specjaliści są dostępni w następujących godzinach:
1) psycholog / 2 środy w miesiącu/ w godz. od 10:00 – 14:00
2) specjaliści pracy socjalnej w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7:30-15:30, we
wtorek od godz. 7:30 do 17:00, w piątek od godz. 7:30 do 14:00 / w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Porąbce /.
Strategie interwencyjne względem sprawców przemocy w rodzinie.
Praca z osobami stosującymi przemoc odbywa się głównie w kontakcie indywidualnym poprzez
motywowanie do podjęcia terapii, leczenia odwykowego ambulatoryjnego lub zamkniętego, kierowanie
do psychologa. Natomiast na bieżąco odbywały się interwencje Policji i pracowników socjalnych
w stosunku do osób stosujących przemoc domową: monitorowanie sytuacji domowych przez
dzielnicowych Komisariatu Policji w Kobiernicach, wywiad środowiskowy przeprowadzany przez
pracowników socjalnych, umieszczanie osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień.
Pracę z dziećmi prowadzą pedagodzy szkolni uczestniczący w grupach roboczych na terenie szkoły lub
specjaliści w Punkcie Pomocy Rodzinie.
Do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej wytypowano 6 osób.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zgodnie z ustawą wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ponosi częściową odpłatność za utrzymanie dzieci pochodzących z Gminy
Porąbka w pieczy zastępczej.
W 2018 roku koszty utrzymania dzieci pochodzących z Gminy Porąbka w pieczy zastępczej
kształtowały się na poziomie 85.976,46 zł.
Liczba dzieci przebywających w rodzinie zastępczej spokrewnionej w 2018 roku – 7.
Liczba dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej w 2018 roku – 5.
Liczba dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2018
roku - 11 w tym:
- 6 dzieci przez 1 miesiąc
- 1 dziecko przez 3 miesiące
- 2 dzieci przez 4 miesiące
- 1 dziecko przez 9 miesięcy
- 1 dziecko przez 12 miesięcy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce od 2014 r. prowadzi pomoc na rzecz rodzin
w formie asystenta rodziny. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez
pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali w wywiadzie
środowiskowym do Kierownika Ośrodka o przydzielenie tej formy pomocy lub asystent rodziny jest
z postanowienia Sądu. Działaniami asystenta objęte są rodziny, które przeżywają trudności
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w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy
społecznej. W rodzinach tych najczęściej występują problemy z prowadzeniem gospodarstwa
domowego, bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie alkoholu, przemoc, długotrwała choroba lub
niepełnosprawność. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia
w swoim środowisku rodzinnym. Znaczna część rodzin ma nadzór kuratora z Sądu Rejonowego
w Żywcu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub Wydziału Karnego. Z powodu niewydolności
wynikającej z wyżej wymienionych dysfunkcji rodziny te są zagrożone odebraniem dzieci
i przekazaniem ich do pieczy zastępczej. W 2018 r. objęto wsparciem 10 rodzin w tym 30 dzieci.
Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny w 2018 roku:
Lp Rodzina pełna

Rodzina
niepełna

Liczba dzieci

1

1

30

9

Dominujące problemy w rodzinie
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, bezrobocie, przemoc,
nadużywanie alkoholu, trudna sytuacja
materialnobytowa,
zagrożenie
wykluczeniem społecznym.

Wiek dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny.
Lp do lat 18
1
24

powyżej lat 18
6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zajmuje się przyjmowaniem wniosków
dotyczących Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do
osiągnięcia 25 lat.Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub zna cznym stopniu
niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres
ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania rodzinom
wielodzietnym elektronicznej Karty Dużej Rodziny.
Postępowanie administracyjne w 2018 roku:
1) liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny - 44
2) liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny - 44
3) liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Karty Dużej Rodziny – 202 w tym:
rodzice – 76
dzieci – 126
4) liczba wydanych Kart Dużej Rodziny - 202
W dniu 10.10.2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przystąpił jako Partner do
realizacji projektu pod tytułem „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego
w gminach”.W ramach tego projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wsparcia dla osób
chorujących psychicznie, stanowiącej element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa
i opieki, opartej na działalności Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego. Celem projektu
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jest zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi,
opartego na koncepcji ekosystemowej, który uwzględni indywidualne potrzeby i oczekiwania osób
chorujących oraz ich otoczenia. Projekt zapewnia formy wsparcia dla uczestników projektu tj.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

konsultacje lekarza psychiatry,
terapię indywidualną i rodzinną,
terapię grupową
specjalistyczne usługi opiekuńcze,
usługi asystenta osobistego,
usługi trenera pracy.

Projekt jest realizowany na terenie woj. śląskiego w okresie od lipca 2018r. do grudnia 2020r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce jest w trakcie rekrutowania 14 uczestników (7 osób
z zaburzeniami psychicznymi i 7 osób z ich otoczenia).

Rozdział 2. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozostaje właściwy w sprawach następujących świadczeń
rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny - to zasiłek mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych
z utrzymaniem dziecka. Zasady ustalania uprawnień i wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Poszczególne świadczenia rodzinne mają różny
charakter: w większości wypłacane są na określony czas (okres zasiłkowy), ale również jednorazowo
(np. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) lub raz w ciągu pewnego okresu (dodatek
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego). Część świadczeń rodzinnych występuje samoistnie (zasiłek
rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy), natomiast otrzymanie dodatków do
zasiłku rodzinnego uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego.
Dochód
uprawniający do otrzymywania zasiłków rodzinnych z dodatkami nie może
przekroczyć kwoty 674 zł , a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł.
Dochód uprawniający do otrzymywania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(tzw.”becikowe” ) nie może przekroczyć 1922 zł.
W przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy dochód nie może przekroczyć
764 zł.
Występują również świadczenia nieuzależnione od dochodu takie jak świadczenie
pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna (tylko jako
kontynuacja dawnego świadczenia pielęgnacyjnego) , za życiem, dobry start.
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I. Zasiłki rodzinne z dodatkami.
LP RODZAJ ŚWIADCZENIA

1

LICZBA
RODZIN

LICZBA
ŚWIADCZENIOBIORCÓW
1005

ZASIŁKI
RODZINNE 724
Z DODATKAMI

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA*

13.783,00

1.570.006,96

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

LP

1

2

3

4

5
6

LICZBA
ŚWIADCZENIOBIOR-CÓW

KWOTA*

55

57

47.943,26

59

57

155.680,46

15

18

34.337,64

a) do ukończenia 5 roku życia

10

10

4.920,24

b) powyżej 5 roku życia
ROZPOCZĘCIA
ROKU
SZKOLNEGO
PODJĘCIEM NAUKI POZA
MIEJSCEM
ZAMIESZKANIA
NA
POKRYCIE
WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH
Z
DOJAZDEM DZIECKA DO
SZKOŁY W TYM:
a) na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w

50

52

46.342,32

520

520

50.775,95

2

2

RODZAJ ŚWIADCZENIA
URODZENIA
(becikowe)

LICZBA
RODZIN

DZIECKA

KORZYSTANIA Z URLOPU
WYCHOWAWCZEGO
SAMOTNEGO
WYCHOWYWANIA
DZIECKA
KSZTAŁCENIA
I
REHABILITACJI DZIECKA

RAPORT O STANIE GMINY 2018 ROK

WWW.PORABKA.PL
109

678,00

7

miejscowości w której znajduje
się szkoła
b) na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem do
miejscowości w której znajduje
się szkoła
WYCHOWYWANIE
76
DZIECKA
W RODZINIE
WIELODZIETNEJ

103

189

57.027,55

121

138.134,29

2. Świadczenia opiekuńcze:
Świadczeniami opiekuńczymi wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych w 2018 r.
były:
1) świadczenie pielęgnacyjne,
2) zasiłek pielęgnacyjny,
3) specjalny zasiłek opiekuńczy,
4) zasiłek dla opiekuna.

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

1

ZASIŁKI
PIELĘGNACYJNE

272

LICZBA ŚWIADCZENIOBIOR-CÓW
276

2

ŚWIADCZENIA
PIELĘGNACYJNE

41

42

725.900,00

4.

SPECJALNY
ZASIŁEK 16
OPIEKUŃCZY
ZASIŁEK
DLA 15
OPIEKUNA

16

72.013,00

15

80.217,00

5.

