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WSTĘP:    Krótkie przypomnienie: 
 
W 2019 r. po raz pierwszy wszystkie organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego rozpatrywały przedstawione przez organy wykonawcze raporty 
o stanie samorządu (gminy, powiatu albo województwa) za rok 2018.  
Przypomnę, że raporty zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego 
ustrojowego prawa samorządowego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz.U. poz. 130).  
Raport ma stanowić swoistego rodzaju uzupełnienie procedury absolutoryjnej 
odnoszącej się w głównej mierze do spraw finansowych.  
Raport jest z założenia podsumowaniem działalności organu wykonawczego 
(burmistrza) w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  

Powiązano procedurę absolutoryjną z procedurą raportu o stanie gminy, gdzie 
wg przepisów jednoznacznie wskazano, że rada rozpatruje raport podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium organowi wykonawczemu. 

 

Podjęcie uchwały w/ s Raportu o stanie gminy winno zostać poprzedzone 
debatą. 

 

I. Informacje ogólne 
 

A. Ogólna charakterystyka miasta (w tym demografia)  
1. Poręba jest gminą miejską leżącą na granicy Jury Krakowsko-

Częstochowskiej – w skrajnej zachodniej części powiatu 
zawierciańskiego. Jest jedną z dwóch gmin miejskich powiatu. Od 
wschodu graniczy z gminą miejską Zawiercie, od południa z gminą 
miejsko-wiejską Łazy, od zachodu z gminą miejsko wiejską Siewierz 
(pow. będziński), natomiast od północy z gminą miejską Myszków 
(pow. myszkowski). Powierzchnia Poręby to 40,04 km2, co sprawia, że 
jest najmniejszą gminą w powiecie zawierciańskim. Przez Porębę 
przebiega główny szlak komunikacyjny ze Śląska do Kielc, czyli Droga 
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Krajowa nr 78 oraz trasa kolejowa Tarnowskie Góry-Zawiercie. Poręba 
posiada również dogodne połączenie z lotniskiem Katowice – 
Pyrzowice oddalonym o 23 km. Dogodne dojazdy stwarzają dobrą bazę 
wypadową zarówno na pobliską Jurę w celach turystyczno-
rekreacyjnych jak i na Śląsk i Zagłębie będące zatrudnieniem wielu 
osób. Przez miasto przepływa rzeka Czarna Przemsza.  

2. Na czele miasta stoi Burmistrz Miasta Poręba. W skład gminy wchodzą 
następujące obręby: Poręba, Niwki, Krawce, Krzemienda, 
Dziechciarze.  

3. Na terenie dzisiejszej Poręby istniało dawniej wielkie rozlewisko 
wodne zwane Czarnym Jeziorem. Od tego jeziora Poręba wzięła część 
swej pierwotnej nazwy. W XVI w. osadnictwo tych terenów na prawie 
magdeburskim spowodowało znaczny rozkwit Poręby. Bujne tereny 
leśne, złoża węgla brunatnego i rudy sprzyjały rozwojowi przemysłu. 
W miejscowych lasach wypalano węgiel drzewny. Rozwijał się wytop 
żelaza oraz stali. Po III rozbiorze Polski, w 1795 r., wybudowano w 
zakładzie pierwszy piec do przetapiania rudy. Uruchomienie pieca 
odlewniczego stworzyło z Poręby ośrodek przemysłowy. Odlewano 
rury żelazne, elementy do młynów, cegielni oraz innych fabryk, a także 
na potrzeby rolnictwa. Odlewnia odlewała naczynia emaliowane i 
urządzenia sanitarne. Poręba rozwijała się wraz z fabryką, powstawały 
nowe osiedla. W latach 1930–1935 wybudowano trzy szkoły 
podstawowe. Jeszcze przed I wojną światową w fabryce rozpoczęto 
produkcję obrabiarek, a po II wojnie obrabiarek ciężkich. W latach 
1973–1975 i od 1982 r. była samodzielnym miastem. W latach 1975–
1982 położona w granicach Zawiercia. Na terenie miasta znajduje się 
obiekt wpisany do rejestru zabytków tj. wieża wyciągowa do 
transportu wsadu wielkopiecowego z 1798 r. 

 
 

B. Demografia: rok 2021 
 

 

·         liczba ludności:  8172 
 
·         liczba kobiet / mężczyzn:   4310 / 3862 
 
·         liczba osób w wieku: 

        przedprodukcyjnym  -  kobiet / mężczyzn:  662 / 728    
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               produkcyjnym -  kobiet/mężczyzn: 2250 / 2444 

               poprodukcyjnym - kobiet/mężczyzn:   1398 / 690  

               .      zawarte małżeństwa w USC w Porębie 11  (dodatkowo zarejestrowano 
14 ślubów konkordatowych i  1 transkrypcji aktu zagranicznego) 

·         migracje/wymeldowania:  

-  pobyt czasowy: ilość zameldowań – 55 
      Ilość wymeldowań - 9  
 
- pobyt stały: ilość zameldowań – 234 
   ilość zameldowań spoza gminy – 79 
   ilość wymeldowań 328 
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II. Informacje finansowe 

 

 
A. Budżet  Miasta   

 
. 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały 

budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego w roku budżetowym.  

Organ stanowiący, Rada Miasta Poręba uchwałą nr XXIII/246/20 z 28 grudnia 2020 r., przyjęła 

budżet gminy na rok 2021 

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba na lata 2021-2031 przyjęta 

uchwałą nr XXIII/247/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi 

zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2021 rok. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona 

została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, obejmując: 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2021-2031 (załącznik 1); 

 wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Poręba (załącznik 2). 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Dochody 

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 

44 702 953,68 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 47 951 551,32 

zł, tj. 107,27%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 715 824,73 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021 r. w kwocie 41 065 267,59 zł, tj. 106,07%, w tym: 
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1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 754 087,00 zł, wykonane na 
dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 475 708,00 zł, tj. 108,24%; 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021 r. w kwocie 39 299,90 zł, tj. 65,50%; 

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 004 373,00 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 682 905,00 zł, tj. 127,96%; 

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 
zaplanowane w kwocie 11 247 596,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. 
w kwocie 11 010 221,71 zł, tj. 97,89%; 

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 649 768,01 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 857 132,98 zł, tj. 101,64%. 

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 987 128,95 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021 r. w kwocie 6 886 283,73 zł, tj. 115,02%, w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 729 717,00 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 735 232,71 zł, tj. 374,83%; 

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane 
w kwocie 5 235 411,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 
4 138 358,73 zł, tj. 79,05%. 

3) Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 
plan 22 000,00 wykonie na dzień 31.12.2021 w kwocie 12 692,29 zł 
tj.57,69%. 

Wydatki 

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 

47 449 788,36 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 44 029 792,68 

zł, tj. 92,79%. 

Wydatki obejmują: 

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 352 234,01 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021 r. w kwocie 36 535 828,30 zł, tj. 95,26%, w tym: 

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, 
wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 227 678,00 zł, tj. 94,87%. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 097 554,35 zł, wykonane na dzień 
31.12.2021 r. w kwocie 7 493 964,38 zł, tj. 82,37%. 
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Wynik wykonania budżetu 

Dochody Miasta Poręba zostały zrealizowane w wysokości 47 951 551,32 zł. Na realizację 

zadań gminnych przeznaczono kwotę 44 029 792,68 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano 

nadwyżkę budżetową w wysokości 3 921 758,64 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 

dodatnią i wyniosło 4 529 439,29 zł 

 

Poręba od roku 2016 wypracowuje nadwyżkę operacyjną tj 

2016- 1 548 055,76 

2017- 1 643 100,66 

2018- 1 746 518,36 

2019- 1 594 626,46  

2020- 2 164 841,28 

2021- 4 529 439,29 

co świadczy ,że zgodnie z  założeniami programu naprawczego, którym Miasto  było objęte w 

latach 2016-2018 , nieustannie kontroluje poziom dochodów i wydatków bieżących aby 

utrzymać wynik dodatni na działalności bieżącej, terminowo regulując wszystkie 

zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz pracowników  sfery budżetowej. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST  na koniec roku 2021 na rachunku Gminy pozostały środki 

finansowe wysokości  6 671 758,92 z czego zabezpieczono subwencję oświatową na wypłaty 

wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2022 w kwocie 380 911,00  ,oraz Miasto zabezpieczyło 

na rachunku pomocniczym  kwotę 3 211 324,82 zł jako wydatek niewygasający roku 2021 

 

 

 

B. Wykonanie budżetu Miasta  
 

Plan dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień  31.12.2021 

r., a także wykonanie tych pozycji budżetowych przedstawia poniższa tabela 

 
Tabela Nr 1 Dochody Miasta Poręba za rok 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej 
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Nazwa działu 
Plan na  

2021-12-31 

Wykonanie na 

2021-12-31 
% wyk. p.p. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 59 204,32 59 163,24 99,93 % 

020 Leśnictwo 3 200,00 3 200,00 100,00 % 

600 Transport i łączność 858 935,55 12 139,57 1,41 % 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 294 960,67 4 445 194,82 193,69 % 

750 Administracja publiczna 2 273 319,48 2 279 464,40 100,27 % 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3 200,00 3 200,00 100,00 % 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 % 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
550,00 550,00 100,00 % 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

15 057 946,34 15 749 163,50 104,59 % 

758 Różne rozliczenia 6 009 373,00 8 674 875,95 144,36 % 

801 Oświata i wychowanie 1 140 212,29 1 010 637,68 88,64 % 

851 Ochrona zdrowia 11 445,00 11 604,86 101,40 % 

852 Pomoc społeczna 530 307,77 485 599,01 91,57 % 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 994,00 6 022,12 43,03 % 

855 Rodzina 9 620 030,86 9 638 276,29 100,19 % 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
6 825 874,40 5 571 859,88 81,63 % 

926 Kultura fizyczna 0,00 200,00 200,00 % 

RAZEM 44 702 953,68 47 951 551,32 107,27 % 
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Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane na dzień 31.12.2021 r. dochody Miasta 

Poręba wyniosły ogółem 47 951 551,32 zł, co stanowi  107,27 % planu określonego na 

poziomie 44 702 953,68 zł.  

       

 
 
 

Zestawienie  Dochody własne, subwencja i dotacje celowe w budżecie Miasta Poręba na 
dzień 31.12.2021 r. 
 

Rodzaje dochodów Plan (w zł) 
Wykonanie (w 

zł) 

Stopień  

wykonania 

planu w % 

Udział w 

dochodach 

wykonanych 

ogółem 

Dochody własne 27 450 983,96   28 358 424,61 103,31% 59,14 % 

Subwencja    6 004 373,00     8 582 905,00 142,94% 17,90 % 

Dotacje celowe  11 247 596,72 11 010 221,71 97,89% 22,96 % 

(na zadania bieżące)     

RAZEM: 44 702 953,68 47 951 551,32 107,27 % 100,00 % 
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Wykres- Dochody wykonane w roku 2021 : 

 

 

 

 

WYDATKI 

Zgodnie ze sprawozdaniem RB- 28S zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 44 029 792,68 

zł, co stanowi 92,79 %  planu określonego na poziomie 47 449 788,36 zł. 

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonych w art. 236 ustawy z 

dnia 27 sierpnia  o finansach publicznych dane na dzień 31.12.2021r. prezentują się  

następująco: 

 

 

 

 

Dochody własne; 
59,14%

Subwencje; 17,9%

Dotacje; 22,96%

Dochody wykonane ogółem za rok 2021 r. 

