OR.0057.30.2021
Załącznik do Protokołu
z XXX Sesji Rady Gminy Porąbka
z dnia 24 listopada 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BIEŻĄCYCH SPRAW
WÓJTA GMINY
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Wójt Gminy Porąbka w okresie od XXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła
się w dniu 30 października 2021 r. podjął m.in. następujące działania:
I. Wydał zarządzenia, w których m.in :
1. Dokonano zmian w:
a) 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.
b) Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Porąbka
2. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Porąbka,
tj. stanowisko Podinspektora na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony
Przeciwpożarowej (1/2 etatu).
3. Przystapiono do przeprowadzenia konsultacji w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Porąbka
4. Zarządzono o przeprowadzeniu w dniu 5 grudnia 2021 r. wyborów
przedterminowych Sołtysa Sołectwa Czaniec kadencji 2019-2024.
5. Przedłożono Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,
projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. wraz z Wieloletnią
Prognozą Finansową na lata 2022-2032.
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6. Przystapiono do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór
wykonawcy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby
Gminy Porąbka w 2022 r.

II. Projekty uchwał przygotowane przez Wójta Gminy na XXX Sesję Rady,
a dotyczące:
1. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnym z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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. Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
6. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli

nieruchomości

zabudowanych

budynkami

mieszkalnymi

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
7. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych.
8. Uchwalenie

Programu

współpracy

Gminy

Porąbka

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2022
rok.
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10. Zmiana Uchwały Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada
2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających
dziennych opiekunów na obszarze Gminy Porąbka.

III. W ramach gospodarki mieniem gminy podjęto następujące działania:
1. Otrzymano 5 decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie z mocy
prawa na rzecz Gminy Porąbka działek w tym:
a) Czaniec :
- 26/7 o pow. 0,0084 ha i 5861/5 o pow. 0,0183 ha, stanowiące część ulicy
Długiej
b) Kobiernice :
- 82 o pow. 0,0144 ha stanowiącą część ulicy Zamoście
c) Bujaków :
- 71/1 o pow. 0,0048 ha i 51/6 o pow. 0,0029 ha stanowiące część ulicy
Podlesie.
2. W wyniku zasiedzenia gmina nabyła działkę 4112/2 o pow. 0,0015 ha
stanowiącą część ulicy Bażantów w Czańcu.
3. Gmina zakupiła działkę 1932/1 o pow. 0,0620 ha w celu regulacji stanu
prawnego terenu przy cmentarzu komunalnym w Porąbce za cenę
29.140,00 złotych i sprzedała :
a) działkę 1723/5 o pow. 0,0135 ha położoną w Porąbce za kwotę 7.250,00 zł.
+23% VAT
b) działkę 6544/7 o pow. 0,0027 ha położoną w Porąbce za kwotę 1.000,00 zł.
+23% VAT
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IV. Niezależnie od powyższego:
Działalność międzysesyjna w zakresie Oświaty

1. Z dodatkowej puli środków w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zawarto
porozumienie

o

dofinansowanie

wycieczek

dla

Szkoły

Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach. W ramach otrzymanego wsparcia
zaplanowane zostały następujące wycieczki:

dzieci z klas I-III pojadą

do Kopalni Soli „Wieliczka” oraz do Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego
Jana Pawła II w Wadowicach, natomiast dzieci z klas IV-VII zwiedzą Kopalnię
Soli „Bochnia”, Kraków- historyczny zespół miasta, oraz Muzeum Narodowe
w Krakowie i Sukiennice.
2. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025”, szkoły oraz placówki wychowania przedszkolnego, które
otrzymały wsparcie realizują zakupy. Placówki