LICZBA
RODZIN

KWOTA*
476.542,00

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

LP RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA
RODZIN

1

141

BECIKOWE
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4. Ubezpieczenia w 2018 r.

LP

RODZAJ
ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

1

SPOŁECZNE

50

LICZBA
ŚWIADCZENIOBIOR-CÓW
50

2

ZDROWOTNE

26

26

KWOTA*
139.028,39
11.303,61

5. Świadczenie rodzicielskie w 2018 r.
Zestawienie miesięczne wypłaconych świadczeń rodzicielskich w roku 2018
RODZICIELSKIE

KWOTA*

LICZBA
ŚWIADCZENIOBIORCÓW

259.831,50

32

6. „Za życiem” w 2018 r.
Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych,
a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jednym z elementów Programu „Za Życiem” jest jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia
dziecka w wysokości 4 000 zł. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA
ŚWIADCZENIOBIORCÓW

„ZA ŻYCIEM”

KWOTA*

8.000,00

Rozdział 3. Fundusz alimentacyjny
LP
1

RODZAJ
ŚWIADCZENIA

LICZBA
ŚWIADCZENIOBIORCÓW

KWOTA*

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

57

230.050,00
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Postępowanie wobec dłużników:
1)
2)
3)
4)

Liczba dłużników alimentacyjnych 109
Liczba umorzonych i zawieszonych postępowań przez prokuraturę 21
Liczba toczących się postępowań 17
Liczba przekazanych informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 49
5) Liczba przekazanych informacji do organu właściwego wierzyciela w sprawie podjętych działań
wobec dłużnika 24
6) Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub
prac organizacyjnych na zasadach robót publicznych 1
7) Liczba wniosków zobowiązujących dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się
w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 1
8) Liczba wniosków do Centralnego Ośrodka Informatyki w Warszawie dotyczących posiadania
przez dłużnika prawa jazdy 2
9) Liczba skierowanych wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu
karnego 2
10) Liczba wniosków skierowanych do komorników sądowych, dotyczących przyłączenia się do
postępowania egzekucyjnego 36
11) Liczba przekazanej dokumentacji Komisariatowi Policji dotyczących postępowania wobec
dłużników 26
12) Liczba wniosków związanych z niealimentacją skierowanych do Prokuratury Rejonowej
w Żywcu dotyczących zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa 36
13) Liczba wniosków skierowanych do zakładów karnych 2
14) Liczba przekazania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2340 /ok. 195 miesięcznie/.
Dłużnik alimentacyjny to osoba, która ma zaległości w spłacie należności z tytułu zaliczki
alimentacyjnej, jak i również funduszu alimentacyjnego.
Na dzień 31.12.2018 r. liczba dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej
wynosiła 33 osoby, a z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 76 osób.
Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego wynosi 2.439.877,87 zł (w tym odsetki 528.916,57 zł), z czego w 2018 r. odzyskano
kwotę 150.969,68 zł. (w tym odsetki 92.507,63 zł.).
Stan zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2018r.wynosi 283.645,09
zł., z czego w 2018r. odzyskano kwotę 15.061,39 zł.

Rozdział 4. Świadczenie wychowawcze ( 500+).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa
w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje
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w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. świadczenie wychowawcze otrzymało 1198 rodzin
w tym:
- 450 rodzin otrzymało świadczenie wychowawcze z dochodem
- 748 rodzin otrzymało świadczenie wychowawcze bez dochodu.
Zestawienie miesięczne wypłaconych świadczeń wychowawczych w roku 2018:
ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE

KWOTA*

LICZBA DZIECI
WYPŁACONO
ŚWIADCZENIE

8.992.812,20

1728

KTÓRYM

Rozdział 5. Program „ Dobry Start” .
Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia
przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole
(szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła
ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której
jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjnowychowawczy)

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA*

DOBRY

1901

570.300,00

START
*kwoty w zł
Niezależnie od powyższego wskazuje się, iż pod adresem http://www.gops.porabka.pl/ocenazasobow-pomocy-spolecznej znajduje się Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy
Porąbka, sporządzana na podstawie art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej .
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Dział X. Kultura i promocja Gminy
Rozdział 1. Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce (GOK).
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy
ustawowe oraz przepisy zawarte w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, przy uwzględnieniu
rozpoznanych potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, możliwości kadrowych, lokalowych,
finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
GOK realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz
upowszechniania kultury.
GOK prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach obowiązujących instytucji kultury.
Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Porąbka, stowarzyszeniami działającymi na
terenie naszej gminy, placówkami kulturalnymi z powiatu bielskiego.
Realizowane zadania mają na celu tworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy
wartości kulturowych. W roku 2018 prowadzona działalność oparta była na rocznym planie finansowym
obejmującym przychody (dotacja podmiotowa z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych, przychody z własnej działalności) oraz koszty.
Podstawowe zadania realizowane przez GOK w roku 2018 to w szczególności:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej,
2) organizacja odpoczynku i rozrywki we własnym środowisku,
3) rozbudzanie, rozpowszechnianie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
4) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
5) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego
i ludowego,
6) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
GOK prowadził bogatą działalność artystyczną o charakterze edukacyjnym. GOK stara się
konsekwentnie kłaść nacisk na wymiar edukacyjny pracy GOK, uważając, że w dobie bardzo szybkich
zmian gospodarczych, technicznych i społecznych, edukacja (jej intensywność i jakość) jest
wyzwaniem podstawowym, decydującym często o powodzeniu i niepowodzeniu całych społeczności.
Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich
udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK. Są one organizowane
cyklicznie, bądź też okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami, ale
i współtwórcami życia artystycznego poprzez uczestnictwo w uroczystościach, konkursach, festynach,
wystawach, koncertach, wieczorkach tanecznych, a także poprzez prezentacje swoich prac
i umiejętności twórczych, jak również poprzez udział w różnorodnych formach zajęć stałych
i warsztatach. Uczestnictwo w zajęciach może być zespołowe, bądź indywidualne. Skupiają one
uczestników w celu rozbudzenia ich zainteresowań. Ich istotą jest dobrowolna nauka i praca w grupach,
skupiających uczestników w celu wymiany doświadczeń, pogłębiania zbiorowych przeżyć, zachęcania
do wspólnego działania z jednoczesnym podejmowaniem problemów kultury życia towarzyskiego,
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stosunków ludzkich itp. W doborze form i treści zajęć dla dzieci i młodzieży staramy się zaspakajać
potrzebę twórczej aktywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań np. plastyką, muzyką,
śpiewem, tańcem, nauką gry na instrumentach, teatrem, tradycjami, obrzędami.
Uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności
i sprawności oraz wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez własną inwencję i kreatywność.
Poza tym zajęcia pozwalają miło i pożytecznie spędzić czas oraz wdrażają do nawyku organizowania
sobie bezpiecznego odpoczynku.
Edukacja kulturalna to podstawowe zadanie i jedna z racji istnienia Gminnego Ośrodka Kultury.
Cieszy fakt, że proponowane inicjatywy edukacyjne spotykają się z zainteresowaniem mieszkańców,
a prowadzone działania gromadzą coraz to nowych uczestników.
W roku 2018 GOK realizował wymienione zadania poprzez:
1.
Tworzenie warunków do działalności zespołów muzycznych:
-Bujaków – Zespoły wokalno – muzyczne (KGW, świetlica),
-Czaniec – Zespoły wokalno – muzyczne ( „Moderato”, KGW), chór „Potok”, Orkiestra Dęta,
-Kobiernice – Zespół taneczny, zespół wokalno – muzyczny KGW,
-Porąbka – Zespół Regionalny „Porąbczanie”, Orkiestra Dęta, chór „Zasolnica”, zespół wokalnomuzyczny KGW.
2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności poprzez organizację kół zainteresowań,
zajęć stałych i warsztatowych:
- Bujaków – zajęcia muzyczne (keyboard, gitara), zajęcia plastyczne, ceramika, kółko szachowe,
- Czaniec – zajęcia muzyczne (keyboard, nauka gry na instrumentach dętych), zajęcia plastyczne,
ceramika, warsztaty baletowe, taneczne, językowe, teatralne, robotyki, kulinarne,
- Kobiernice – zajęcia plastyczne, ceramika, rysunek, malarstwo, rzeźba, zajęcia muzyczne (keyboard,
akordeon), zajęcia taneczne,
- Porąbka – zajęcia muzyczne (keyboard, perkusja, instrumenty dęte, smyczkowe, ludowe), warsztaty
śpiewu, taneczne, zajęcia plastyczne, kółko szachowe.
3. Organizacja aktywnego wypoczynku:
- Akcja Lato,
- Akcja Zima,
- Rajdy dla dzieci i młodzieży,
- Wycieczki krajoznawcze organizowane wraz z KGW Gminy Porąbka i TMZBŻ w Porąbce
- Rozgrywki sportowe w ramach działania świetlic,
- Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
4. Działalność świetlic:
W każdym Domu Kultury na terenie naszej gminy działają świetlice, w zajęciach od
poniedziałku do piątku uczestniczą dzieci i młodzież. Dzieci młodsze odbierane są ze szkoły przez
instruktorów. W każdej placówce dzieci otrzymują podwieczorek.
W świetlicach były prowadzone następujące zajęcia:
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- rozwijające umiejętności manualne,
- zajęcia plastyczne,
-wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, oglądanie programów edukacyjnych, rozmowy
i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry edukacyjne i dydaktyczne),
Kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań
i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań),
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie
krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
- zabawy ruchowe,
- zajęcia kulinarne,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- zajęcia taneczne,
Zajęcia uwzględniały potrzeby i zainteresowania dzieci.
Świetlice współpracowały z placówkami oświatowymi, pedagogami, bibliotekami, GOPS, Strażą
Pożarną.
5. Działalność MCAT w Czańcu:
Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu to miejsce w którym od kilku lat dzieci
i młodzież, w tym studenci i młodzież pracująca, organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczno
– kulturalne.
Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej w Czańcu w roku 2018 kontynuowało swoje działania
artystyczno - wychowawcze. I tak w zajęciach proponowanych w MCAT brało udział ponad 160 osób
(od 6 do 26 lat).
Rodzaj zajęć