Dochody własne

Subwencje

Dotacje
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Zestawienie  -Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Miasta Poręba w 2021 roku 

 

Rodzaje wydatków Plan (w zł) 
 Wykonanie     (w 

zł)  

 Stopień 

wykonania 

planu  

Wydatki bieżące, z tego: 38 352 234,01 36 535 828,30 95,26 % 

Dotacje na zadania bieżące 1 565 809,00 1 559 767,60    99,61 % 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 109 644,74     9 990 814,32     98,82 % 

Wydatki jednostek budżetowych: 

 

25 732 644,84 

    

24 206 360,40 94,07 % 

w tym:     

 wynagrodzenia i pochodne od 
nich naliczane 

 

12 155 875,82 

 

11 929 053,63 

 

98,13 % 

 

 wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań 

 

13 576 769,02 

 

12 277 306,77 

 

90,43 % 

Wydatki na programy finansowane ze 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 

662 770,43 551 207,98 83,17 % 

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 41 365,00 0,00 0,00 % 

Obsługa długu publicznego 240 000,00    227 678,00    94,87 % 

Wydatki majątkowe, z tego: 9 097 554,35 7 493 964,38    82,37 % 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9 097 554,35    7 493 964,38  82,37 % 

w tym:  - na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP        

4 457 593,35 3 137 194,13 70,38 % 
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Zakup i objęcie akcji i udziałów     Nie dotyczy 
                      Nie 

dotyczy 
 

Wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego 
    Nie dotyczy 

                      Nie 

dotyczy 
 

RAZEM: 47 449 788,36 44 029 792,68 92,79 % 

 

 

Wykres- Wydatki wykonane w roku 2021: 

 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2021 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości  

3 921 758,64 zł przy planowanym deficycie  2 746 834,68 zł. 

Wynik na działalności operacyjnej, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi, a 

wydatkami bieżącymi, na dzień 31.12.2021 r. jest dodatni i wynosi  4 529 439,29 zł co świadczy, 

27%

28%4%

23%

17%
1%0%

Wydatki wykonane ogółem w 2021r.

Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

Wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe

Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Obsługa długu
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że Gmina kontroluje poziom wydatków bieżących w stosunku do osiąganych dochodów 

bieżących. 

Burmistrz Miasta w roku 2021 r.  nie korzystał z kredytu  obrotowego w rachunku bieżącym 

Miasta  zaplanowanym na poziomie  1 500 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu 

występującego w trakcie roku.  

 

W sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2021 r. Gmina Poręba wykazała zobowiązania  z tytułu 

długoterminowych kredytów i pożyczek – obligacji w wysokości 6 860 000,00 zł. Spłata 

należności głównej zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się od roku 2021 i skończy w roku 

2031. W roku 2021 gmina spłaciła ratę w wysokości 345 000,00 zł.  

W roku 2021 r. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji. Zobowiązania z lat 

ubiegłych z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 

Z wynoszą 262 463,32 zł i dotyczą spółki MPWiK. 

 

Na dzień 31.12.2021  r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. 

 

 

W planie wydatków w 2021 r . Miasta Poręba znalazły się  dotacje  na zadania bieżące. Są one 

udzielane podmiotom należącym do sektora publicznego jak i nie związanych z tym sektorem. 

Stopień realizacji wydatków na dotacje znajduje się w poniższej tabeli: 

Zestawienie- dotacje udzielone  z budżetu Miasta Poręba 

 

Nazwa grupy 
Plan wg pozycji 

na 2021-12-31 

Wykonanie 

na 2021-12-

31 

% wyk.  

 

Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego: 

 

600 Transport i łączność 757 579,00 756 065,60 99,80 % 

60004 Lokalny transport zbiorowy 757 579,00 756 065,60 99,80% 
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 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego –dotacja dla Miasta Zawiercie na 

organizację transportu zbiorowego 

757 579,00 756 065,60 99,80 % 

 

 Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 

 

 

851 Ochrona zdrowia 2 000,00 2 000,00 
100,00 

% 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 2 000,00 
100,00 

% 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia 

trzeźwości „Przystań”) 

2 000,00 2 000,00 
100,00 

% 

 

 Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: 

 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 742 230,00 741 713,50 99,93 % 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 510 030,00 509 885,11 99,97 % 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury- dotacja dla 

MOK-u  

510 030,00 509 885,11 99,97 % 

92116 Biblioteki 232 200,00 231 828,39 99,84 % 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury- dotacja dla 

MBP 

232 200,00 231 828,39 99,84 % 

 

 Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 

 

 

926 Kultura fizyczna 64 000,00 59 988,50 93,73 % 
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92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 54 000,00 54 000,00 
100,00 

% 

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom ( dotacja dla klubu MKS i UKS) 

54 000,00 54 000,00 
100,00 

% 

92695 Pozostała działalność 10 000,00 5 988,50 59,89 % 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom (na pozostałe zadania z zakresu 

kultury fizycznej dla Stowarzyszenia OSP Niwki, 

Stowarzyszenia NESTOR) 

10 000,00 5 988,50 59,89 % 

RAZEM 1 565 809,00 1 559 767,60 99,61 % 

 

 

 Przychody 

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 759 719,32 zł, w 

tym: 

 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 940 711,49 zł, tj. 100,00% 

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 791 018,83 zł, tj. 

 spłaty udzielonych pożyczek  – 27 989,00 zł, tj. 93,30%.( stowarzyszenie Himalaje 
naszych  możliwości) 

 

Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 372 989,00 zł, tj. 

99,46% planu. 

- udzielona pożyczka dla stowarzyszenia Himalaje naszych możliwości – 27 989,00 

- wykup obligacji komunalnych 345 000,00 
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Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Poręba został spełniony. Relacja, o 

której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

zachowana została z zapasem 10,14 punktów procentowych dotyczących wskaźnika 

 

 

Niezbędnym elementem do oceny sytuacji finansowej Miasta Poręba jest analiza poziomu                                             

należności 

 

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie 

19 736 774,76 zł w tym: 

 Gotówka i depozyty 9 903 100,36 zł, 

 Należności wymagalne w wysokości  8 822 251,16 zł, 

 Pozostałe należności  1 011 423,24 zł. 

 

Na należności wymagalne w wysokości 8 822 251,16 zł składają się: 

 

 Należności podatkowe w wys.  6 727 505,86 zł, w tym: 

 

 podatek od nieruchomości od os. prawnych 6 200 958,63 zł, (głównie od FUM 

Poręba w likwidacji ), 

 podatek od nieruchomości od os. fizycznych 363 864,55 zł, 

 podatek rolny od os. prawnych 4,00 zł, 

 podatek rolny od os. fizycznych 34  513,25 zł, 

 podatek leśny od os. prawnych 114,00 zł, 

 podatek leśny od os. fizycznych 18 671,04 zł, 

 podatek od śr. transportu od os. prawnych 36 532,50 zł, 

 podatek od śr. transportu od os. fizycznych 44 557,60 zł, 

 wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie 

karty podatkowej 17 083,56 zł, 

 wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 517,00 zł, 

 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 689,73 zł, 

 

 Należności z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych, opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  586 002,67 zł, w 

tym : 
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 należności czynszowe  od najemców lokali komunalnych 585 414,46 zł,  

 dzierżawa oraz najem lokali użytkowych 588,21 zł, 

 

 Należności z tytułu opłat w wysokości 121 827,32 zł w tym : 

 z tytułu użytkowania wieczystego 17 004,51 zł, 

 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 029,91 

zł, 

 z tytułu zajęcia pasa drogowego 2 417,47 zł, 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 97 375,43 zł. 

 

 Pozostałe należności  w wysokości 1 386 855,52  zł, w tym:  

o należny zwrot za eksmisję  3 925,63 zł, 

 należności z tytułu kosztów komorniczych dot. czynszów 45 506,39 zł, 

 z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w latach ubiegłych 

1 478,38 zł, 

 należność z tytułu nieuregulowanego podatku VAT z lat ubiegłych w wys. 

27,05 zł, 

 kara nałożona na rodziców dzieci w związku z nieuczęszczaniem do szkoły w 

wys. 1 320,00 zł, 

 należności z tytułu korzystania z przystanków i wiat autobusowych 36,60 zł, 

 z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 

1 334 561,47zł, 

 

 Należności z tytułu nieuregulowanego podatku VAT za rok 2021 w wys. 59,79 zł, 

 

 

 

 

C. INWESTYCJE  

 
W roku 2021 w Gminie Poręba poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 7 493 964,38 

zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS poz. B2.W). 

 

 Wydatki inwestycyjne  Urzędu Miasta Poręba w kwocie 6 767 113,72  zł: 

 

1. Przebudowa ulicy Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej w Porębie – 1 953 198,00 zł, (w tym 

1 950 000,00 zł wydatek niewygasający), 

2. Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych  do   "Osiedla na stoku" - etap 

III – 224 747,00 zł, (w tym 223 247,00 zł wydatek niewygasający), 

3. Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku etap II - uzupełnienie kanału wraz z 

połączeniem z istniejącą siecią – 149 868,13 zł, 
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4. Modernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. WP 2 wraz z wykonaniem 

przewodów kominowych i wymianą pieców węglowych - etap II - uzupełnienie robót 

budowlanych – 25 192,70 zł, 

5. Rozbudowa monitoringu miejskiego wraz zakupem systemu monitorowania IBOX  - 

etap V – 56 715,05 zł, 

6. Przebudowa wejścia do budynku Urzędu Miasta wraz z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych – 49 323,00 zł, (w tym 43 665,00 zł wydatek niewygasający), 

7. Zakup depozytora  (polityka bezpieczeństwa ostatniego klucza RODO) – 35 977,71 zł, 

8. Modernizacja referatu organizacyjnego w Urzędzie Miasta Poręba  wraz z zakupem 

wyposażenia (pok. nr 1 i 7) – 69 999,98 zł, 

9. Zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w  okolicach  budynku 

komunalnego tzw. "hotelowca" – 28 496,00 zł, 

10. Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, 

Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie – 3 117 415,73 zł, 

11. Utworzenie wspólnego punktu obsługi  petenta  dla osób ze specjalnymi potrzebami w 

budynku MOK-u wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego – 34 239,32 zł, 

12. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 39 985,70 zł, 

13. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z 

utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej – 

19 557,00 zł, 

14. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą 

odpoczynku – 99 999,00 zł – wydatek niewygasający, 

15. Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV – 59 040,00 zł, 

16. Zakup i montaż urządzenia na miejski plac zabaw w Niwkach – 10 478,37 zł, 

17. Zakup i montaż urządzeń wraz z ogrodzeniem na miejski plac zabaw przy ul. Głównej – 

69 785,00 zł, 

18. Projekt i utworzenie groty solnej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOK wraz 

z niezbędnymi instalacjami – 51 660,00 zł, 

19. Wykonanie modernizacji dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury etap III - 

wymiana orynnowania – 62 913,00 zł (wydatek niewygasający), 

20. Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej 

kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz  mediateką – 576 789,00 zł, (w tym 

510 000,00 zł wydatek niewygasający), 

21. Wykonanie  ogrodzenia kortu tenisowego od strony wschodniej - etap II – 10 020,00 

zł, 

22. Utworzenie miejskiej plaży na terenie MOSIR-u – 21 714,03 zł. 

 

Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych: 686 850,66 zł: 
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1. W Szkole Podstawowej Nr 1 inwestycje o wartości  607 392,70  zł: 
 

 Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z utworzeniem 
sanitariatu dla osób niepełnosprawnych  na parterze budynku – 491 476,66 zł, 

 Utworzenie specjalistycznej pracowni w SP Nr 1 w ramach programu "Laboratoria 
Przyszłości" – 115 916,04 zł (wydatek niewygasający). 

                                                    

2. W Szkole Podstawowej nr 2 inwestycje o wartość  59 679,56 zł: 
 

 Utworzenie specjalistycznej pracowni w SP nr 2 w ramach programu "Laboratoria 
Przyszłości" –  59 679,56 zł (wydatek niewygasający). 

 

3. W Przedszkolu Miejskim nr 1 inwestycje o wartości 19 778,40 zł: 
 

 Zakup i montaż zestawu urządzeń na Plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. 
Misia Uszatka 19 778,40 zł. 

