OR.0057.25.2021
Załącznik do Protokołu
z XXV Sesji Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BIEŻĄCYCH SPRAW
WÓJTA GMINY
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Wójt Gminy Porąbka w okresie od XXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła
się w dniu 25 lutego 2021 r. podjął m.in. następujące działania:
I. Wydał zarządzenia, w których m.in :
1. Dokonano zmian w Uchwale Budżetowej i w planach finansowych Urzędu Gminy
oraz jednostkach organizacyjnych gminy. Zmiany dokonane zostały na podstawie
ustawy o finansach publicznych, a także w oparciu o Uchwały Rady Gminy Porąbka.
2. Przystąpiono do czynności mających na celu przeprowadzenia konkursu ofert
o dotację na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu:
* „Ochrona i promocja zdrowia" - przeznaczona kwota: 15.000 zł.
* „ Turystyka i krajoznastwo" - przeznaczona kwota: 10.000 zł.
* „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"- przeznaczona kwota: 6.000 zł.
3. Podano do publicznej wiadomości kwotę dotacji 647,92 zł i statystyczną liczbę
dzieci 50, która służy do ustalenia w/w kwoty dotacji na 2021 rok dla Oddziału
Przedszkolnego w SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce oraz kwotę dotacji 948,50zł
i statystyczną liczbę

dzieci 342

dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy

Porąbka oraz kwotę dotacji dla SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce, która wynosi:
–

1226,42 zł – dotacja na ucznia miesięcznie,

–

1271,25 zł - dotacja na ucznia klasy I-III mięsiecznie,

–

1035,78 zł - dodatkowa dotacja na ucznia miesięcznie,

–

976,62 zł - dotacja na ucznia niepełnosprawnego i niedostosowanego ,

–

2002,52zł - dotacja na ucznia niepelnosprawnego i statystyczną liczbę dzieci
1180.
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4. Sporządzono sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Porąbka oraz
sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za rok 2020 , które zostały przekazane
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
5. Przystąpiono do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ,
który udzieli Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł
na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu

Gminy oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek.
6. Wydzierżawiono z działki nr 2079/36 o pow. 0.2178 ha grunt o pow. 0,0006 ha
położonej w Porąbce -1 przyjmując, żę:
➢ umowa zostanie zawarta na okres od 20 maja do 20 lipca br.
➢ stawka czynszu wyniesie 1.14 zł netto za 1m² + 23% VAT
➢ grunt zostanie przeznaczony na umieszczenia stanowiska w celu sprzedaży
płodów rolnych.
7. Oddano w użyczenie na okres od 1.06.2021 r. do 29.02.2024 r. lokal o pow. 339,30
m² z przeznaczeniem na

prowadzenie zamiejscowego oddziału Publicznego

Przedszkola nr 2 w Czańcu przy ul. Zagłębocze 9.
8. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora SP Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Czańcu.
II. Projekty uchwał przygotowane przez Wójta Gminy na XXV Sesję Rady,
a dotyczące:
1. Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach.
2. Dokonanie zmian w Planie Gospodarczym Gminy na 2021 r.
3. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata
2021-2031.
4. Dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 r.
5. Przystąpienie

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla części Gminy Porąbka – sołectwa Bujaków.
6. Przystąpienie

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla części Gminy Porąbka – sołectwa Czaniec.
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7. Przystąpienie

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla części Gminy Porąbka – sołectwa Kobiernice.
8. Przystąpienie

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla części Gminy Porąbka – sołectwa Porąbka.
9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Porąbce (działka nr 2079/36).
10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Porąbce (działka nr 212/28).
11. Przyjęcie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Porąbka w roku 2021 r.
12. Zwolnienie i zwrot części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży.

III. W ramach gospodarki mieniem gminy podjęto nastęujące działania:
1. Złożono 10 wniosków o komunalizację działek w tym:
- działki 5861/5 i 26/7 położonych w Czańcu o pow. 0.0416 ha
( część ul. Długiej )
- działki 2308/44 i 2308/45 w Czańcu

( część ul. Bratniej)

- działki 255/5, 338/2, 341/16, 496/4 i 75/1 w Bujakowie ( cz. ul. Podlesie )
- działki 4449 i 4450 w Czańcu ( cz. ul. Wiosennej )
- działkę 885/3 w Czańcu ( cz. ul. Wodnej ),
2. Otrzymano 3 decyzję Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa
na rzecz Gminy Porąbka działki w tym:
a) 2 działki w sołectwie Czaniec (działka 2308/22 i 2308/55 część ul. Bratniej)
b) 1 działka w sołectwie Bujaków ( działka 69/3 część ul. Podlesie ).
3. Gmina Porąbka złożyła w Sądzie Rejonowym wniosek o zasiedzenie nieruchomości
zabudowanej oznaczonej numerem 2054/2 o pow. 0.1299 ha zabudowanej budynkiem
ośrodka zdrowia w Porąbce – 1 (stary budynek).
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IV. Niezależnie od powyższego:
1. 1 marca 2021 r. przeniesiono 2 oddziały przedszkolne z lokalizacji tymczasowych
(w SP 1 w Czańcu i Domu Kultury w Czańcu) do docelowej siedziby na stadionie LKS
Czaniec.

Oddział zamiejscowy został w pełni wyremontowany i dostosowany do

obowiązujących wymogów i doposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Zakupiono m.in. dwa monitory interaktywne.
2. Po przeprowadzonej rekrutacji na przełomie marca/kwietnia 2021r. wszystkie
chętne przedszkolaki z naszej gminy znalazły miejsce w przedszkolach na naszym
terenie i rozpoczną naukę od 1 września 2021r.
3. Dokonano pierwszej aktualizacji dotacji oświatowych w roku 2021 dla przedszkoli
niepublicznych i Szkoły Publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
4. W ramach programu „Zielona Pracownia” złożono do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach dwa wnioski – dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. M.
Kopernika oraz dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach.
5. Od 19 kwietnia 2021r. zostały otwarte wszystkie przedszkola, które czasowo
zostały zamknięte w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wójt Gminy
Paweł Zemanek

Opracowała,
na podstawie informacji
uzyskanych od pracowników UG i jednostek
organizacyjnych Gminy Porąbka
Agata Sadowska-Błasiak
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