teatr

taniec

ceramika

plastyka/
technika

robotyka

kulinarne

inne

Ilość osób

44

65

6

18

12

8

9

Spośród proponowanych zajęć - teatr, zajęcia plastyczne i kulinarne stanowią ofertę bezpłatnych zajęć.
Pozostałe warsztaty są płatne - prowadzone przez zewnętrzne firmy lub instruktorów.
W ramach zajęć teatralnych Grupa Teatralna BENGAKU stanowiąca trzon MCAT wystawiła w roku
2018 m.in. spektakl pt. ”Dzieci Sendlerowej”. Widowisko stanowiło godzinną lekcję historii o życiu
i dokonaniach Ireny Sendler. Spektakl został pokazany rodzicom oraz uczniom szkół podstawowych
z Czańca. Młodsza grupa teatralna przygotowała spektakl „Pinokio” biorąc udział w przeglądach
dziecięcej twórczości teatralnej.
6. W zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży oraz kultywowania i promowania tradycji
ludowych naszego regionu w GOK-u w Porąbce działają:
Zespół Regionalny „Porąbczanie” liczący ok. 60 dzieci podzielony na grupy starszą i młodszą,
prezentujący stroje, tańce, pieśni oraz gwarę górali żywieckich, zespół bierze czynny udział w różnego
rodzaju uroczystościach na terenie gminy, powiatu, kraju, a także za granicą (w ramach współpracy
międzynarodowej gmin).
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Ważniejsze osiągnięcia zespołu w roku 2018:
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu,
I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”
w Zebrzydowicach w kategorii dziecięco – młodzieżowych zespołów artystycznie opracowanych,
I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej ‘Psallite Deo” w Kętach w kategorii
ludowych zespołów śpiewaczych.
Warsztaty muzyczne z Fundacją Braci Golec prowadzone od 2 lat, uczestniczy w nich ok. 40 dzieci,
zajęcia prowadzone są w zakresie śpiewu, nauki gry na instrumentach smyczkowych oraz ludowych
7. W zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych Gminny Ośrodek Kultury
w Porąbce współpracuje z:
- Urzędem Gminy,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porąbce,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce,
- Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej,
- Okolicznymi gminami i Ośrodkami Kultury – Wilamowice, Kozy, Czernichów,
- Placówkami oświatowymi z terenu gminy,
- Stowarzyszeniami i Organizacjami z terenu gminy i powiatu,
- Podmiotami gospodarczymi gminy Porąbka.
8. Sprawy administracyjno – gospodarcze:
- remont sceny Domu Kultury w Czańcu,
- malowanie ścian oraz podłogi w sali widowiskowej w Porąbce,
- remont kuchni i zakup mebli w Kobiernicach.
9. Organizowanie
i rozrywkowych:

lub

współorganizowanie

uroczystości

oraz

imprez

kulturalnych

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2018 r.
- Orszak Trzech Króli,
- Akcja Zima,
- Wieczór kolęd,
- Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego,
- Spotkania Opłatkowe,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Zabawy karnawałowe,
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka,
- Jubileusz 15 – lecia Chóru „Zasolnica”.
KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2018 r.
- Spotkania wielkanocne,
- Dzień Matki,
- Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Zachowaj trzeźwy umysł”,
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- Dzień Dziecka,
- Rajd dzieci i młodzieży „Wiosenne Człapu Człap”,
- Jubileusz 60-lecia Orkiestry Dętej w Porąbce,
- Jubileusz 70- lecia KGW w Bujakowie,
- Święto Powiatu Bielskiego oraz Dni Gminy Porąbka.
LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2018 r.
- Akcja Lato,
- Dożynki Wiejskie w Czańcu,
- Jubileusz 55- lecia KGW w Kobiernicach,
- Historie Frontowe III edycja oraz Bieg Niepodległości dla dzieci,
- Jubileusze Małżeńskie (Czaniec, Kobiernice),
- Rajd młodzieżowy Beskidzka Jesień.
PAŹDZIERNIK, LISTOPAD , GRUDZIEŃ 2018 r.
- Jubileusz 70 – lecia KGW w Czańcu,
- Wystawa fotograficzna w Porąbce,
- Wystawa z okazji 40 – lecia powołania K.K.Wojtyły na Papieża- wernisaż i spotkanie Rodu Wojtyłów
w Czańcu,
- Gminne obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Bujakowie,
- Bieg Mikołajkowy w Porąbce,
- Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia dla samotnych Gminy Porąbka w Bujakowie.
Wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne przyciągnęły wielu uczestników.
Zaproponowane działania kierowane były do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe
i charakteryzujące się różnymi zainteresowaniami oraz wrażliwości artystycznej.
GOK ma świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy udaje się spełnić, nie
wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić, jednak mając na uwadze stale rosnące ceny usług stara się
kontynuować działania z lat poprzednich i wprowadzać nowe formy kulturotwórcze.