 

Wydatki inwestycyjne w pozostałych jednostkach: 40 000,00 zł 

1. W Świetlicy Środowiskowej inwestycje o wartości 40 000,00 zł: 
 

 Utworzenie "Sali relaksu i swobodnej myśli " dla podopiecznych Świetlicy 
Środowiskowej – 40 000,00 zł (wydatek niewygasający). 

 

 

 

D. Gospodarka odpadami   
 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2021 r. w zakresie funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba 

(Na  podstawie art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

 

1. Wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ponoszonej przez mieszkańców: 
Ogółem : 2 469 608,44 zł  z tego : 

 opłaty za zagospodarowanie odpadami  : 2 460 246,69 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 
§ 0490), 

 koszty upomnienia : 7 290,46 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0640), 

 odsetki od nieterminowych wpłat: 2 071,29 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0910). 
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Stan należności wymagalnych na dzień 31-12-2021 – 97 375,43 zł 

 

2. Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 
Ogółem : 2 898 401,98 zł z tego : 

 2 752 969,50 zł  (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300) wydatki poniesione na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na 
terenie miasta Poręba w związku z  realizacją usługi w zakresie odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy 
Gminą Poręba a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Porębie, 

 wydatki poniesione na  dzierżawę pojemników poj. 1100 l na odpady komunalne 
w ramach umowy z firmą IMPEX Szczecin w ramach gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi – 7 380,00 zł. (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 
4300), 

 wydatki poniesione na zakup pojemników z dostawą i  oznakowaniem boksów 
śmietnikowych – 13 419,30 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300), 

 1 000,57 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4430) – wydatki związane z kosztami 
komorniczymi, 

 107 194,86 zł  (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010, 4110, 4120) – wydatki związane z 
obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na 
które składają się wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi  ZUS 
pracodawcy i F.Pracy (1 i 1/2 etatu ) 

 3 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4440) – wydatki na odpisy na ZFŚS 
pracowników obsługującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 13 437,75 (Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210) – zakup pojemników na odpady. 
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2021 : 42 602,50 zł 

Deficyt roku 2021 - 428 793,54 zł 

W roku 2020 wystąpił również deficyt w wysokości 630 454,14 zł  w gospodarce odpadami  w 

związku z tym w roku 2021 Miasto nie realizowało wydatków ,  o których mowa w ust. 2b i 2c  

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach. Natomiast w przypadku konieczności 

usuwania dzikich wysypisk klasyfikowano tego rodzaju wydatki w rozdz. 90003 "Oczyszczanie 

miast i wsi". 

 
 

E. Podsumowanie wykonania budżetu 
 
W roku 2021 Gmina Poręba przeznaczyła w większości dochody bieżące na realizację zadań z 
zakresu oświaty, kultury i sportu, opieki społecznej oraz gospodarki  komunalnej. Wśród 
kluczowych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Miasta znalazły się m.in. wydatki na  
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-Gospodarkę odpadami komunalnymi – gdzie  wydatki sklasyfikowane w rozdziale 90002  

wyniosły 2 898 401,98 zł  , a dochody 2 469 608,44 .  Jak wynika z przedstawionych danych , 

część kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w rozdziale 90002 Gmina 

pokryła z własnych środków  w kwocie  - 428 793,54 zł 

 

- Oświatę – gdzie ogółem wydatki w placówkach oświatowych Miasta Poręba w roku 2021 

wyniosły 9 340 115,34zł. 

Dofinansowanie 5 613 395,49 co stanowi 60,09% : 

-Subwencja oświatowa- 4 598 637,00 

-Dotacja na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń- 77 768,19 

-Dotacja na wychowanie przedszkolne- 251 599,00 w tym 3000,00 dotacja z Narodowego 

Programu Czytelnictwa 

-Dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na zadanie” utworzenie zielonej pracowni w SP1”- 28 

500,00 

-Dotacja z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie specjalistycznych pracowni w 

SP1 i SP2 w ramach programu” Laboratoria Przyszłości-„ 177 000,00 

-Dotacje na projekty: 

-Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu nr 1- 304 181,05 

-Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz szkolenia dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim i oddziałach 

przedszkolnych w SP2 -175 710,25 

 

- Pomoc społeczną- gdzie wydatki   wyniosły: 11 365 113,26 zł   

Wydatki ze środków własnych – 1 328 304,15 
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Wydatki z dotacji na zadania własne 379 024,72 

Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałanie COVID- 13 210,00 

Wydatki na zadania zlecone ustawami – 9 644 574,39 

 

 

- Ochronę zdrowia – gdzie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi  wyniosły 235 393,78 , 
a na  przeciwdziałanie narkomanii 1500,00(z czego  utrzymanie Świetlicy środowiskowej 
wyniosło 190 272,92 ) . Wpływy do budżetu Miasta Poręba w roku 2021  z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 197 475,81 zł. Różnica mierzona 
pomiędzy wpływami,   a wydatkami daje wynik ujemny  oznacza to  ,że Gmina  pokryła koszty   
w/w zdań z własnych środków w wysokości  -  39 417,97 zł. 
 
W trakcie roku 2021 Miasto wykonywało szereg innych  zadań statutowych związanych z 

funkcjonowaniem Urzędu Miasta jak i jego jednostek organizacyjnych . Na uwagę zasługuje 

fakt ,że na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych , w 

ciągu roku nie korzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym , a stan konta Gminy 

był dodatni i wyniósł  6 671 758,92zł. 

 

 

III. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

 

1. Gospodarka Gruntami 
 

 
a. Struktura użytkowania gruntów gminy Poręba przedstawia się następująco: 

- grunty rolne       - 1943 ha  
- grunty leśne       - 1641 ha  
- grunty zabudowane i zurbanizowane    - 225 ha  
- tereny komunikacyjne      - 148 ha 

- grunty pod wodami      - 39 ha  
- tereny różne       - 5 ha  
Gmina zajmuje łączną powierzchnię wynoszącą 3997 ha 
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Wykres 1. Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba 

. 

 

 

 

b) Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba przedstawia się następująco: 
- grunty Skarbu Państwa łącznie    - 1172 ha 

- grunty gminne łącznie     - 212 ha 

- grunty osób fizycznych     - 2520 ha 

- grunty spółek prawa handlowego    - 22 ha 

- grunty kościołów i związków wyznaniowych   - 9 ha 

- grunty pozostałe      - 62 ha 

 

 

Wykres 2. Struktura własności gruntów w granicach gminy Poręba 
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2. Prawo własności 
 

 

a.  Gminie przysługuje prawo własności do następujących gruntów: 
         wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości   199 ha w tym: 

 rolnych        78 ha 
 leśnych        28 ha 
 zabudowanych i zurbanizowanych    32 ha 
 komunikacyjne       44 ha 
 pod wodami       15 ha 
 pozostałych       2 ha 

         gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste   13 ha 

 

Prawo własności przysługuje Gminie do terenów zabudowanych, przeznaczonych pod 
zabudowę, terenów zielonych, terenów handlowo – usługowych, produkcyjno – 
przemysłowych, komunikacyjnych, leśnych i terenów oddanych w użytkowanie wieczyste. 
 

 

b. W użytkowanie oddany jest grunt o powierzchni 2186 m2 na rzecz SP ZOZ w Porębie, 
stanowiący działki ewidencyjne o nr. 7444/1, 7444/4. 

 

 

c. W użyczenie przekazano grunt o powierzchni 2,8634 ha: 
 MOK 0.8023 ha - dz. ew. 7424/3 
 Klub Sportowy 1.4512 ha - dz. ew. 7429/13 
 OSP Poręba 0.3499 ha – dz. ew. 6773/75, 6774/4 
 MPWiK sp. z o.o. 0.2600 ha – dz. ew. 9887/9 
 

 

d. Gmina wydzierżawia 26 ha gruntów. 
 

 

e. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa: 
- działka o nr ewidencyjnym 9891/9 o pow. 0,4013 ha (były biurowiec FUM).  
- działka o nr ewidencyjnym 7434/3 o pow. 0,0346 ha (nabyta w roku 2019 – użytek drogowy) 
 

Tabela 1. Zestawienie stanu gruntów gminy Poręba na dzień 31 grudnia 2020 r., z 
wyłączeniem użytkowania wieczystego. 

Opis mienia Powierzchnia w ha 

GRUNTY KOMUNALNE ogółem 199 

Użytki rolne ogółem 78 

1. grunty orne 42 

2. łąki trwałe 16 

3. pastwiska trwałe 4 

4. grunty rolne zabudowane 2 
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5. nieużytki 14 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem 28 

1. lasy 28 

Grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem 76 

1. tereny mieszkaniowe 15 

2. tereny przemysłowe 5 

3. inne tereny zabudowane 10 

4. użytki kopalniane 2 

5. drogi 44 

Grunty pod wodami 15 

1. powierzchniowymi płynącymi 9 

2. powierzchniowymi stojącymi 6 

Tereny różne 2 

  

 

 

3. Trwały zarząd 
 

W Gminie trwały zarząd jest ustanowiony na gruntach o powierzchni 2,5853 ha (25 853 m2). 
Są to grunty będące we władaniu jednostek przedstawionych w tabeli nr 1. 
 
Tabela 1. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach gminy. 

Lp Nazwa jednostki 
Nr geodezyjny 

działki 
Powierzchnia działek w 

m2 

1 Miejskie Przedszkole w Porębie 7458/90 9 060 

2 
Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. WP 

Hala Sportowa przy SP 1 

7428/3, 7428/4 
7428/1 
7429/1 

10 476 
2 137 
485 

3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie 
4738/9, 4738/11, 7766/5, 

4819/5, 4819/6 
3 695 

Ogółem 25 853 

 

 

 

4. Sprzedaż nieruchomości 
 

W roku 2021 gmina sprzedała 17 komunalnych lokali mieszkalnych za kwotę 523 127,06 zł  
oraz 34 nieruchomości gruntowych za kwotę 2 627 228,00 zł. 
Łączna kwota sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali komunalnych brutto w roku  
2021 wyniosła 3 150 355,06 zł. 
 

Tabela 1 Sprzedaż nieruchomości gruntowych 

L.p.   
Pow. działki 

w ha 
 Data sprzedaży 

Cena sprzedaży 
brutto 
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1   0,0956  12.02.2021 r. 86 100,00 zł. 

2   0,0978  12.02.2021 r.  
95 940,00 zł. 

 

3   0,0956  12.02.2021 r. 
88 560,00 zł. 

 

4   0,0925  12.02.2021 r. 
76 260,00 zł. 

 

5   0,0057  02.03.2021 r. 
1 500,00 zł. 

 

6   0,0089  02.03.2021 r. 
1 700,00 zł. 

 

7   0,0043  06.07.2021 r. 

5 058,00 zł. 

8   0,0086  06.07.2021 r. 

9   0,0508  06.07.2021 r. 20 000,00 zł.  

10   2,1037  22.10.2021 r. 1 593 410,00 zł. 

11   0,0666  25.10.2021 r. 

90 000,00 zł. 

12   0,0501  25.10.2021 r. 

13   0,0554  25.10.2021 r. 

110 000,00 zł. 

14   0,0390  25.10.2021 r. 

15   0,0501  25.10.2021 r. 

82 000,00 zł. 

16   0,0683  25.10.2021 r. 

17   0,0527  25.10.2021 r. 

95 000,00 zł. 

18   0,0399  25.10.2021 r. 

19   0,0037  27.10.2021 r. 16 100,00 zł. 

20   0,0038  27.10.2021 r. 17 100,00 zł. 
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21   0,0038  27.10.2021 r. 16 100,00 zł. 

22   0,0038  27.10.2021 r. 17 700,00 zł. 

23   0,0038  27.10.2021 r. 18 600,00 zł. 

24   0,0038  27.10.2021 r. 18 000,00 zł. 

25   0,0037  27.10.2021 r. 19 300,00 zł. 

26   0,0037  27.10.2021 r. 16 300,00 zł. 