przeznaczą dofinansowanie

na zakup książek oraz promowanie czytelnictwa, szkoły dodatkowo mogą
zakupić wyposażenie do bibliotek, sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz
czytniki e-booków.
3. Został złożony wniosek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na rok 2022 dla:
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie,
Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu
Publicznego Przedszkola w Kobiernicach.
4. W dniu 9 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce
z inicjatywy Małgorzaty Pępek – Poseł na Sejm RP oraz władz Gminy Porąbka
odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie dla uczniów szkół z Gminy Porąbka.
Podczas Konkursu pracownicy Wszechnicy Sejmowej zabrali uczestników
w wirtualny spacer po Sejmie. Zadania konkursowe polegały na rozwiązaniu
testu sprawdzającego wiedzę, w szczególności z zakresu współczesności
polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu
ustawodawczego. W nagrodę wszyscy uczestnicy konkursu będą uczestniczyć
w edukacyjnej wycieczce do Sejmu.
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5. Wójt Gminy Porąbka

za

pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Porąbce złożył wnioski na środki finansowe w ramach programu:
"Opieka wytchnieniowa - edycja 2022", "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja 2022"
Wnioski finansowane z Funduszu Solidarnościowego uzyskały rekomendację
Wojewody Śląskiego i w dniu 8 listopada 2021r. zostały przekazane do
zatwierdzenia przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Działalność międzysesyjna w zakresie Gminnej Biblioteki Publicznej
6. W październiku 2021 roku GBP w Porąbce otrzymała dofinansowanie na zakup
i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 13 461 złotych
pochodzące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Dotacja została wykorzystana na zakup księgozbioru do GBP i filii,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych użytkowników.
7. GBP w Porąbce przedłożyła Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych
sprawozdanie: „Praca GBP w Porąbce w roku 2020 a COVID 19”.
8. 16 października 2021 roku odbyło się spotkanie autorskie z Jackiem Piekiełko,
młodym pisarzem pochodzącym i mieszkającym w Porąbce. W swoim dorobku
wydawniczym ma już wydanych 6 pozycji książkowych. Autor specjalizuje się
w pełnych napięcia kryminałach, powieściach grozy i thrillerach.
9. W ostatnich miesiącach biblioteka przeprowadziła konkursy fotograficzne
pt. „Przyłapani na czytaniu” oraz „Konkurs na strasznie śmieszną dynię”.
10. We wszystkich placówkach realizowany jest projekt skierowany do dzieci
przedszkolnych „Mała Książka – Wielki Człowiek”.
V. W niżej wymienionych dniach odbyły się następujące imprezy oraz
uroczystości:
11 listopada - w Gminie Porąbka obchodzono Dzień Niepodległości. Ze względu na
panującą pandemię uroczystość miała nieco inny charakter. O godz. 11:00 w kościele
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parafialnym w Porąbce została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.Następnie
delegacje złożyły wiązanki na cmentarzu oraz pod Dębem Wolności.Dalsza część
uroczystości odbyła się na placu przy Domu Kultury w Porąbce. Odśpiewano hymn
polski. Wójt Gminy wygłosił przemówienie okolicznościowe, po czym wszyscy
uczestnicy utworzyli flagę narodową, zostały wypuszczone gołębie jako symbol
pokoju. Rozdano także uczestnikom 103 sadzonki dębu. Uroczystość uświetniły
koncert Orkiestry Dętej z Porąbki oraz Grupy Rekonstrukcyjne.
13 listopada- W 2021 roku Samorząd Gminy Porąbka nominował do nagrody
ks.J. Londzina Koło PTTK „Beskidek” w Porąbce. Odznakę Honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” otrzymał Pan Roman Pękala, kierownik muzyczny Zespołu
Regionalnego „Porąbczanie”.
16 listopada - Urząd Gminy Porąbka zorganizował spotkanie Jubilatów, którzy w roku
2021 obchodzili Jubileusz 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego.
Zaproszenia na niniejsze spotkanie otrzymało 77 par, z czego 23 pary zgłosiły chęć
uczestnictwa.Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Bujakowie i zostało
poprzedzone mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego również
w Bujakowie. Jubilaci świętujący kolejne rocznice zawarcia związku małżeńskiego,
odebrali z rąk Wójta Gminy Pawła Zemanka i Przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Drabka życzenia, dyplomy i kwiaty. A pary z 50-letnim stażem małżeńskim,
dodatkowo medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci, którzy nie zdecydowali się na udział
w spotkaniu, otrzymają życzenia i listy gratulacyjne drogą pocztową.

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

6

7