Rozdział 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce.
W Gminie Porąbka w 2018 roku funkcjonowała jedna biblioteka ( Gminna Biblioteka Publiczna
w Porąbce) z trzema filiami. W 2018 roku nie było zmian w sieci bibliotek.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 43 153 woluminy, zaś na koniec roku – 43 384.
W ciągu roku przybyło 1894 książek, z czego z zakupu - 1472. W wyniku systematycznej selekcji
zbiorów ubyło 1663 woluminy. W roku 2018 wszystkie placówki zapewniły możliwość wypożyczenia
zbiorów specjalnych w postaci audiobooków. Na koniec 2018 roku zbiory te liczyły 245 tytułów
i wzbogaciły się w ciągu roku o 47 sztuk. Skorzystało z nich 131 użytkowników.
Na koniec 2017 roku liczba czytelników wszystkich bibliotek wynosiła 2031 zaś na koniec 2018
roku – 2047. W ciągu roku z usług bibliotek skorzystało 11 409 czytelników, którzy łącznie
wypożyczyli 32 762 woluminy. W roku 2018 zbiory bibliotek wzbogaciły się m.in. o : książki dla dzieci
i młodzieży Wydawnictwa „Dwie Siostry” i „Literatura”, książki nominowane do nagrody „Paszporty
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Polityki”, aktualne lektury dla uczniów szkoły podstawowej, książki poczytnych pisarzy: R. Mroza,
H. Greń, K. Michalak, A. Grabowskiej, K. Puzyńskiej, E. Cherezińskiej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce zatrudniała 8 pracowników, w tym 5 bibliotekarzy.
W stosunku do poprzednich lat struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
We wszystkich czterech bibliotekach użytkowano 11 komputerów z dostępem do
szerokopasmowego Internetu. Biblioteki są w 100% skomputeryzowane, zapewniają dostęp do
katalogów on-line przez całą dobę oraz zdalne zamawianie i rezerwowanie zbiorów. Biblioteka
o swoich działaniach informuje użytkowników poprzez swoją stronę internetową
http://bibliotekaporabka.pl.
W roku 2018 GBP w Porąbce wraz ze swoimi filiami zorganizowała za kwotę 4350 zł jedenaście
większych wydarzeń dla 730 osób, które miały na celu promocję biblioteki i czytelnictwa:
1) miesiącu styczniu odbyło się 5 szkoleń „Bezpieczny senior” dla 145 uczestników
zorganizowane przy współpracy z Instytutem Przedsiębiorczości z Chorzowa, który
realizował projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych w województwie śląskim”.
Instytut zaopatrzył biblioteki i seniorów w Poradniki „Bezpiecznik seniora: 100 porad,
wskazówek i instrukcji dla bezpieczeństwa”;
2) Biblioteka włączyła się w obchody „Święta Powiatu Bielskiego” i „Dni Porąbki” organizując
swoje oznaczone stanowisko. Uczestnikom uroczystości zaproponowano „Kiermasz książki”,
zajęcia plastyczne dla dzieci, krzyżówki i rebusy literackie a na rozłożonym dywanie na
trawie najmłodsi mogli bawić się puzzlami i klockami;
3) Warsztaty rękodzieła I – 8 spotkań od stycznia do czerwca 2018, na których uczestnicy
uszyli kolorowe materiałowe tulipany, szmaciane zabawki, praktyczne kosmetyczki oraz
poznali tajniki kopiowania form z „Burdy”;
4) Warsztaty rękodzieła II – 6 spotkań od października do grudnia 2018, na których tematem
przewodnim była PAPIEROWA WIKLINA. Uczestnicy nauczyli się robić i łączyć papierowe
rurki a następnie wykonać z nich ozdobne pudełka, przestrzenne serca, gwiazdki i inne
dekoracje świąteczne oraz domki.
5) Warsztaty plastyczne dla dzieci inspirowane książkami:
-„Drzewa” Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego – powstały ciekawe maski,
- „Masło śpi” – warsztaty tworzenia 3D do wybranych wierszy polskich poetów inspirowane
ilustracjami Agaty Królak,
- „Zwierzoły” V. Escandelli, praca z interaktywną książką,
6) Spotkania autorskie z:
- Juliuszem Wątrobą, poetą, satyrykiem i gawędziarzem,
- Laurą Kozowską, która udzieliła zebranym lekcji świadomego życia i wskazówek, jak
realizować swoje marzenia,
- Arkadiuszem Milcarzem, podróżnikiem i autorem książki „Czad”,
- Arkadiuszem Niemirskim pt. „Nie tylko Pan Samochodzik”, które miało za zadanie
zainteresować dzieci i młodzież książką nie tylko detektywistyczną.
7) Prezentacja multimedialna dla uczniów klas VII SP pt. „Wajda”, w celu popularyzacji książek
otrzymanych w ramach „Paczki Literackiej”,
8) Spotkanie z archeologiem pt. „Historia pełna uciech, czyli dawne gry i zabawy” – Baba Jaga
opowiadała o średniowiecznych grach i zabawach, o historii gier planszowych, z czego
robiono zabawki. Podczas spotkania dzieci samodzielnie wykonali motankę, czyli słowiańską
laleczkę.
9) Działania GBP i filii związane z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości:
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- Konkurs plastyczny na zakładkę do książki pt. „Nasze drogi do niepodległości”,
- warsztaty plastyczne, na których powstały biało-czerwone kotyliony i girlandy,
- warsztaty plastyczne dla dzieci, na których ozdabiano pisakami do tkanin białe podkoszulki
symbolami bliskimi Polakom,
- ekspozycja okolicznościowych plakatów.
10) Biblioteka włączała się w akcje czytelnicze i święta książki:
- „Tydzień Bibliotek Publicznych” – we wszystkich placówkach zajęcia dla dzieci, zabawy
i gry oraz zwiedzanie biblioteki wraz z zaproszeniem do wypożyczania książek,
- „XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – „Czytanie łączy”. Czytanie książki
„Czarna księga kolorów czyli jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności” oraz
pogadanka o osobach niedowidzących i ociemniałych,
- „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – spektakl „Przygody Robinsona” grupy
teatralnej „Latający Kapelusz” z Wieliczki dla uczniów SP z Porąbki a po nim pokaz
puszczania wielkich baniek mydlanych.
W roku 2018 na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
345 000,00 złotych.

Rozdział 3. Działalność promocyjna gminy w 2018 roku.
W procesie promocji Gminy Porąbka główny nacisk kładziony jest na promocję z udziałem
mediów. W 2018 roku działania promocyjne odbywały się poprzez wydawanie materiałów
promujących gminę, takich jak ulotki, widokówki, foldery, mapy, czy też gadżety reklamowe.
W okresie styczeń-grudzień 2018r. ukazały się cztery jednostronicowe publikacje dot. Gminy
Porąbka w tygodniku „Kronika Beskidzka”.
Bardzo ważną rolę informacyjno - promocyjną odgrywa oficjalna strona urzędu
http://porabka.pl, oraz portale społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram. Na Facebook-u
obserwuje nas ponad 3200 osób. Średnio w 2018 roku dany post, w zależności od popularności,
obserwowało od kilkuset to kilkudziesięciu tysięcy osób.
Pod koniec 2018 roku podjęto działania polegające na tworzeniu pierwszego Kalendarza
Imprez Kulturalno – Sportowego Gminy Porąbka. Konsekwencją tych działań było stworzenie
dodatkowo Kalendarza wydarzeń Szkolno – Przedszkolnych oraz kalendarza lokalnego koła
PTTKu. Kalendarze trafią do budynków użyteczności publicznej oraz na gminne tablice
informacyjne.
W 2018 roku rozpoczęto również prace nad nową witryną http://porabka.pl. Aktualna,
powstała przed kilku laty i nie spełnia już oczekiwań. Nowa ma być bardziej przejrzysta, a główny
nacisk przy jej tworzeniu zostanie położony na usługi Urzędu adresowane do jego Klientów,
z których najważniejsze będą prezentowane na głównej stronie w tzw. „kafelkach”.
W 2018 roku zostały rozpoczęte prace związane z budową tzw. Witaczy. Zgodnie
z założeniem projektu, przy głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących do naszej gminy,
zostaną zamontowane pylony, totemy z logo Gminy Porąbka oraz logo miast partnerskich.
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W naszym procesie promocyjnym gminy ważną rolę odgrywa reklama jak i public relations.
Gmina dba o dobry wizerunek i stara się go promować. Ważną role promocyjną odgrywa nasz
produkt regionalny „ Miody z Gminy Porąbka”, który został wpisany na listę produktów
tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Promując miód jednocześnie
wspieramy Gminne Koło Pszczelarzy w Porąbce, które dzięki skutecznym działaniom
marketingowym w 2018 roku odnotowało znaczne zainteresowanie swoimi tradycyjnymi
produktami.
Pod koniec 2018 roku, trwały prace nad kolejną akcją promocyjną „Maluchy pod kołderką
w Gminie Porąbka”. Akcja jest realizowana od stycznia 2019 roku i cieszy się bardzo dobrym
odzewem wśród społeczności lokalnej. Do najmłodszych mieszkańców zameldowanych w naszej
gminie trafia wyprawka – kocyk i poduszeczka, która został wyprodukowana w jednej z lokalnych
firm.
Głównym celem procesu promocyjnego jest zwiększenie zainteresowania gminą Porąbka
zarówno wśród turystów jak i inwestorów, stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy oraz
profesjonalne zarządzanie marką gminy.
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Dział XI. Zarządzanie kryzysowe.
Rozdział 1. Zagrożenia na terenie gminy Porąbka.
W gminnym planie zarządzania kryzysowego ujęto szereg zagrożeń podzielonych na zagrożenia
naturalne i techniczne. Określono prawdopodobieństwo ich wystąpienia jak i potencjalne skutki dla
ludzi, mienia i środowiska. Iloczyn prawdopodobieństwa i skutków (strat) określa poziom danego
zagrożenia (ryzyko). I tak mamy zagrożenia charakteryzujące się potencjalnie wielkimi stratami ale
bardzo małym prawdopodobieństwem ich zaistnienia (katastrofa zapory, wielkoobszarowy pożar lasu,
skażenia chemiczne lub radiacyjne), co w konsekwencji określa ich ryzyko jako akceptowalne.
Z drugiej strony są zagrożenia występujące stosunkowo często ale ich skutki są niewielkie (przerwy
w dostawie prądu, wody czy gazu). W tych przypadkach ryzyko również jest akceptowalne. Największą
uwagę poświęca się jednak zagrożeniom powodziowym, które na terenie gminy Porąbka charakteryzują
się dość wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia jak i znacznymi stratami zarówno w mieniu
komunalnym jak i prywatnym. Generalnie powodzie na terenie gminy dzielimy na dwa rodzaje.
Pierwsze to typowe powodzie opadowe powstające na skutek długotrwałych opadów deszczu, często
nawalnych i nie zawsze na obszarze gminy ale np. w dorzeczu Soły w Żywcu lub powyżej.
Charakteryzują się powstawaniem wezbrań w Sole częściowo niwelowanych przez zbiorniki
retencyjne. Mogą występować lokalne podtopienia i rozlewiska na terenach bezodpływowych. Drugi
rodzaj to powodzie błyskawiczne. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem powstawania od
momentu wystąpienia opadów. Są typowe dla terenów górskich gdzie strome zbocza nie są w stanie
przyjąć całej wody deszczowej, która spływa w doliny i gromadzi się w rzekach i potokach. Spływ ten
z uwagi na spadki terenu jest szybki i powoduje znaczne straty. Często taka powódź ma znacznie
większy zasięg niż tylko doliny potoków. W najgorszych przypadkach woda w nadmiernej ilości spływa
rowami odwadniającymi, drogami, polami itp. Oba rodzaje powodzi często występują razem. Od roku
1997 na terenie gminy odnotowano straty powodziowe w mieniu komunalnym sięgające prawie
27 milionów złotych.