27   0,0038  27.10.2021 r. 17 000,00 zł. 

28   0,0037  27.10.2021 r. 19 300,00 zł. 

29   0,0037  29.10.2021 r. 19 000,00 zł. 

30   0,0038  29.10.2021 r. 16 100,00 zł. 

31   0,0038  29.10.2021 r. 17 600,00 zł. 

32   0,0037  29.10.2021 r. 17 100,00 zł. 

33   0,0037  29.10.2021 r. 18 000,00 zł. 

34   0,0037  29.10.2021 r. 18 400,00 zł. 

Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości 2 627 228,00 zł. 

 

 
Tabela 2. Sprzedaż lokali komunalnych 

 

       L.p. Lokal Data sprzedaży Cena sprzedaży 

1  05.07.2021 r. 27 453,00 zł.  

2  05.07.2021 r. 40 978,24 zł. 

3  05.07.2021 r.  29 194,20 zł. 

4  28.07.2021 r. 35 876,50 zł.  
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5  28.07.2021 r. 23 277,00 zł. 

6  28.07.2021 r. 24 598,80 zł. 

7  01.09.2021 r. 24 021,63 zł. 

8  15.09.2021 r. 57 292,80 zł. 

9  20.09.2021 r. 20 566,75 zł. 

10  20.09.2021 r. 30 449,16 zł. 

11  03.11.2021 r. 25 913,75 zł. 

12  03.11.2021 r. 30 241,20 zł. 

13  16.11.2021 r. 22 239,25 zł. 

14  21.12.2021 r. 30 174,00 zł. 

15  21.12.2021 r. 29 074,42 zł.  

16  21.12.2021 r. 46 430,36 zł. 

17  21.12.2021 r. 25 346,00 zł. 

Ogółem wartość sprzedanych lokali 
523 127,06 zł 

 

 

 

 

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

Ład Przestrzenny 
 

A. Strategia rozwoju Miasta 
 

Strategia Rozwoju Miasta (uchwała Nr LIX/376/18 Rady Miasta Poręba z dnia 15 

października 2018 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju miasta Poręba 2020+).  

Za priorytetowe dziedziny rozwoju miasta Poręba uznać należy:  

 porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i przebudowa energetyczna 
miasta  

 wzmacnianie lokalnego środowiska przedsiębiorczości i przyciąganie 
inwestorów zewnętrznych  

 podnoszenie atrakcyjności środowiska zamieszkania i śródmiejskich przestrzeni 
publicznych  

 rozwój aktywności, produktów i wydarzeń w sferze edukacyjnej, artystycznej i 
kulturalnej  
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 rozwój nowej infrastruktury transportowo-logistycznej miasta zapewniający 
wzrost regionalnej mobilności mieszkańców obszaru funkcjonalnego  

Za cele strategiczne rozwoju miasta Poręba uznać należy:  

C1. Poręba miastem powiększającym ofertę atrakcyjnych miejsc pracy skierowanych 

do mieszkańców, którzy osiągają różne poziomy kompetencji społecznych i 

zawodowych poprzez wysokiej jakości edukację.  

C2. Poręba miastem poprawiającym cywilizacyjne i technologiczne standardy 

zamieszkania i skutecznie redukującym rozpiętości przestrzenne w dostępności do 

udogodnień publicznych.  

C3. Poręba miastem o wzrastającej dostępności do usług transportu zbiorowego i 

przyjaznych form przemieszczania się w mieście i regionie.  

C4. Poręba miastem wzrastającej integracji wspólnot lokalnych wokół nowych i 

przebudowanych miejsc aktywności społecznych w dzielnicach miejskich.  

C5. Poręba miastem o zrewitalizowanym obszarze śródmiejskim tworzącym centra 

rozwiniętych usług publicznych dla osób wymagających opieki, wsparcia i włączenia 

społecznego. 

System monitoringu strategii rozwoju miasta Poręba jest oparty na corocznym 

sprawozdaniu syntetycznym przygotowanym przez Koordynatora procesu wdrażania, 

monitoringu i ewaluacji Strategii rozwoju miasta Poręba.  

Ewaluacja i monitoring będą podstawą aktualizacji strategii.  

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  
 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXI/321/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29.11.2021 r. 

Studium zostało opracowane przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowania, Studiów, 

Usług i Realizacji „TERPLAN” Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 6/lok. 7, 40-036 Katowice 

na podstawie umowy nr: 100/2019/NIMK z dnia 3 czerwca 2019 r. w związku z uchwałą 

nr XLVII/292/17 Rady Miasta Poręba z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poręba, na wniosek Burmistrza Miasta Poręba.  

Dokument studium składa się z trzech części:  

A – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego   

B – kierunki zagospodarowania przestrzennego  

C – synteza ustaleń studium i uzasadnienie przyjętych rozwiązań.  

Integralną część studium stanowią również następujące rysunki:  

Rysunek nr 1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - Stan 

zagospodarowania i użytkowania terenu, w skali 1:10 000,  

Rysunek nr 2 . Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - w skali 1:10 000,  

Rysunek nr 3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 10000. 
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C. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
 

Miasto Poręba posiada jeden obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący powierzchnię 66 ha i obejmujący obszar położony w 

północnej części gminy:  

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

mieszkalnego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie” zatwierdzony 

uchwałą nr XXIV/139/08 Rady Miasta Poręba z dnia 24.06.2008 r. (tekst jednolity: Dz. 

Urz. Woj. Śl., Nr 2021.328 z dnia 11.01.2021 r.). 17 stycznia 2022 roku uchwałą Rady 

Miasta Poręba nr XXXIII/450/22 zmieniono uchwałę nr XXI/229/20 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba. Ma to na celu 

zmianę granic obszaru objętego przystąpieniem, aby objąć w całości nowym planem 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. 

Partyzantów w Porębie (uchwała nr XXIV/139/08 Rady Miasta Poręba z dnia 24 

czerwca 2008 r.) 

 

 

Zasoby materialne gminy 

 

D. Gminny/lokalny program rewitalizacji - wstęp 
 

Lokalny program rewitalizacji (uchwała nr XXXI/322/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 

listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Poręba 

2020+, aktualizacja na lata 2021-2023).  

Na podstawie koncepcji wizji rewitalizacji przyjęto cztery orientacje strategiczne 

rewitalizacji i wyznaczono dla każdej z nich cele rewitalizacji.  

 

Orientacja I 

Przywracanie atrakcyjności środowiska zamieszkania i kreowanie proaktywnych 

postaw społecznych. 

Orientacja II 

 Kreowanie społecznej wartości dodanej dla wzmocnienia więzi społecznych i 

tożsamości kulturowej z miejscem zamieszkania. 

Orientacja III  

Łagodzenie negatywnych, społecznych skutków dezintegracji dzielnic (obrębów) 

miasta Poręba i poprawa bezpieczeństwa. 

Orientacja IV  

Nowa tkanka społeczna i gospodarcza miasta. 

 

Podstawą skutecznego monitorowania i ewaluacji programu są: 
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 - narzędzia kontrolne w postaci szczegółowych kart projektów rewitalizacji, 

umożliwiające identyfikację odpowiedzialności, źródeł finansowania, czasu realizacji 

oraz charakteru oczekiwanych zmian i efektów, 

- bieżąca analiza postępu prac nad wdrożeniem zaktualizowanego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Poręba 2020+ przeprowadzana przez Koordynatora rewitalizacji i 

jego interdyscyplinarny zespół służąca weryfikacji postępów oraz wyznaczająca 

potencjalne kierunki aktualizacji zmian zgłaszanych przez Komitet Rewitalizacji,  

- gromadzone i analizowane nie rzadziej niż raz na kwartał wskaźniki rezultatu i 

produktu (opisane dla każdej z orientacji strategicznych), 

- raporty ewaluacyjne i monitoringowe opracowywane co najmniej raz w roku przez 

Operatora, 

- sprawozdania Burmistrza z realizacji prac wdrożeniowych przedstawiane Członkom 

Rady Miasta oraz zainteresowanym grupom beneficjentów raz w roku, 

- spotkania diagnostyczne zwoływane ad hoc przez operatora rewitalizacji 

samodzielnie lub na wniosek Komitetu Rewitalizacji lub beneficjentów za 

pośrednictwem Komitetu,  

- informacje w serwisie www prezentujące postęp prac 

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji: 

 

Poręba znajduje się nadal w okresie niekorzystnych skutków niekontrolowanych 

procesów restrukturyzacji przemysłu, pomimo zauważalnych procesów regeneracji 

terenów poprzemysłowych w latach 2018-2021 będących wynikiem inwestycji 

podmiotów prywatnych. Dalszej degradacji funkcjonalno-infrastrukturalnej ulegają 

Niwki nie ujęte w pierwotnym programie w ramach obszaru rewitalizacji. Zjawiska 

kryzysowe w dziedzinie mieszkalnictwa obejmują trzy zjawiska: 

- niezdolność ekonomiczną do samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 

w tym młodych małżeństw, czy też rodzin borykających się z problemami ubóstwa, 

gdzie instrumentem pokonywania progu niezdolności ekonomicznej jest wsparcie w 

postaci przydziału mieszkań socjalnych 

- ograniczoną zdolność ekonomiczną do samodzielnego zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych związaną z osiąganiem dochodów z trwałych miejsc pracy 

pozwalających na gromadzenie oszczędności skierowanych na inwestycje 

mieszkaniowe, gdzie instrumentem pokonywania progu niezdolności ekonomicznej 

jest wsparcie w postaci przydziału mieszkań komunalnych 

- niewydolność społeczną osób i rodzin do utrzymania i gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym w warunkach miasta Poręba wymagająca rozpoznania w aktualnej 

sytuacji przez służby publiczne osób oczekujących wsparcia w tym wymiarze. 

Ubóstwo ekonomiczne rodzin w Porębie ma charakter wielowymiarowy. 

Jednym z problemów jest ograniczona aktywność ekonomiczna mieszkańców na rynku 

pracy. 
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Zaktualizowana wizja rewitalizacji miasta Poręba obejmuje łącznie trzy fundamentalne 

elementy. Są to: 

 − koncepcja rewitalizacji 4R, która obrazuje procesy, wokół których należy 

koncentrować cele rewitalizacji i projekty rewitalizacyjne,  

− nowy mechanizm współdziałania podmiotów zaangażowanych i odpowiedzialnych 

za proces rewitalizacji miasta,  

− zrewidowany obraz docelowy i pożądane zmiany dotyczące obszaru rewitalizacji. 

Koncepcja rewitalizacji 4R Ze „Strategii rozwoju miasta Poręba 2020+” wnioskować 

można, że proces rewitalizacji postrzegany jako nośnik integracji społecznej i 

funkcjonalno-przestrzennej miasta powinien obejmować dwa podstawowe procesy 

wzbogacone o dodatkowe dwa procesy:  

• REHABILITACJA (RESOCJALIZACJA) – zatrzymanie procesów wykluczenia społecznego 

• REZYLIENCJA – wzmacniania odporności osób i grup na zewnętrzne zjawiska 

kryzysowe 

• RENATURALIZACJA – działania na rzecz wykorzystania idei życia w zgodzie z naturą 

• REDEVELOPMENT - działania na rzecz znoszenia barier i progów wykorzystania 

czynników ekonomicznych aktywności gospodarczej mieszkańców 

Orientacja I 

 Przywracanie atrakcyjności środowiska zamieszkania i kreowanie proaktywnych 

postaw społecznych 

CELE REWITALIZACJI 

C.I.1. Poprawa standardów przestrzeni publicznych - miejsc spędzania czasu wolnego 

dla rozwijania kontaktów międzyludzkich i rozwijania oferty miasta w subregionie 

 C.I.2. Poprawa standardów przestrzeni publicznych i osiedlowych przestrzeni 

przydomowych - miejsc spędzania czasu wolnego i zdobywania nowych doświadczeń 

na rzecz podejmowania działalności zawodowej  

C.I.3. Mobilizacja wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości 

mieszkaniowych na rzecz modernizacji i podniesienia standardów małej architektury 

osiedlowej oraz odnowy zdekapitalizowanych budynków mieszkalnych. 

