OR.0057.32.2021
Załącznik do Protokołu
z XXXII Sesji Rady Gminy Porąbka
z dnia 3 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BIEŻĄCYCH SPRAW
WÓJTA GMINY
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Wójt Gminy Porąbka w okresie od XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła
się w dniu 16 grudnia 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. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, oraz z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach nastepnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
3. Ustalono preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022, które zaplanowano na kwotę 340.000,00 złotych.
4. Przyjęto plan podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022
roku w kwocie 73 530,00 zł.
5. Dokonano czynności polegających na:
a) Powierzeniu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Porąbce realizacji
zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", "Opieka
wytchnieniowa" oraz przyznawania, ustalania i wypłacania dodatku
osłonowego.
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b) Przeprowadzeniu konkursu ofert o dotację na realizację zadań publicznych
w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
c) Ustaleniu proporcji rocznej struktury sprzedaży dla celów podatku od towarów
i usług oraz prewskaźnika VAT na 2022 rok.
d) Sporządzeniu Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Porąbka jakie przewiduję się przprowadzić w 2022 roku.
e) Ustaleniu procedury awansu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Porąbka
f) Ustaleniu terminów postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań
uzupełniających na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka oraz
dla niepublicznych przedszkoli wyłonionych w trybie otwartego konkursu.
6. Podano do publicznej wiadomości kwotę dotacji 552,49 zł. i statystyczną liczbę
dzieci 50, która służy do ustalenia w/w kwoty dotacji na 2022 r. dla Oddziału
Przedszkolnego w SP Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce oraz kwotę dotacji
1074,79 zł i statystyczną liczbę dzieci 347 dla niepublicznych przedszkoli
z terenu Gminy.
7. Przyjęto Regulamin powoływania i zasad działania komisji konkursowych
oraz powołano Komisje Konkursową do opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

II. Projekty uchwał przygotowane przez Wójta Gminy na XXXII Sesję Rady,
a dotyczące:
1) Dokonanie zmian w Planie Gospodarczym Gminy na 2022 r.
2) Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na
lata 2022-2032.
3) Dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 r.
4) Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach.
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5) Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta BielskaBiałej na dofinansowanie działalności ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej.
6) Udzielenie pomocy finansowej Gminie Kozy przez Gminę Porąbka.
7) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na lata
2022 – 2025.
8) Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w Domu Gromadzkim
w Bujakowie.
9) Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowych nazw części
miejscowości.
10) Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Bujaków.
11) Przyjęcie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Porąbka w roku 2022.
12) Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w celu utworzenia
Klastra Energii Powiatu Bielskiego.
13) Dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków z terenu Gminy Porąbka.

III. W ramach gospodarki mieniem gminy podjęto następujące działania:
1. Gmina Porąbka otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego:
a) działkę oznaczoną numerem 323/3 położoną w Czańcu, stanowiąca część
ulicy Zielonej
b) działkę oznaczoną numerem 2259/4 położoną w Czańcu stanowiąca część
ulicy Bratniej
2. Gmina nabyła z mocy prawa działkę 2217/4 położoną w Bujakowie, stanowiącą
część ulicy Zdrojowej oraz działkę 756/5 położoną w Kobiernicach stanowiąca
część ulicy Gajowej.
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3. Gmina nabyła działkę oznaczoną numerem 1247/10 położoną w Czańcu za
kwotę 903 228,60 złotych oraz działki numer 1928/3 i 1928/6 położne
w Porąbce (część cmentarza) za łączną kwotę 11 218,34 złotych.
4. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Żywcu Gmina zasiedziała
działkę 4142/1 położoną w Czańcu (część ul. Bażantów).
5. Gmina wystąpiła do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o komunalizację działek
2949/1 i 2952/4 położonych w Czańcu, stanowiących część ul. Wodne
IV. Niezależnie od powyższego:
Wybrane działania GBP w Porąbce:
1. Tradycyjnie, miesiąc styczeń jest czasem sprawozdawczym. W związku z tym,
Biblioteka przesłała stosowne sprawozdania ze swojej działalności w roku 2021
do Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
W sprawozdaniach znalazły się informacje dotyczące stanu organizacyjnego
Biblioteki, polityki gromadzenia zbiorów, czytelnictwa dzieci, młodzieży
i dorosłych, promocji książki, czytelnictwa i biblioteki. Opisano również stan
komputeryzacji zbiorów, sposób finansowania działań podejmowanych przez
bibliotekę, sprawy kadrowe oraz związane z pandemią.
2. Do 15 stycznia 2022 złożono „Raport Końcowy z wykonania zadania w roku
2021 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek
interwencji
3. GBP

złożyła

1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.
również

stosowne

sprawozdania

dla

Głównego

Urzędu

Statystycznego w Warszawie.
4. GBP w Porąbce spełniając warunek otrzymania dotacji MKiDN na zakup
i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz wychodząc naprzeciw
czytelnikom aktywnym zawodowo będzie otwarta w jedną sobotę w miesiącu.
15 stycznia 19 lutego to pierwsze takie soboty dla mieszkańców. O kolejnych
biblioteka będzie informować poprzez stronę Internetową i Facebooka.
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5. Biblioteki dokonały już zakupu nowości wydawniczych dla czytelników
wszystkich

sołectw.

Książki

zostały

opracowane

i

udostępnione

do

wypożyczenia.
6. Nadal Biblioteka umożliwia darmowy dostęp do ebooków w serwisie Legimi,
IBUK Libra i Bookpoint BIBLIO.
7. W przestrzeni publicznej Porąbki pojawiły się kierunkowskazy oznaczające
dojście do biblioteki. Pierwszy z nich znajduje się przy parkingu Urzędu Gminy
Działalność międzysesyjna w zakresie Oświaty
8. Rozpoczęła

się

rekrutacja

do

publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Porąbka na rok szkolny 2022/2023.
9. Wszystkie

szkoły

podstawowe

z

Gminy

Porąbka,

które

otrzymały

dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” są w trakcie
realizacji zakupu sprzętu. Sprzęt zakupiony w ramach programu od 1 września
2022 r. będzie intensywnie użytkowany i przyczyni się do rozwoju kompetencji
przyszłości, tzn.: kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie
umiejętności praktycznych i technicznych dzieci i młodzieży.
10. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 maja 2019 r.
wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola publiczne i niepubliczne z Gminy
Porąbka złożyły do 15 stycznia 2022 stosowne rozliczenia dotacji dla jednostek
dotowanych.
Działalność międzysesyjna w zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
11. Wójt Gminy Porąbka

za

pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Porąbce ogłosił rekrutację do realizacji programów:
a) „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” /rekrutacja potrwa do końca kwietnia
2022 roku/,
b) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” /rekrutacja potrwa
do końca marca 2022 roku.
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Ogólne informacje
1. 23.01.2022r. - W Porąbce odbyły się obchody 159 rocznicy Wybuchu
Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Posła na Sejm RP
Przemysława Drabka i Wójta Gminy Porąbka. O godz. 11.00 w Kościele
Parafialnym odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny po której złożono wiązanki
przy kaplicy Św. Urbana.
2. 30 stycznia br. z inicjatywy Klubu Morsa Beskid mały odbył się 30 finał
WOŚP. Skarbonka z Gminy Porąbka, zasiliła konto orkiestry w kwocie
18 281,66 zł.
3. 14.02 - 25.02.2022r. - Jak co roku zorganizowana została Akcja Zima 2022
w której uczestniczą dzieci i młodzież z Gminy Porąbka. W tym roku Akcja ma
charakter wyjazdowy.

ZASTĘPCA WÓJTA
Bogusław Wawak

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