Rozdział. 2 Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo powodziowe.
W tym miejscu spośród wielu instytucji biorących udział w kształtowaniu bezpieczeństwa należy
wymienić przede wszystkim utworzone na bazie byłych zarządów gospodarki wodnej i zarządów
melioracji i urządzeń wodnych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na naszym terenie
Wody Polskie działają w oparciu o Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza
Wisły wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016r.
poz. 1841). Do Wód Polskich należą zadania związane z należytym utrzymaniem koryta Soły, budowli
i urządzeń wodnych. Niestety od dekad obserwujemy stopniowe pogarszanie się stanu koryt rzek
i potoków, a jedyne inwestycje takie jak remonty fragmentów wałów w Kobiernicach i Czańcu,
przebudowa przepustów wałowych czy wykonanie narzutów kamiennych chroniących brzegi były
wykonywane z konieczności już po powstaniu szkód. Do zadań Wójta natomiast należy opracowywanie
planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie alarmu przeciwpowodziowego
oraz organizowanie systemu informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy
o zagrożeniach.
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Danych pogodowych dostarcza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut
Badawczy. Dane te przesyłane są poprzez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) do Wojewódzkich
Centrów Zarządzania Kryzysowego, a dalej do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego
i gmin.

Rozdział 3. Działania podejmowane przez wójta w celu przygotowania gminy i
mieszkańców do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Polskie prawo zobowiązuje wójta gminy do prowadzenia działań w kierunku przygotowania się
na wypadek zagrożeń. Działania te prowadzone są w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom w czasie pokoju jak i w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny.
1) Podstawowym działaniami na wypadek zagrożeń w czasie pokoju są:
- wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony
przeciwpożarowej,
- wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
- organizacja i utrzymanie systemów informowania, ostrzegania i alarmowania ludności (syreny,
komunikaty SMS, aplikacja BLISKO, strony internetowe, a nawet tablice ogłoszeń)
- opracowanie planu zarządzania kryzysowego i planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
- powołanie zespołu zarządzania kryzysowego i komórki organizacyjnej w urzędzie zapewniającej
właściwe realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- prowadzenie baz danych na temat dostępnych sił i środków możliwych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych (zasoby własne, przedsiębiorcy, możliwości wsparcia ze strony powiatu i województwa,
możliwości wsparcia ze strony służb, inspekcji i straży oraz sił zbrojnych),
- monitorowanie zagrożeń, wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego starosty
i wojewody oraz gmin ościennych,
2) Podstawowymi działaniami na wypadek zagrożeń czasu wojny są:
- opracowanie planu obrony cywilnej,
- opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- organizacja systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
- opracowanie planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy
- tworzenie formacji obrony cywilnej
- opracowanie i aktualizacja dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania urządzeń
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
- opracowanie planu ewakuacji (przyjęcia ludności)
- prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej

Rozdział 4. Monitoring wizyjny.
Pierwszy system monitoringu wizyjnego na terenie gminy powstał w 2006 roku i obejmował głównie
budynek urzędu oraz centrum Porąbki. Składał się z 16 kamer o rozdzielczości od VGA
(640x480 pixeli) do 4CIF (704x576). Mimo nie najlepszej rozdzielczości pozwalał na skuteczne
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wykrywanie sprawców większości przypadków zakłócania porządku, zaśmiecania czy aktów
wandalizmu. Po pewnym czasie sam fakt, że na elewacjach budynków w centrum miejscowości wiszą
kamery spowodował odstraszenie kolejnych potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń (nie bez
znaczenia pozostaje fakt sporej liczby osób ukaranych zwłaszcza spośród młodzieży). Liczba
podobnych przypadków znacząco spadła.
Wobec powyższego przez następne lata gmina inwestowała w systemy monitoringu kolejno w Czańcu,
Bujakowie i Kobiernicach. Jakość stosowanego sprzętu poprawiała się. Systemy były i są
modernizowane, a liczba kamer rosła zwłaszcza tam gdzie gmina inwestowała w obiekty i infrastrukturę
publiczną.
Na dzień sporządzenia raportu monitoring wizyjny administrowany przez Urząd Gminy Porąbka
obejmuje:
- w Porąbce 24 kamery w jakości Full HD 2Mpx (1920 x 1080),
- w Kobiernicach 10 kamer w jakości Full HD 2Mpx,
- w Czańcu 9 kamer w jakości 960H (960 x 582),
- w Bujakowie 7 kamer w jakości Full HD 2Mpx,
W roku 2018 jedynie na wnioski wystosowane z Urzędu Gminy ukarano mandatami sprawców:
zakłócania porządku (2), zaśmiecania (6), prowadzenia pojazdów bez uprawnień (3), spożywania
alkoholu w miejscach objętych zakazem (3), uszkodzenia mienia (7) czy łamania zasad ruchu
drogowego (4).
Łącznie od 2006 roku było to już ponad 500 spraw przy czym rekordowy był rok 2011 i sprawy
związane z łamaniem zakazów na moście w Porąbce w związku z objazdem drogi DK-52. Ponad to
wykryto między innymi sprawców zniszczenia 5 latarni ulicznych (koszt jednej około 5000zł) oraz
w kilkudziesięciu przypadkach sprawców zniszczenia znaków drogowych, koszy na śmieci, ławek,
słupków odgradzających, elewacji i innych elementów. W kilku przypadkach monitoring umożliwił
ujęcie sprawców kradzieży i włamań do sklepów i domów na terenie gminy, a nawet poza nią. Był
wykorzystywany również w poszukiwaniach osób zaginionych. W roku 2019 (do dnia 26 kwietnia)
nagrania z monitoringu zabezpieczano już na okoliczność różnych zdarzeń 13 razy.