Orientacja II  

Kreowanie społecznej wartości dodanej dla wzmocnienia więzi społecznych i 

tożsamości kulturowej z miejscem zamieszkania 

CELE REWITALIZACJI 

C.II.1. Wspieranie aktywności pozadomowych rodzin, osób starszych i dostosowanie 

środowiska zamieszkania do oczekiwań dzieci  

C.II.2. Tworzenie warunków rozwoju aktywności społecznej osób w wieku starszym 

 C.II.3. Rozwijanie talentów w dziedzinie sportu, kultury i pasji do przyrody 

Orientacja III  

Łagodzenie negatywnych, społecznych skutków dezintegracji dzielnic (obrębów) 

miasta Poręba i poprawa bezpieczeństwa 

CELE REWITALIZACJI 

C.III.1. Poprawa połączalności niweckiego podobszaru rewitalizacji z centralną częścią 

miasta C.III.2. Integracja społeczna dzielnic (obrębów) miasta  

C.III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu spacerowego i rowerowego 
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Orientacja IV 

 Nowa tkanka społeczna i gospodarcza miasta 

CELE REWITALIZACJI 

C.IV.1. Aktywizacja zawodowa i prospołeczna mieszkańców dotkniętych ubóstwem i 

wykluczeniem z rynku pracy  

C.IV.2. Podniesienie poziomu kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców, w tym 

mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnością, wykluczeniem społecznym i 

cyfrowym 

 C.IV.3. Rozwój nowych funkcji gospodarczych na terenie miasta, w szczególności 

sektora działalności profesjonalnej i twórczej 

 C.IV.4. Ożywienie gospodarcze miasta 

 

 

E. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 

 
 

1. Zasób mieszkaniowy Gminy na dzień 31.12.2021r. 
 

Adres Ilość lokali Metraż 

Mickiewicza 
 

1 10 376,44 

3 7 279,87 

5 9 338,22 

7 16 639,11 

13 4 172,18 

15 9 361,47 

17 7 288,47 

23 16 639,9 

Suma 78 3095,66 

Chopina 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 66 2050,49 

5 9 383,95 

5a 3 105,26 

6 10 421,65 

7 5 224,79 

8 7 301,32 

8a 2 101,22 
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9 10 449,37 

10 6 280,7 

11 7 303,63 

12 6 250,97 

13 6 236,74 

14 2 84,32 

16 5 220,38 

16a 5 195,4 

18 7 266,65 

20 14 570,86 

Suma 170 6447,7 

Wojska Polskiego 
  
  
  
  
  
  
  

2 45 1327,17 

6 10 471,79 

8a 23 662,98 

8b 6 394,5 

10 10 486,04 

12 7 347,38 

14 4 178,6 

16 8 405,6 

41 3 110,7 

Suma 116 4384,76 

Akacjowa  4 2 88,79 

Ks. Franciszka Pędzicha  13 3 132,04 

Suma   5 220,83 

Łącznie metraż 369 14 148,95 

   

 
 

Budynki zlokalizowane pod adresami Wojska Polskiego 2, Wojska Polskiego 41, 
Chopina 3, Akacjowa 4 oraz ks. Franciszka Pędzicha 13 stanowią wyłączną własność 
gminy. 
Pozostałe budynki w których są zlokalizowane lokale wchodzące w skład zasobu 
nieruchomości gminy, wchodzą w skład wspólnot mieszkaniowych. 
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W najmie bądź użytkowaniu bezumownym pozostaje łącznie 309 lokali. 
Wyłączonych z eksploatacji pozostaje 29 lokali. 
Jeden lokal został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z 
przeznaczeniem na mieszkanie chronione. 

 

 

2. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym 
 

Gmina zarządza lokalami wchodzącymi w skład zasobu bezpośrednio oraz w 
przypadku budynków stanowiących wyłączną własność gminy, przy współpracy z 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
Budynki wspólnot mieszkaniowych pozostają w zarządzie firm A2M Nieruchomości 
Aleksander Ślęczka oraz Zarządzanie Nieruchomościami "Cztery Kąty" Sławomir Bryła. 

 

 

3. Polityka czynszowa gminy 
 

Ostania zmiana stawki czynszu regulowanego została wprowadzona Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Poręba nr 156/20  z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
Obecnie stawka czynszu regulowanego dla lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy wynosi: 

a. 2,2 zł/m2  + czynniki zwiększające/obniżające wysokość czynszu dla lokali    
wynajmowanych na   
czas nieoznaczony. 

b. 1 zł/m2 dla lokali z najmem socjalnym. 
 

 

4. Sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
 

W roku 2021, na rzecz dotychczasowych najemców ( zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXI/193/16 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poręba na rzecz ich najemców oraz 
udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz ich najemców), sprzedano 17 
mieszkań komunalnych za kwotę 523 127,06 zł 

 
Tabela nr 1 Sprzedaż lokali komunalnych: 

 

L.p. Lokal Data sprzedaży Cena sprzedaży 

1  05.07.2021 r. 27 453,00 zł.  

2  05.07.2021 r. 40 978,24 zł. 

3  05.07.2021 r.  29 194,20 zł. 

4  28.07.2021 r. 35 876,50 zł.  

5  28.07.2021 r. 23 277,00 zł. 
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6  28.07.2021 r. 24 598,80 zł. 

7  01.09.2021 r. 24 021,63 zł. 

8  15.09.2021 r. 57 292,80 zł. 

9  20.09.2021 r. 20 566,75 zł. 

10  20.09.2021 r. 30 449,16 zł. 

11  03.11.2021 r. 25 913,75 zł. 

12  03.11.2021 r. 30 241,20 zł. 

13  16.11.2021 r. 22 239,25 zł. 

14  21.12.2021 r. 30 174,00 zł. 

15  21.12.2021 r. 29 074,42 zł.  

16  21.12.2021 r. 46 430,36 zł. 

17  21.12.2021 r. 25 346,00 zł. 

Ogółem wartość sprzedanych lokali 
523 127,06 zł 

 

 

Do sprzedaży przewidziano dwa budynki wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego 
gminy, wyłączone częściowo z eksploatacji przez PINB w Zawierciu lub bezpośrednio 
przez gminę ze względu na stan techniczny: 
1.  ks. Franciszka Pędzicha 13 

2. Wojska Polskiego 41 
 

IV/Zasoby materialne gminy/F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości 
gminnych 

w oparciu o ,,Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022” 

 

 

I. Charakterystyka zasobu nieruchomości: 
 

 Do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Poręba należą nieruchomości, które 
stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz 
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminne zasoby 
nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa 
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury 
technicznej a także na realizację innych celów publicznych. 

 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na: 
– ewidencjonowaniu nieruchomościami zgodnie z katastrem nieruchomości 
– zapewnieniu wyceny nieruchomości 
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– sporządzaniu planu wykorzystywania nieruchomości 
– zbywaniu i nabywaniu nieruchomości    
– wydzierżawianiu, wynajmowaniu lub użyczaniu nieruchomości 
– przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych 

– dokonywaniu podziałów oraz scaleń 

– dokonywaniu podziałów nieruchomości 
– wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 
udostępnione z zasobu 

– podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność 
lub inne prawa rzeczowe na nieruchomościach, o roszczenia ze stosunku najmu lub 
dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenia nabycia nieruchomości przez 
zasiedzenie oraz założenie Księgi Wieczystej i wpisy w Księgach. 
– podejmowanie czynności mających na celu regulację stanu prawnego 

 

Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości określają: 
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. 
2021 poz. 1899 z późn. zm.) 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2014r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 
2021. 2213 z póżn. zm. ) 
– Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie, nabycie, 
obciążanie nieruchomości. 
– Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości. 

 

 

F.  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Poręba na lata 
2020-2022 nakreśla główne kierunki działań związanych z gospodarowaniem 
gminnymi nieruchomościami. W stosunku do każdej nieruchomości decyzje o sposobie 
i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. 

Gminny zasób nieruchomościami będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi 
organ wykonawczy gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych, w 
formach prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, ustawie o gospodarce 
nieruchomościami oraz będą zgodne z uchwałami podejmowanymi przez organ 
uchwałodawczy gminy. 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu następować będzie poprzez sprzedaż 
lub zamianę nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, 
użyczenie, najem i dzierżawę bądź przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu 
oraz w drodze bezprzetargowej (w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie 
ich nabycia w przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem). 

 

I. Plan sprzedaży na lata 2020-2022 
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Po uzyskaniu zgody Rady Miasta Poręba planuje się przeznaczyć do sprzedaży: 

L.p. Nr działki 
Powierzchnia 

[m2] 
Lokalizacja 

Szacunkowa 
wartość [zł] 

1 1902/2 755 
ul. Ludowa 

30 000 

2 1965/2 664 26 000 

3 7458/47 557 

ul. Akacjowa 

27 000 

4 7458/95 113 6 000 

5 7458/55 210 12 000 

6 7458/50 816 200 000 

7 7458/94 (podział) 420 20 000 

8 7458/56 (podział) 806 40 000 

9 12078/6, 12079/5 542 397 

ul. Niepodległości 

 
35 000 

10 

12078/4 

(podział na 12078/10 i 
12078/49) 

 12079/4 

647 390 
 

45 000 

11 12079/3 473 
 

15 000 

12 12079/2 508 15 000 

13 12079/1 12078/1 399 527 35 000 

14 12013/4 11953/19 666 501 45 000 

15 11953/18 489 15 000 

16 12013/2 11953/17 
501 

683 
45 000 

17 

3146/4 

3146/5 

3146/6 

3146/7 

3146/8 

3146/9 

3146/10 

972 

972 

956 

956 

956 

925 

956 

„Osiedle na Stoku” 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 
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3146/12 

3146/13 

3146/14 

3146/15 

3146/16 

3146/17 

3146/18 

3146/19 

3146/20 

3146/21 

3146/24 

956 

956 

925 

956 

957 

978 

978 

1477 

1122 

1140 

21037 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

70 000 

55 000 

55 000 

1 100 000 

18 

12062/1 

12064/1 

12068/1 

12070/1 

26 

30 

35 

43 

 
ul. Konstruktorska 

 
6 000 

19 7388/1 578 
u. ks. Franciszka 

Pędzicha 13, 
170 000 

20 6863 406 ul. Wojska Polskiego 41 70 000 

21 12087/15 16 906 

Ul. Zakładowa 

400 000 

22 7434/343 37 5000 

23 7434/344 37 5000 

24 7434/345 38 5000 

25 7434/346 38 5000 

26 7434/347 38 5000 

27 7434/348 38 5000 

28 7434/349 37 5000 

29 7434/350 37 5000 

30 7434/351 37 5000 

31 7434/352 37 5000 

32 7434/353 38 5000 

33 7434/354 38 5000 

34 7434/355 38 5000 



Raport o stanie miasta Poręba za 2021 r. 

 

42 
 

35 7434/356 38 5000 

36 7434/357 37 5000 

37 7434/358 37 5000 

38 4981/2 1071 ul. Projektowana 35 000 

39 
13538/2 

(podział 11900/4) 

 
587 

ul. ks. Franciszka 
Pędzicha 

30 000 

40 6733/13 11980 
ul. ks. Franciszka 

Pędzicha 
250 000 

41 147/2 1193 

Niwki 

3 500 

42 267/2 557 1 700 

43 92/2 1112 3 500 

44 1037/2 2545 7 800 

45 8400/2 57  1500 

46 8400/3 89  1700 

 

Pozycje wykreślone: 
Kolorem czerwonym - zostały sprzedane w roku 2020. 
Kolorem zielonym – zostały sprzedane w roku 2021 

Kolorem żółtym – zostały sprzedane w roku 2021 i nie wchodziły w zakres planu sprzedaży na 
lata 2020-2022 

 

Intensywność sprzedaży uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości.  

Należy brać pod uwagę: dynamikę rynku nieruchomości, popyt i podaż oraz panującą sytuację 
ekonomiczną, która wpływa na chęć zakupu nieruchomości przez potencjalnych nabywców.  

Sprzedaż determinowana jest również chęcią zakupu nieruchomości przez nabywców, którzy 
zgłaszają pisemnie swoje propozycje zakupu, wówczas plan sprzedaży może ulec zmianie. 

 

II. Gospodarka nieruchomościami 
 

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być 
wykorzystane na cele rozwojowe gminy. Udostępnienie nieruchomości zasobu następować 
będzie poprzez m.in. sprzedaż, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, 
użyczenie, najem i dzierżawę lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości.  

Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu oraz w 
drodze bezprzetargowej (wówczas, gdy będą składane wnioski w sprawie ich nabycia w 
przypadku spełnienia warunków przewidzianych w trybie sprzedaży bezprzetargowej).  
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Sprzedaż nieruchomości lokalowych - przedmiotem sprzedaży będą lokale mieszkalne 
i lokale użytkowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (sprzedawanym na rzecz ich 
najemców, którzy złożą wnioski o sprzedaż tych lokali oraz sprzedaż w trybie przetargu 
nieograniczonego). 

 

 

1. Jako główny obszar działań związany ze sprzedażą nieruchomości wyznacza się 
nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - objęte 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tzw. teren „Osiedla na Stoku” 
– wymagający dalszej rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej.  
 

2. Użytkowanie wieczyste 
Stan na 2021 rok to grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni ok. 
13 ha. Są to grunty oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane garażami oraz na 
cele handlowo-usługowe osób prawnych i osób fizycznych. 
 

3. Trwały zarząd  
W Gminie trwały zarząd jest ustanowiony na gruntach o powierzchni 2,5853 ha. Są to 
grunty będące we władaniu placówek oświatowych. 
 

4. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 

Nie prognozuje się wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu – 
placówki oświatowe, którym mienie zostało oddane w drodze trwałego zarządu są 
zwolnione z opłaty. 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji 
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.  

W ostatnich latach wartość nieruchomości znacznie wzrosła, a wysokość opłat 
za użytkowanie wieczyste ustalono niejednokrotnie  ponad kilkanaście lat temu i nigdy 
nie zaktualizowano, wobec czego w roku 2020  przedłożono ich nową wysokość.  

Nowa wysokość opłat za lata 2021, 2022, 2023 oraz za lata następne została 
obliczona zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020 poz. 65 z późn. zm.), który ma brzmienie: „W 
przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej 
dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi 
opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty 
rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) 
rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych 
dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie 
wynikającej z tej aktualizacji.”  

 
5. Podziały nieruchomości: 

W roku 2021 dokonano podziału następujących działek gminnych: 
 podział działki nr 3146/27  powierzchni 11,0777 ha na 24 działki w rej. ul. 

Partyzantów 
 podział działki nr 3146/28  o powierzchni 0,9230 ha na 8 działek w rej. ul. 

Partyzantów 
 podział działki nr 5223/6 o pow. 0,7098 ha na 8 działek przy ul. A. Krajowej 
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 podział działki nr 11947 o pow. 0,1015 ha na 2 działki przy ul. Żeliwnej 
 podział działki nr 13010/5 o pow. 0,2262 ha na 4 działki przy ul. Różanej 

 

 

6. Dzierżawa i najem 
Do wydzierżawienia i najmu na okres do trzech lat przeznacza się nieruchomości o 
łącznej powierzchni ok. 26 ha gruntów. W większości są to nieruchomości rolne 
położone w obrębie Niwki, a także grunty przeznaczone na ogródki przydomowe oraz 
grunty pod zabudowę garażową. 

 

 

7. Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości  
 

 Nabycie nieruchomości  do gminnego zasobu gruntów następować będzie poprzez: 
• zakup, zamianę, darowiznę 

• komunalizację – nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa na 
podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

• przekazanie gminie – na jej wniosek – innego mienia, jeżeli jest ono związane z 
realizacją zadań gminy – art. 5 ust. 4 ustawy jw. 
• nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych w sprawie nabywania 
gruntów pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

• inne czynności prawne np. zasiedzenie, pierwokup, wywłaszczenie na rzecz gminy itp. 
 

W latach 2020-2022 planowana jest dalsza regulacja stanu prawnego dróg, 
która polegać będzie na komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

III. Prognoza w zakresie poziomu wydatków związanych udostępnianiem 
nieruchomości z zasobu i nabywaniem do zasobu 

 

Na wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz 
nabywaniem nieruchomości do zasobu składają się wydatki: na zakup nieruchomości, 
usługi geodezyjne i kartograficzne, dokumenty geodezyjne, szacowanie wartości 
nieruchomości, publikację ogłoszeń w gazecie, opłaty sądowe i inne.   

Prognoza wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 
nabywaniem nieruchomości do zasobu pozostaje na poziomie określonym 
każdorazowo w projekcie budżetu Gminy Poręba. 

 

Infrastruktura komunalna 

 
G. Informacja o publicznym transporcie zbiorowym 

Zbiorowy transport publiczny funkcjonuje na terenie Poręby na podstawie Porozumienia 
komunalnego z dnia 22 września 2010 roku mocą którego Gmina Poręba powierzyła Gminie 
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Zawiercie prowadzenie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 
Poręba. 

Zasady oraz stawki za wozokilometr określane są zmieniającymi je aneksami. 

Usługi świadczone są za pośrednictwem Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu. 

Miasto Poręba obsługiwane jest przez dwie linie: 

 Linia nr 10 
 Linia nr 2 

Stawka za 1 wozokilometr zmieniała się w ciągu 2021 roku : 

 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. wynosiła 5,40 zł 
 w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. wynosiła 6,00 zł 
 w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosiła 6,20 zł 

 

2021 

MIESIĄC WOZOKILOMETRY STAWKA ZA 1 WZKM KWOTA 

STYCZEŃ 10 242,40 5,40 zł 55 308,96 

LUTY 9 849,60 5,40 zł 53 187,84 

MARZEC 11 085,60 5,40 zł 59 862,24 

KWIECIEŃ 10 459,60 6,00 zł 62 757,60 

MAJ 10 459,60 6,00 zł 62 757,60 

CZERWIEC 10 459,60 6,00 zł 62 757,60 

LIPIEC 10 874,80 6,20 zł 67 423,76 

SIERPIEŃ 10 874,80 6,20 zł 67 423,76 

WRZESIEŃ 10 673,60 6,20 zł 66 176,32 

PAŹDZIERNIK 10 664,00 6,20 zł 66 116,80 

LISTOPAD  10 252,00 6,20 zł 63 562,40 

GRUDZIEŃ 11 085,60 6,20 zł 68 730,72 

SUMA 126 981,20 SUMA 756 065,60 zł 

 

Tabela przedstawia miesięczną oraz roczną ilość wykonanych wozokilometrów na terenie 
Gminy Poręba przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Zawiercie. 

 

Zmiana stawki za wozokilometr na przestrzeni lat. 
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H. Gospodarka komunalna i wodociągowo – kanalizacyjna 

realizowana na podstawie powierzenia i in-house 

 

1. Gospodarka komunalna 

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizuje na podstawie powierzenia 

zadań i zlecenia in-house Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Porębie. 

Zakład Komunalny MPWiK   zajmuje się zadaniami powierzonymi przez Gminę 

Poręba na podstawie uchwały nr XXXVII/241/17 Rady Miasta Poręba z zakresu  

gospodarki odpadami , utrzymania porządku na terenie Gminy Poręba  i 

zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Poręba: 

-   Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z Umowami nr 
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194/2020/GKiOŚ z dnia 31 grudnia 2020 r. i aneks nr 91/2021/OŚ  

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

- Utrzymanie porządku na terenie Gminy Poręba na podstawie: 

 Porozumienia w sprawie powierzenia świadczenia usług utrzymania 

gminnych obiektów komunalnych tj. placów zabaw – Umowa  

Nr 195/2020/GKiOŚ z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 Porozumienia nr 4/2021/GKiOŚ w sprawie powierzenia realizacji zadań 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta 

Poręby z dnia 4 stycznia 2021 r. 

 Umowy nr 21/2021/GKiOŚ w  zakresie świadczenia usługi utrzymania 

czystości obiektów komunalnych tj. targowiska, kaplicy cmentarnej, 

szaletu przy targowisku z dnia 04 stycznia 2021 r. 

 Umowy nr 86/2021/NiMK zawartej w dniu 14 kwietnia 2021 r.- usługa 

mechanicznego oczyszczania dróg gminnych wraz z aneksem nr 1 

 Umowy o świadczenie sezonowego utrzymania zieleni gminnej nr 

14/2021/GKiOŚ  zawartej w dniu 19 stycznia 2021 r. wraz z aneksami nr 

1,2 i 3. 

 Umowy  nr 152/2020/GKiOŚ zawartej w dniu 17 listopada 2020 r. na 

wykonanie usługi  zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie 

Poręba” wraz a aneksem nr 1 i 2. 

 Umowy nr 12/2021/GKiOŚ zawartej w dniu 12 stycznia 2021 r. na 

świadczenie usługi utrzymania fontann . 

 Umowy nr 37/2021/GKiOŚ zawartą w dniu 29 styczeń 2021 r. na usługę 

utrzymania gminnego obiektu komunalnego tj. Orlika na terenie Gminy 

Poręba. 
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 Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Poręba 

zgodnie z zawartym porozumieniem  nr 168/2020/NiMK z dnia 10 grudnia 

2020 r.  w sprawie powierzenia nieruchomości stanowiącymi własność 

Gminy Poręba. 

W roku 2021 Spółka na zlecenie Gminy wykonywała także usługi w celu  

poprawy wizerunku  miasta i  poprawy jakości życia mieszkańców takie jak np: 

- wykonanie podłoża kortu tenisowego, 

- modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miejskiego, 

- utworzenie punktu dla osób ze specjalnymi potrzebami, 

- czyszczenie i pogłębianie rowu przy ul. Niweckej, 

- prace remontowe w kaplicy cmentarnej / naprawa dachu, wykonanie sufitu 

podwieszanego, malowanie, 

- remont zabytkowej studni w Niwkach, 

- wykonanie utwardzonego pobocza przy ul. Baśniowej w Niwkach, 

- utworzenie Sali relaksu i swobodnej myśli w MOK itd. 

  

Realizacja zadań inwestycyjnych 

W roku 2021 Spółka realizowała przedsięwzięcia, które są zawarte w 

wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych na lata 2021– 2024. 

Głównymi elementami były 2 inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych na które Spółka pozyskała dofinansowanie z UE oraz Budżetu 

Państwa były to: 

Zadanie 1 

 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków 

i przejście pod dnem rzeki Przemszy w Porębie Etap I. 
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- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków 

i przekroczeniem  rzeki Przemszy w Porębie Etap II. 

Projekt opiewał na sumę 1 042 208,73 zł. Porębskiej spółce wodociągowej 

udało się jednak pozyskać dofinansowanie w kwocie 806 023,81 zł, w tym  721 

179,20 zł z Unii Europejskiej oraz 84 844,61 zł z budżetu państwa. 

Zadanie było wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 

Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-

329/19. 
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Zadanie 2 

- Modernizacja /rozbudowa/  oczyszczalni ścieków w Porębie 

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Warto podkreślić, że 

porębski MPWiK zdobyła na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z 

budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł. 

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 

Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-

329/19. 
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Planowane zakończenie inwestycji III kwartał 2022 rok. 

Informacje dodatkowe: 

W ramach prac zleconych pracownicy Spółki wybudowali 28 sztuk przy łączy 

wodociągowych do nowo powstałych budynków jednorodzinnych. W ciągu 

roku służby techniczne interweniowały w 92 zgłoszonych awariach na sieciach 

wodociągowych, a także dokonywały wymiany uszkodzonych wodomierzy. 