Rozdział 5. Ochotnicza Straż Pożarna (OSP).
1. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
- ogółem 502 osoby.
Członkowie zwyczajni
403 osoby, w tym:
- mężczyźni
342 osoby,
- kobiety
61 osób,
Członkowie wspierający
73 osoby,
- mężczyźni
58 osób,
- kobiety
15 osób.
Członkowie honorowi
26 osób,
- mężczyźni
24 osoby,
- kobiety
2 osoby.
2. Członkowie OSP mogący brać udział w działaniach ratowniczych:
- mężczyźni
172 osoby,
- kobiety
7 osób.
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3. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ( MDP) w OSP.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają w 4 jednostkach OSP, ogółem jest to 110 osób, z tego:
- chłopcy
57 osób,
- dziewczęta
53 osoby.
W 2018 roku w szeregi MDP wstąpiło 15 chłopców i 6 dziewcząt.
Aktywnymi strażakami zostało 5 chłopców i 1 dziewczyna.
W okresie wakacyjnym w obozach szkoleniowo- wypoczynkowych uczestniczyło 43 młodych
strażaków, w tym 16 chłopców i 27 dziewcząt.
4. Wydatki z budżetu na ochronę przeciwpożarową - wydatki na OSP.
W roku 2018 na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w Gminie Porąbka zostało wydatkowane
504.315,00 zł:
a) na wydatki inwestycyjne:
- zakup lekkiego terenowego samochodu ratowniczo- rozpoznawczego dla OSP Wielka Puszcza:
154,980,00, z tego dotacje: Śląski Urząd Marszałkowski 100.000,00 zł, Gmina Porąbka 54.980,00 zł,
b) na wydatki bieżące:
blisko 350.000,00 zł., w tym dotacje z funduszy sołeckich 30.000,00 zł.:
- dla OSP Kobiernice: 20.000,00 zł.,
- dla OSP Porąbka: 10.000,00 zł.
Dotacje celowe z innych źródeł:
1) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 44.000,00 zł.,
2) MSWiA - 4.000,00 zł.
3) Starostwo Bielskie - 38.000,00 zł.
4) Ministerstwo Sprawiedliwości - 13.258,50 zł.
5) WFOŚi GW w Katowicach 15.450,00.
Razem dotacje celowe: 94.700,00 zł.
5. Wyjazdy OSP do zdarzeń.
W roku 2018 na terenie Gminy Porąbka Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały w zdarzeniach:
- pożary 52 razy,
- miejscowe zagrożenia 114 interwencji,
- alarmy fałszywe 7 wyjazdów.
Z wymienionych interwencji można między innymi wymienić:
- usuwanie powalonych drzew - 20 interwencji,
- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie - 13 interwencji,
- pożary obiektów mieszkalnych, budynki jednorodzinne - 30 wyjazdów,
- pożary traw - 10 interwencji,
- 31 wypadków z udziałem samochodów osobowych,
- 4 wypadki z udziałem motocyklistów,
- 2 wypadki z udziałem samochodów ciężarowych,
- 24 interwencji związanych z usuwaniem plam oleju bez środków transportu
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(pobocza dróg, drogi i ulice).
Z budżetu przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową zostały zakupione sorbenty i odtłuszczacze za
kwotę 4.670,00zł. Środki te służą do neutralizacji rozlewów olejowych na drogach.
W roku 2018 poszczególne straże wyjeżdżały :
pożary
miejscowe zagrożenia
OSP Bujaków
13
11
OSP Czaniec
18
36
OSP Kobiernice
20
35
OSP Porąbka
18
35
OSP Porąbka W. Puszcza
0
0

alarmy fałszywe
0
2
2
4
0

6. Jednostki OSP w KSRG.
Z terenu naszej Gminy w Krajowym Systemie Ratowniczym są 3 jednostki:
1) OSP Czaniec,
2) OSP Kobiernice,
3) OSP Porąbka.
Poza systemem KSRG pozostają 2 jednostki:
1) OSP Bujaków,
2) OSP Porąbka Wielka Puszcza.
7. Samochody pożarnicze i inne na wyposażeniu OSP Gminy Porąbka.
OSP Bujaków:
1. średni samochód gaśniczy Star 244 GBM 2,4/8 - rok produkcji 1989,
2. lekki samochód gaśniczy Ford - rok produkcji 2003,
3. samochód operacyjny Bus Opel Vivaro - rok produkcji 2007.
OSP Czaniec:
1. średni samochód gaśniczy Iveco - rok produkcji 2014,
2. lekki samochód gaśniczy Ford - rok produkcji 2002,
3. samochód operacyjny Bus Mercedes - rok produkcji 2007.
OSP Kobiernice:
1. średni samochód gaśniczy Man Stolarczyk - rok produkcji 2005,
2. lekki samochód ratownictwa drogowego Mercedes Sprinter 4x4 - rok produkcji 2011,
3. samochód terenowy Nissan do transportu sprzętu powodziowego - rok
produkcji 2001,
4. samochód operacyjny Bus Fiat Ducato - rok produkcji 2010.
OSP Porąbka:
1. średni samochód gaśniczy Man Stolarczyk - rok produkcji 2010,
2. lekki samochód ratownictwa powodziowego Iveco Daily z wymienną funkcją
samochodu gaśniczego - rok produkcji 2011,
3. samochód operacyjny Bus Opel Vivaro - rok produkcji 2006,
4. pojazd typu Quad Polaris - rok produkcji 2018.
OSP Porąbka Wielka Puszcza.
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Razem
24
56
57
57
0

1. średni samochód gaśniczy Mercedes GBA - rok produkcji 1974,
2. lekki samochód rozpoznawczo-gaśniczy z napędem terenowym Nissan Navara GLBM - rok
produkcji 2018.
Na wyposażeniu naszych OSP znajduje się sprzęt do ratownictwa powodziowego:
- w OSP Czaniec garażowane są dwa agregaty pompowe dużej wydajności do wody brudnej,
- w OSP Kobiernice garażowana jest przyczepa powodziowa ze sprzętem kwatermistrzowskim oraz
6 osobowy ponton z silnikiem zaburtowym typu Honda,
- w OSP Porąbka garażowana jest 8 osobowa łódź z silnikiem zaburtowym typu Honda.
8. Utrzymanie zdolności bojowej strażaków, szkolenia kursowe.
Obecnie w działaniach ratowniczych może brać udział 179 strażaków.
Posiadają odpowiednie wyszkolenie pożarnicze, medyczne, badania lekarskie do pracy na wysokości, są
ubezpieczeni, kierowcy posiadają wymagane uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych
w ruchu drogowym.
Szczegółowo:
- dowódcy OSP
- 48 strażaków,
- naczelnicy OSP
- 17 strażaków,
- kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego
- 22 strażaków,
- z zakresu ratownictwa technicznego
- 47 strażaków,
- z zakresu kierowaniem ruchem drogowym
- 77 strażaków,
- z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej
- 75 strażaków,
- sternicy motorowodni
- 38 strażaków,
- pilarze do drewna - betonu i stali
- 37 strażaków.
Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane jest we współpracy z Bielskim
Pogotowiem Ratunkowym.
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Dział XII. Pozostałe informacje o Gminie Porąbka za 2018 r.
Rozdział 1. Informacja publiczna.
W 2018 r. do Urzędu Gminy Porąbka wpłynęły 63 (w 2017 r. - 52) wnioski o udostępnienie
informacji publicznej.
Wójt udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski w ustawowym terminie.
Wnioski głównie dotyczyły bieżącej działalności urzędu (m.in. koszty obsługi prawnej, kosztu
zakupu systemów informatycznych, audytu wewnętrznego, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
gminnych, opłaty audienckiej, zakupu systemu do rejestracji nagrań sesji Rady Gminy), a także
realizacji zadań ustawowych ( utylizacji azbestu, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dotacji
udzielanych klubom sportowym, klubom seniora oraz żłobkom, elektronizacji zamówień publicznych,
realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zezwoleń wydawanych
na hodowlę psów rasy agresywnej).

Rozdział 2. Działalność gospodarcza.
W 2018 r. na terenie naszej gminy swoją działalność gospodarczą zarejestrowało
87 przedsiębiorców, w tym czasie 46 przedsiębiorców zamknęło swoją działalność.
Zakres prowadzonych działalności gospodarczych to przede wszystkim: działalność usługowa:
fryzjerstwo, kosmetyka, usługi ogólnobudowlane i remontowe, mechanika, doradztwo prawne,
podatkowe, usługi transportowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, odzieży,
wyrobów farmaceutycznych, specjalistyczne projektowanie, działalność fotograficzna, usługi
learningowe, usługi cateringowe, pośrednictwo w handlu nieruchomościami. Gmina nie prowadzi
ewidencji spółek prawa handlowego. W tym zakresie właściwe pozostają sądy powszechne wydziały
gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.
Na terenie Gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2018 r.
zarejestrowaną działalność gospodarczą.