Przyczyną niesprawności wodomierzy było przede wszystkim zamarznięcie. 

W 2021 r. z własnych środków i sposobem gospodarczym wybudowano :  

- wodociąg rozdzielczy na osiedlu na Stoku  / 718 mb /. 

- wodociąg rozdzielczy od ul. Rzecznej do Wyzwolenia / 50m /. 

- modernizacja ujęcia wody Krzemienda. 
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W roku 2021 zostały wykonane projekty na budowę sieci wodociągowej: 

- Przebudowa istniejącego wodociągu w ulicy Przyszłości oraz Partyzantów wraz 

z budową hydroforu  w ulicy Mierzejewskiego. 

W 2021 roku spółka zawarła umowy leasingu na następujące środki transportu: 

- samochód ciężarowy Man z zabudową hakową oraz HDS. 

- ciągnik Zetor Major wraz z posypywarką. 

Prace przy usuwaniu awarii – w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Spółka usunęła 98 awarie na sieciach wodociągowych i 78 awarii kanalizacyjnych 

na terenie Gminy Poręba.  

Główną przyczyną powstawania awarii jest degradacja posiadanych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

 
 

Zakład Wodociągowo-kanalizacyjny. 

W 2021 r. przychody ze sprzedaży z działalności świadczonej przez zakład 

wodociągowo – kanalizacyjny  ogółem w stosunku do roku poprzedniego 

zwiększyły się o wartość:  58 916,86 zł co stanowi wzrost o 34,33% . Sprzedaż na 

podstawowej działalności zakładu wodociągowo – kanalizacyjnego spadła 

o   63 606,50 zł co stanowi spadek  o 2,44 % . W asortymencie sprzedaży usług 

wywozu nieczystości płynnych wzrost wynosi: 33 309,56 zł  co stanowi wzrost o 

11,39 %.   

Straty wody poniesione przez Spółkę w 2021. wynoszą 25,34%, 

 które wynikają z:    - awarii sieci wodociągowych, 

- płukania sieci wodociągowych. 
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Zakład Komunalny 
 
Wzrost sprzedaży całego zakładu komunalnego w 2021 r. wynosi : 680 201,64 zł 

co stanowi wzrost o 17,80 %. Wzrost w przychodach z odbioru odpadów 

komunalnych wyniosł 79 638,40 zł co stanowi wzrost o 3,44% .  

Sprzedaż pozostałych usług zewnętrznych świadczonych przez Zakład 

Komunalny zwiększył się do analogicznego okresu ubiegłego o wartość  

66 158,10 zł co stanowi – 35,58 %. 

 
2.Gospodarka wodociągowo - kanalizacyjna  
 
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

 Zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na    terenie Gminy Poręba prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. w Porębie na podstawie: 

- Ustawy z dnia 15 września 2000 r. „ Kodeks spółek handlowych”, 

- Umowa spółki ( Akt notarialny Repertorium „A”.3697/2010 z dnia 30.04.2010r) 

- Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 

- Decyzji Starosty Zawierciańskiego nr ROII.6341.083.2014.AMD o udzieleniu 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dnia 30 grudnia 2014 

r. Termin ważności 31.12.2034 r. 

- Decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w 

Katowicach nr GL.ZUZ.2.4210.386m.2020.IO/RKW-2020-10731 w sprawie 

pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki 

Czarnej Przemszy z dnia 17.12.2020 roku. Termin ważności 17.12.2030 r. 

-Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Poręba na okres 3 lat. Decyzją nr 

GL.RET.070.7.120.2018.EK wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
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i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poręba na okres 3 lat. 

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości 

i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków  w  sposób 

ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody  

i odprowadzanych ścieków.  W czerwcu 2021 roku Spółka złożyła nowy wniosek 

taryfowy na lata 2021-2024, we wrześniu 2021 roku otrzymała decyzje 

odmawiającą zatwierdzenia przedstawionych taryf. Obecnie w związku z 

aktualizacją okresu obrachunkowego przygotowywany jest nowy wniosek 

taryfowy, który ma być złożony do Wód Polskich do końca kwietnia 2022 r. 

 

Powyższe obowiązki Spółka spełnia mając na uwadze ochronę interesów 

odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska a także optymalizację 

kosztów. 

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U.2016.250-j.t.) dotyczącej wywozu nieczystości płynnych ze 

zbiorników bezodpływowych od mieszkańców Gmin Poręba, Siewierz i 

Zawiercie na podstawie: 

- Decyzji Nr ŚR.7032.2.0001.2015 Burmistrza Miasta Poręba zezwalającej na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Poręba. Termin ważności 

zezwolenia do 1 kwietnia 2025 r. 

- Decyzji Nr GGŚ-II.6233.000006.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz 

zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy 

Siewierz. Termin ważności zezwolenia do 18 kwietnia 2025 r. 

- Decyzji Nr RGK.6233.2.4.1.2017.PO Prezydenta Miasta Zawiercie zezwalającej 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Zawiercie. 

Termin ważności zezwolenia do 3 września 2027r. 

Optymalizacja wykorzystania własnych źródeł wody. 

Spółka za 2021 r w 100% realizowała sprzedaż wody z własnej produkcji. 
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Środowisko 

 

I. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

1.Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii 

 

Przedmiotem projektu "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii podregionie 
sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie", będzie dostawa i 
montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii  
w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła 
oraz kotłów na biomasę w postaci pellet. Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w 6 gminach woj. śląskiego tj: Irządze, Łazy, 
Poręba, Sosnowiec, Szczekociny oraz Zawiercie. Przyjęte rozwiązania technologiczne są 
zgodne z najlepszą obowiązującą praktyką w dziedzinie OZE na dzień aplikowania. Przy 
planowaniu zakresu projektu wzięto pod uwagę optymalną relację jakości do ceny oraz 
uzyskany efekt ekologiczny. Potrzeby odbiorców zdefiniowane zostały poprzez 
przeprowadzone inspekcje. Zakres projektu obejmuje budowę łącznie: 2034 szt jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z OZE; 1922 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z 
OZE. Realizacja projektu da efekt w postaci spadku emisji C02 w ilości 11817,3268 Mg/rok. 
Gmina Poręba ma zawarte 286 umowy organizacyjno-finansowych i 39 umowy 
warunkowe z Mieszkańcami Gminy.  
-187 instalacji PV 
-103 instalacji kolektorów słonecznych 

-21 powietrznych pomp ciepła na cele CWU 

-45 pomp ciepła na cele CWU i CO 

-37 kotłów na biomasę w postaci pellet 

Uzasadnieniem realizacji zadania jest m.in: ograniczenie emisji dwutlenku węgla, 

redukcja pyłu PM 10 na obszarze Gminy Poręba, a co za tym idzie poprawa jakości 

powietrza. 

W ramach zadania wykonane zostaną następujące działania: 

1. Wykonanie projektów budowlanych; 

2. Instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych; 

3. Instalacje kolektorów słonecznych poza budynkami mieszkalnymi; 
4.Instalacje powietrznych pomp ciepła na budynkach jednorodzinnych  
do 300m2; 
5. Instalacje kotłów na pellet na budynkach jednorodzinnych do 300m2;  
6.Instalacje powietrznych pomp ciepła na potrzeby C.W.U na budynkach jednorodzinnych; 
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7. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych; 

8. Instalacje fotowoltaiczne poza budynkami mieszkalnymi. 

Wszystkie wymienione działania mają na celu wykonanie opisywanego zadania. Okres 

realizacji zadania jest optymalny pod względem technicznym  

i technologicznym, umożliwi jego sprawną realizację. Czas realizacji oszacowany został na 

bazie doświadczeń z uprzednio realizowanych inwestycji. 

W 2021 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu. W dniu 01.03.2021 r. zawarto umowy 
z Wykonawcami poszczególnych rodzajów instalacji OZE, tj. 
- HYMON Sp. z o.o. – instalacje PV; 
- SOLARTIME Sp. z o.o. – instalacje solarne; 
- ERGO EKOLOGIA Sp. z o.o. – kotły na biomasę; 
oraz w dniu 01.07. 2021 r. umowę z Wykonawcą instalcji PC – firmą ANTINUS  
Sp. z o.o.  

Do końca 2021 r. w Gminie Poręba odebrano 166szt. instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: 
- 132 szt. instalacji PV; 
- 5 szt. instalacji solarnych; 
- 29 szt. kotłów na palet. 

Wskaźniki projektu w odniesieniu do Gminy Poręba: 

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe J 

Wartość bazowa 0.00000  

Ogółem wartość docelowa 0.88370 

2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

MWht/rok I 

Wartość bazowa 0.00000  

Ogółem wartość docelowa 2198.14230 

3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych  

MWt I 

Wartość bazowa 0.00000  

Ogółem wartość docelowa 1.73470  

4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE MWhe/rok I 

Wartość bazowa 0.00000  

Ogółem wartość docelowa 883.68000 

5. Stopień redukcji PM 10 tony/rok I 

Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 3.84840 
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2.Gminny Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE. 

Na podstawie zawartego dnia 07.05.2021 r. Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej  

w Katowicach a Gminą Poręba dnia 01.07.2021 r. na terenie Gminy został uruchomiony 

punkt konsultacyjno-informacyjny, w zakresie którego realizowane są następujące działania: 

1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o 

dofinansowanie; 

2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których 

właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami  

i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie; 

3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków  

o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych  

w Programie, z zachowaniem należytej staranności; 

4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW 

pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się  

z dokumentacją programową i znają zasady programu, którzy będą informować o 

Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków  

o dofinansowanie; 

5. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego 

przez pracownika wskazanego w pkt 4, stanowisko spełniające wymogi 

bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, 

umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk; 

6. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym 

minimum jedno w kwartale; 

7. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-

informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – 

udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej (opracowanych 

przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska); 

8. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym 

określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania 

przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w 

ramach regionalnych programów operacyjnych; 

9. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego 

wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w 

trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w 

trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska; 

10. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu 

zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie - rozsyłanie materiałów 

informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęcających do 

złożenia wniosku - liczba adresów musi się równać 3 minimum 20% liczby budynków 

jednorodzinnych na terenie Gminy w roku, w którym prowadzony jest punkt 

konsultacyjno-informacyjny; 
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11. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony 

powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z 

taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety; 

12. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu; 

13. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania,  

w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu 

wymaganych załączników. 

Ilość złożonych wniosków w ramach Programu w 2021 r.: 

- wnioski o dofinansowanie: 49; 

- wnioski o płatność: 10. 

Ilość przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 26. 

Ilość zrealizowanych spotkań w tematyce  zasadach realizacji Programu:  

2 spotkania, w których udział wzięło 37 osób. 

 

J. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

    Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w którym na samorząd gminny nałożone zostało władztwo nad odpadami 
komunalnymi powstającymi na terenie gminy. 
     Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba 
objęte zostały nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. System ten nie obejmuje 
nieruchomości niezamieszkanych (zakłady, podmioty gospodarcze, obiekty użyteczności 
publicznej itp.). 
 
      Rada Miasta Poręba ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  stanowi 
iloczyn liczby osób zamieszkujących  na danej nieruchomości i stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 1 osoby miesięcznie.  
     Od 1 listopada  2020 r. miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
Porębie od 1 osoby ustalona została na 29,00 zł. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny obowiązuje stawka opłaty 
podwyższonej ustalona została na 58,00 zł miesięcznie od osoby. Stawki w tej wysokości 
obowiązywały również w 2021 roku. 
      Na dzień 31 grudnia 2021 roku gminnym systemem objętych było 2.058 budynków 
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).  

      Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wyniósł 2.576.520,00  zł. 