945 osób fizycznych miało

Rozdział 3. Sprzedaży napojów alkoholowych.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest w formie decyzji
administracyjnej wójta. Zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu
pozytywnej opinii GKRPA o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy.
Oznacza to, że do wyłącznej kompetencji GKRPA w Porąbce należy ocena zgodności lokalizacji
danego punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy Porąbka nr XXXVIII/323/2018 r. w zakresie zasad
usytuowania punktów sprzedaży oraz maksymalnej liczby tych punktów.
W roku 2018 GKRPA wydało 11 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych
(sklepy, lokale gastronomiczne).
W sierpniu 2018 r. GKRPA przeprowadziła kontrole 7 sklepów spożywczo – przemysłowych
oraz lokali gastronomicznych.
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W listopadzie zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie
przeprowadziło Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS z Myślenic, a udział w nim wzięło
15 osób (właściciele, sprzedawcy).
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018 r. kształtowała sie w sposób
następujący:
1. z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży – 33 sklepy,
2. z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – 12 lokali gastronomicznych.
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Porąbka kształtuje się w sposób
następujący:
rok

piwo

wino

wódka

2018

7 814 032,26 zł.

1 090 884,66 zł.

6 137 901,39 zł.

2015

7 692 595,51 zł.

894 216,37 zł.

5 735 415,60 zł.

Wskazuje się stan na 31.12.2018 r.:
1) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 125
2) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – sprzedaż detaliczna – 91,
3) Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – gastronomia – 36,
4) Liczba punktów sprzedaży – 46,
5) Liczba punktów gastronomicznych – 12
6) Liczba zezwoleń jednorazowych wydanych w 2018 r. – 6

Rozdział 4. Pozostałe sprawy obywatelskie i stanu cywilnego.
1) Liczba ludności:
a) liczba ludności w gminie

15.494

b) liczba ludności w sołectwach
Bujaków – 2.251, Czaniec- 5.829, Kobiernice- 3.437, Porąbka- 3.977
a) Liczba kobiet w gminie – 7.934
b) Liczba kobiet w sołectwach
Bujaków – 1.134, Czaniec- 2.952, Kobiernice- 1.777, Porąbka- 2.071
a) Liczba mężczyzn w gminie – 7.560
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b) Liczba mężczyzn w sołectwach
Bujaków – 1.117 , Czaniec- 2.877 , Kobiernice – 1.660 , Porąbka- 1.906
2) Najczęściej nadawane imiona:
żeńskie - Maja (6x), Wiktoria (5x), Klara (4x), Gabriela (4x), Julia (4x), Alicja (4x),
męskie - Antoni (6x), Jakub (5x), Bartłomiej (5x), Filip (4x), Aleksander (4x),
3) liczba wydanych dowodów osobistych – 1.618,
4) liczba osób w wieku do 18 roku życia – 3.022,
5) liczba osób w wieku 18 – 65 – 9.667,
6) liczba osób powyżej 65 roku życia – 2.805,
7) Liczba zawartych związków małżeńskich – 76;
zagranicznych,

w tym 16 cywilnych i 3 transkrypcje aktów

8) Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego - 1.392,
9) Liczba Jubilatów obchodzących Jubileusze pożycia małżeńskiego:
a) 50 lat Złote Gody – 53 pary,
b) 55 lat Szmaragdowe Gody – 21 pary,
c) 60 lat Diamentowe Gody – 10 par,

d) 65 lat Żelazne Gody– 2 pary.

Rozdział 5. Zamówienia publiczne.
1. Wykaz ogłoszonych/otwartych postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30.000
euro:
LP

Tryb
zamówienia
zgodnie z
ustawą
PZP

Przedmiot umowy
podpisanej
po przeprowadzeniu
postępowania

WYKONAWCA

Wartość
umowy
netto/brutto w PLN

1

przetarg
Strefa
aktywnego
nieograniczony wypoczynku
w
Kobiernicach

VELO PROJEKT Sp. z o.o.
15-822 Białystok
ul. Orzechowa 22

206 123,89 zł. netto
253 532,39 zł. brutto

2

przetarg
Budowa
kanalizacji
nieograniczony sanitarnej
w gminie
Porąbka
–
sołectwo
Bujaków

Zakład Instalacyjny KAZMAR
Kazimierz Smyrak
34-120 Andrychów, Roczyny
ul. Szkolna 37

4 653 378,86 zł. netto
5 723 656,00 zł. brutto
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3

przetarg
Odwodnienie
ulicy
nieograniczony Południowej
w
Bulowicach
(Gmina
Kety) i w Czańcu oraz
ulicy Długiej w Czańcu

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

52 000,00 zł. netto
63 960,00 zł. brutto

4

przetarg
Przebudowa
ulicy
nieograniczony Wczasowej
w
Kobiernicach – etap 1.1
od km 0 +000 do km
0+054

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

215 682,47 zł. netto
265 289,44 zł. brutto

5

przetarg
Udzielenie
nieograniczony długoterminowego
kredytu w wysokości
1 800 000,00 PLN na
sfinansowanie
planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych
kredytów Gminy
Porąbka

Bank Spółdzielczy w Porąbce
43-353 Porąbka ul. Rynek 5

zakładane koszty:
275 656,23 zł.

6

przetarg
Remont ul. Babiogórskiej
nieograniczony w Porąbce
- dopuszczono
składanie ofert
częściowych
Remont ul. Cytrynowej
w Czańcu

F.H.U. Nowak Jan
43-243 Wisła Wielka, ul.
Cieszyńska 116

19 892,00 zł. netto
24 467,16 zł. brutto

F.H.U. Nowak Jan
43-243 Wisła Wielka, ul.
Cieszyńska 116

92 119,33 zł. netto
113 306,78 zł. brutto

Remont ul. Wspólnej w
Bujakowie

F.H.U. Nowak Jan
43-243 Wisła Wielka, ul.
Cieszyńska 116

25 973,60 zł. netto
31 947,53 zł. brutto

Remont ul. Bukowski
Groń w Porąbce

F.H.U. Nowak Jan
43-243 Wisła Wielka, ul.
Cieszyńska 116

15 226,20 zł. netto
18 728,23 zł. brutto

Bank Spółdzielczy w Porąbce
43-353 Porąbka ul. Rynek 5

zakładane koszty:
120 960,24 zł.

7

przetarg
Udzielenie
nieograniczony długoterminowego
kredytu w wysokości
664 435,00 PLN na
sfinansowanie
planowanego
deficytu
budżetu wynikającego z
konieczności
pokrycia
przez Gminę Porąbka
wkładu krajowego w
inwestycji pod nazwą
„Budowa
kanalizacji
sanitarnej w Gminie
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Porąbka
–
Bujaków”

sołectwo

8

przetarg
Udzielenie
nieograniczony długoterminowego
kredytu w wysokości
1 091 727,00 PLN na
sfinansowanie
planowanego
deficytu
budżetu wynikającego z
konieczności
pokrycia
przez Gminę Porąbka
działań finansowanych ze
środków określonych w
art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych w
realizowanej inwestycji
pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej w
Gminie
Porąbka
–
sołectwo Bujaków”

Bank Spółdzielczy w Porąbce
43-353 Porąbka ul. Rynek 5

zakładane koszty:
95 458,81 zł.

9

przetarg
Remont ul. Kupieckiej w
nieograniczony sołectwie Porąbka w km
0+000 – 0+230

PRB DROBUD Sp. z o.o.
34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 103

106 625,91 zł. netto
131 149,87 zł. brutto

10

przetarg
Rozbudowa budynku
nieograniczony Szkoły Podstawowej nr 1
w Porąbce

Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe
Henryk Jurczak Spółka Jawna
43-353 Porąbka, ul. Bukowska
24

2 941 287,30 zł. netto
3 617 783,38 zł. brutto

11

przetarg
Świadczenie
usług
nieograniczony odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu Gminy Porąbka
w 2019r.

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

1 044 636,12 zł. Netto
1 128 207,01 zł. brutto

12

przetarg
nieograniczony
- dopuszczono
składanie ofert
częściowych

Kompleksowe zimowe
utrzymanie
dróg
gminnych
na terenie
Gminy Porąbka
w
sezonie
zimowym
2018/2019
część 2

Kółko Rolnicze
43-354 Czaniec
ul. Zagłębocze 7

max. 55 ryczałtów
135 019,40 zł. netto
145 820,95 zł. brutto

Kompleksowe zimowe
utrzymanie
dróg
gminnych
na terenie
Gminy Porąbka
w
sezonie
zimowym

Kółko Rolnicze
43-354 Czaniec
ul. Zagłębocze 7

max. 55 ryczałtów
72 996,20 zł. netto
78 835,90 zł. brutto
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2018/2019
część 4
13

przetarg
nieograniczony
- dopuszczono
składanie ofert
częściowych

Wykonanie pieszych tras
dydaktycznoprzyrodniczych
na
terenie gminy Porąbka w
ramach
projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych
w
gminie Porąbka” Część 1

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

161 080,00 zł. netto
198 128,40 zł. brutto

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

94 456,09 zł. netto
116 180,99 zł. brutto

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

90 554,11 zł. netto
111 381,56 zł. brutto

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

41 526,84 zł. netto
51 078,01 zł. brutto

ROBOTY ZIEMNE I USŁUGI
TRANSPORTOWE
Jarosław Kołek
43-354 Czaniec ul.
Bukowska 84

max. 55 ryczałtów
68 750,00 zł. netto
74 250,00 zł. brutto

Wykonanie pieszych tras
dydaktycznoprzyrodniczych
na
terenie gminy Porąbka w
ramach
projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych
w
gminie Porąbka” Część 2
Wykonanie pieszych tras
dydaktycznoprzyrodniczych
na
terenie gminy Porąbka w
ramach
projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych
w
gminie Porąbka” Część 3
Wykonanie pieszych tras
dydaktycznoprzyrodniczych
na
terenie gminy Porąbka w
ramach
projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych
w
gminie Porąbka” Część 4
Kompleksowe zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na terenie
Gminy Porąbka w
sezonie zimowym
2018/2019
część 2
14

przetarg
Wykonanie placów do
nieograniczony edukacji ekologicznej
przez zabawę wraz z
sezonowymi centrami
edukacyjnymi na terenie
Gminy Porąbka w
ramach projektu
„Zagospodarowanie
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cieków wodnych w
Gminie Porąbka”
Część 1
15

16

przetarg
nieograniczony
- dopuszczono
składanie ofert
częściowych

Wykonanie placów do
edukacji ekologicznej
przez zabawę wraz z
sezonowymi centrami
edukacyjnymi na terenie
Gminy Porąbka w
ramach projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych w
Gminie Porąbka”
Część 2

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

424 297,74 zł. netto
521 886,22 zł. brutto

Wykonanie placów do
edukacji ekologicznej
przez zabawę wraz z
sezonowymi centrami
edukacyjnymi na terenie
Gminy Porąbka w
ramach projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych w
Gminie Porąbka”
Część 3

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

410 235,89 zł. netto
504 590,14 zł. brutto

Wykonanie placów do
edukacji ekologicznej
przez zabawę wraz z
sezonowymi centrami
edukacyjnymi na terenie
Gminy Porąbka w
ramach projektu
„Zagospodarowanie
cieków wodnych w
Gminie Porąbka”
Część 4

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

452 081,10 zł. netto
556 059,75 zł. brutto

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

260 514,11 zł. netto
320 432,36 zł. brutto

Firma Usługowa ATRA
Krzysztof Pardela
43-353 Porąbka
ul. Krakowska 120

max. 75 ryczałtów
347 222,22 zł. netto
375 000,00 zł. brutto

Kompleksowe zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na terenie
sołectwa Porąbka w
sezonie zimowym
2018/2019
przetarg
Kompleksowa sprzedaż
nieograniczony paliwa gazowego do
obiektów Gminy Porąbka
i
jej
jednostek
organizacyjnych w 2019r.
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17

przetarg
W zakresie utrzymania
nieograniczony punktów
oświetleniowych
na
terenie gminy Porąbka
stanowiących własność
Tauron
Dystrybucja
Serwis S.A. w ramach
tzw.
”Usługi
oświetleniowej” w 2019r.

18

zamówienie „z
wolnej ręki”

19

usługi
społeczne

Świadczenie
usług
pocztowych w obrocie
krajowym
i
zagranicznym
na
potrzeby Gminy Porąbka
w 2019r.

EWE POLSKA Sp. z o.o.
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 184

377 650,79 zł. netto
464 510,47 zł. brutto

Tauron Dystrybucja Serwis
S.A.
Biuro Obsługi
Oświetlenia Kraków
43-300 Bielsko-Biała
ul. Filarowa 18

174 240,00 zł. netto
214 315,20 zł. brutto

POCZTA POLSKA S.A.
00-940 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8

147 599,40 zł.
netto/brutto

Łączna wartość wydatków
powyżej 30 000

15 496 172,42
zł. brutto

2. Łączna wartość wydatków o wartości poniżej 30.000 euro: 3 342 587,92 złote netto około 4
111 383,14 zł. Brutto
(źródło: sprawozdanie z zamówień publicznych za 2018r.)
Łączna ilość procedur konkurencyjnych prowadzonych przez Inspektorów Urzędu Gminy
Porąbka w 2018 r. (według kompetencji poszczególnych Referatów) o wartości szacunkowej zamówień
do 30 000 euro, publikowanych na stronie http://bip.porabka.pl w zakładce /postępowania do 30
000 euro/ oraz postępowań konkurencyjnych kierowanych co najmniej do 3 potencjalnych
wykonawców (bez publikacji na stronie internetowej): 75.
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Podsumowanie Wójta Gminy Porąbka.
Szanowni Państwo,
powyższy Raport ukazuje nam Gminę Porąbka, która
w
2018
roku
dzięki
licznym
inwestycjom
w infrastrukturę drogową i
budowlaną bardzo
dynamicznie się rozwinęła. Jako Zastępca Wójta Gminy
starałem się o pozyskanie środków zewnętrznych na
kolejne inwestycje, dzięki którym życie w naszej Gminie
stało się lepsze, bezpieczne, przyjazne i ekologiczne.
Teraz, jako Wójt Gminy dokładam wszelkich starań, aby
podjęte wcześniej
działania miały wpływ na
zrównoważony i całościowy rozwój Gminy, podnosząc
jakość życia. Mój obrany kierunek działania w 2018
oraz obecnym roku, to przede wszystkim merytoryczny
dialog, współpraca pomiędzy mieszkańcami i samorządowcami w zakresie każdego z aspektów
życia społecznego. To dla mnie osobiście najważniejszy czynnik gwarantujący dalszy rozwój naszej
Gminy. Uważam, że wzajemna, dobra relacja z mieszkańcami przełożyła się bezpośrednio na
zaspokojenie aspiracji życiowych każdego pokolenia: od najmłodszych, przez młodzież i dorosłych,
aż do poszanowania potrzeb i oczekiwań osób starszych.
Przyszłością Gminy są nasze dzieci. W ubiegłym roku podjęliśmy wiele działań by edukacja
w naszej Gminie odbywała się na jeszcze wyższym poziomie. Konieczność zwiększenia nakładów
na edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży, a także dbałość o komfort pracy osób
odpowiedzialnych na co dzień za edukację stanowiło priorytet. Jako Wójt dokładam wszelkich
starań, aby dzieci uczyły się i dorastały w otoczeniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej
i sportowej.
Gmina Porąbka staje się miejscem wielu wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do
wzajemnej integracji naszych mieszkańców. Kultura przenika wszystkie sfery życia człowieka. Ma
ogromny wpływ na jakość życia, ponieważ tworzy relacje społeczne i pomaga w zaspakajaniu
niematerialnych potrzeb każdego z nas. W tym celu wspierałem istniejącą działalność kultury i sztuki,
ale również już jako Wójt zapoczątkowałem nowe wydarzenia kulturalne i sportowe.

Podsumowując. Uważam, że kierunek rozwoju naszej Gminy, który odzwierciadla ten
Raport należy konsekwentnie kontynuować.
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