     Właściciele nieruchomości deklarują osobiście liczbę osób, jaka zamieszkuje daną 
nieruchomość. Łączna liczba osób zadeklarowanych (objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi) na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 7.215 osób.  
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      Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki na odpady zmieszane, 
pojemniki na popiół z palenisk domowych, worki do segregowania odpadów, stelaż na worki)  
dostarczane  są przez  Gminę w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku złożenia zmiany deklaracji bądź nowej 
deklaracji w/w urządzenia są dostarczane bądź wymieniane na bieżąco. Wymiana pojemnika 
ma miejsce także w przypadku jego uszkodzenia. 
       Ponoszona przez mieszkańców opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, na który składa się : 
- odbiór i zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych, 
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
- koszt obsługi administracyjnej. 

     W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach 
domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier, 

3) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) popiół z palenisk domowych. 

 

Poniższe frakcje odpadów są odbierane od mieszkańców poprzez dostarczanie ich do PSZOK: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 
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3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane 

zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, 

5) zużyte opony, 

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać 
zebrane w sposób selektywny odpady  papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i 
opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady 
wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem odbioru z nieruchomości. 

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba w 2021 
roku: 

-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane były z następującą 
częstotliwością: 

 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na  miesiąc a w okresie letnim tj. 
od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, 

2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień. 

 

- odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki odbierane były z następującą 
częstotliwością: 

 

1) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe : 
a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na miesiąc, 
b) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień, 
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d) z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według potrzeb, jednak 
co najmniej jeden raz na miesiąc, 
 
2) szkło, papier : 
a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa miesiące, 
b) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie, 
d) z PSZOK według potrzeb, jednak co najmniej jeden raz na miesiąc, 

3) bioodpady : 

a)  z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na miesiąc a w okresie od 
kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie, 
b) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie a w okresie od 
kwietnia  do października – jeden raz na tydzień, 
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż raz na rok do  
PSZOK, 
5) odpady wielkogabarytowe - jeden raz na rok w zabudowie jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
6) przeterminowane leki i chemikalia, igły, strzykawki, zużyte baterie i akumulatory – nie 
rzadziej niż raz do PSZOK 
7) odpady budowlane i rozbiórkowe  – nie rzadziej niż raz na rok do PSZOK 
8) popiół z palenisk domowych: 
a) we wrześniu  jeden raz, 
b) w październiku  jeden raz 

 c)  od listopada do marca – dwa razy na miesiąc, 
 d) w kwietniu  jeden raz 
 e) od maja do sierpnia  nie rzadziej niż raz do PSZOK. 

     W 2021 roku zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy realizowane były 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Porębie w ramach 
zamówienia in-house (Umowa nr 194/2020/GKiOŚ z dnia 31 grudnia 2020 roku).Wykonawca 
otrzymywał wynagrodzenie za faktycznie odebraną ilość odpadów komunalnych w danym 
miesiącu. 

     Na terenie Poręby w 2021 roku funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)  
zlokalizowany jest przy ul. Ks. Fr. Pędzicha 12. PSZOK był prowadzony w ramach w/w umowy 
in- house. 

Odpady komunalne zmieszane odebrane od mieszkańców  Poręby w 2021 roku przekazywane 
były do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu  

 

   Odebrane od mieszkańców  odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) przekazywane były 

do następujących instalacji : 

- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu, 
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- Dobra Energia Sp. z o.o. w Jędrzejowie, 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień w Dąbrowie Górniczej. 

Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów przekazywane były do następujących 
podmiotów  : 

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu, 

- Tektura Opakowania Papier S.A. w Tychach, 

- Schumacher Packaging Sp. z o.o. w Myszkowie, 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu, 

- Spółdzielnia Socjalna Kuźnia w Zawierciu, 

- DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, 

- PHU REKO w Myszkowie. 

   Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

wyniosły ogółem 2.889.401,98 zł. 

       W 2021 roku  realizowana była uchwała Nr XXIII/240/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 
grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. Ulga z tego tytułu wynosi 3,00 zł od osoby miesięcznie.  Na 
dzień 31 grudnia 2021 roku z ulgi za kompostowanie skorzystało 939 osób. 

 

K. OCHRONA ŚRODOWISKA 

      Uchwałą  Nr XXXVI/229/09 Rady Miasta Poręba z dnia 25 sierpnia 2009 r. przyjęty  został 
Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Poręba. 

W ramach w/w Programu wyroby te są sukcesywne likwidowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
W 2021 roku usunięto 38,412 Mg odpadów  zawierających azbest  na nieruchomościach 
osób fizycznych w ramach dofinansowania pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

     Wartość zadania zrealizowanego w  roku 2021 wyniosła  45.551,97 zł z tego: 
- środki NFOŚiGW w Warszawie : 8.441,57  zł, 
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- środki WFOŚiGW w Katowicach :  9.692,53 zł, 
- środki własne Gminy : 27.417,42 zł. 
        
     W 2021 roku w ramach aglomeracji wyznaczonej  Uchwałą Nr XXIII/243/20 Rady Miasta 
Poręba z dnia  28 grudnia 2020  roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Poręba (Dziennik 
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 r., poz. 9665) wykonany został 
odcinek kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków, co umożliwia przyłączenie 
budynków zlokalizowanych przy ul. Przyszłości i Wolności  do kanalizacji sanitarnej z 
odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków w Porębie.  (RLM Aglomeracji Poręba – 5683). 
 
      W budżecie miasta Poręba w 2021 roku zabezpieczone zostały  środki w wysokości  70.000 
zł na realizację zadań w zakresie ochrony nad zwierzętami bezdomnymi w ramach 
przyjmowanego corocznie programu ochrony nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba.  
      W 2020 roku realizację  zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Porębie w ramach 
porozumienia nr 4/2021/GKiOŚ z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Poręba zawartego z 
Gminą Poręba. 
 

 

POLITYKA SPOŁECZNA 

 

 

L. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (t. j. Dz. U. z 2021r. , poz. 1119 z późn. zm.)  określa w  art.1 obowiązek organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań 

zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w 

zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.  

Zgodnie z art.41 ust. 1 i 2  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, prowadzenie  działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
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własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uchwalanych  przez rady gmin.  

Działania ujęte w Gminnym Programie inicjowane są przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porębie powołaną przez Burmistrza Miasta 

Poręba.  

 

Do głównych zadań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             w 

Porębie  należy realizacja celów zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   jak również : 

-  przyjmowanie wniosków na leczenie, 

- motywowanie do leczenia, informowanie o szkodliwym działaniu spowodowanym 

nadużywaniem     alkoholu ( aspekty zdrowotne, społeczne, finansowe),  

- przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowanie sądowym, 

- składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu  rejonowego, 

- kierowanie na badanie oraz leczenie osób uzależnionych od alkoholu  w myśl ustawy                      o 

wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych. 

       W  2021r. w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej także 

GKRPA) – wchodziły 4 osoby przeszkolone w zakresie  profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zbiera się na 

posiedzeniach ogólnych związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, 

w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji .Członkowie  odbyli w 2021r. 10 

posiedzeń. 

       Cały proces rozpoczyna się w momencie, gdy informacja o rozkładzie życia rodzinnego, 

demoralizacji małoletnich lub inne wymienione w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotrą do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Komisja wzywa do stawienia się wskazaną osobę i na podstawie zebranego 

materiału (np. wywiad środowiskowy z Policji, MOPS,) podejmuje rozmowę mającą na celu 

zmotywowanie do leczenia, a następnie monitoruje przebieg tego leczenia. Komisja może na 
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wniosek osoby wezwanej lub własny skierować chorego na badanie przez zespół biegłych w celu 

wydania opinii, czy faktycznie występuje tu uzależnienie.  

Komisja na posiedzenia zaprasza zarówno  osoby nowo zgłoszone jak również osoby, w 

stosunku do których postępowanie wszczęto w 2021r., udziela również wsparcia dla osób 

współuzależnionych.  W razie  odmowy poddania się leczeniu Komisja kieruje wniosek do Sądu 

Rejonowego w Zawierciu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.  

W roku 2021 GKRPA  rozpatrzyła 16 nowych wniosków-zgłoszeń osób uzależnionych.                           

W przypadku 6 osób wezwania były kontynuacją wniosków z 2020r. I tak spośród 22 osób:                  

- 11 osób zostało zmotywowanych do poprawy swojej sytuacji i są one pod stałym  

monitoringiem Komendy Powiatowej Policji, MOPS  oraz kuratorów sądowych, w tym: 1 osoba 

dobrowolnie dwukrotnie podejmowała próby leczenia z uzależnienia alkoholowego w formie  

stacjonarnej, 5 osób poddało się implantacji leku.  

Pozostałe 11 osób nie zgłosiło się na zaproszenia i wezwania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, decyzją komisji 4 z wymienionych osób skierowano na badania 

biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu, w przypadku 3 osób skierowano do Sądu 

Rejonowego w Zawierciu  wnioski o zobowiązanie poddania się leczeniu.             

Jedna osoba wyrokiem Sądu została doprowadzona do ośrodka na leczenie stacjonarne.  

      Na terenie Miasta Poręba nie działa żadna specjalistyczna placówka leczenia odwykowego. 

Osoby podejmujące leczenie korzystają ze świadczeń Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – 

Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia   w Zawierciu. 

W Gminie Poręba funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, który jest miejscem nawiązania 
pierwszego życzliwego kontaktu pacjenta i jego rodziny: 
 

 motywuje do leczenia, 

 informuje o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, 

 udziela wsparcia po zakończonym leczeniu (np. poprzez uruchomienie przy punkcie 
grup wsparcia po zakończonym programie leczenia w placówce odwykowej), 

 rozpoznaje w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udziela stosownego 
wsparcia oraz informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, 

 interweniuje w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, 

 posiada bazę danych o dostępnych miejscach pomocy oraz literaturę edukacyjną, 

 udziela porad i informuje o możliwościach prawnych z zakresu prawa rodzinnego i 
opiekuńczego, wdrażania drogi sądowej w stosunku do członków rodzin uchylających 
się od zobowiązań w zakresie zaspakajania potrzeb rodziny, 
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 udziela konsultacji indywidualnych dla dorosłych dzieci alkoholików. 
 

W okresie od 04.01.2021r. do  03.12.2021r. Punkt Konsultacyjny  czynny był 1 raz w tygodniu, 

w soboty w godz. 11.30 do 14.30 za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych.  

Certyfikowany terapeuta uzależnień udzielała indywidualnych konsultacji osobom 

uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.  

Ogółem w 2021r. udzieliła 430 konsultacji indywidualnych, w tym: 

-   360 osobom uzależnionym          –  50 osób uzależnionych 

-     59 osobom współuzależnionym -    9 osób współuzależnionych 

-      1 konsultacja - związana z przemocą w rodzinie – 1 osoba 

-    10 -inne konsultacje – 7 osób (Covid-19) 

W 2021 r. do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się 21 pierwszorazowych osób. 

Pozostałe osoby to kontynuatorzy z roku 2020 r. W sumie w konsultacjach indywidualnych 

uczestniczyło 67 osób. Częstotliwość korzystania przez te osoby z porad w Punkcie 

Konsultacyjnym na zasadzie wielokrotności dało  430 konsultacji. 

Ponadto w związku ze stwierdzeniem u 8 osób uzależnienia, którego leczenie 

wymaga rozpoczęcia terapii w programie podstawowym i pogłębionym, osoby te zostały 

skierowane do OTUA w Parzymiechach (Oddział Zamiejscowy w Częstochowie ul.1-go Maja 

25). Z ustaleń wynika, że zgłosiły się i rozpoczęły leczenie odwykowe. 

Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia patologią społeczną jakim jest alkoholizm 

zauważalny jest wzrost zainteresowania konsultacjami indywidualnymi mieszkańców gminy. Z 

porad korzystają osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione a także osoby, które                

w swoich rodzinach posiadają problem związany z przemocą. Udzielane także były 

telefoniczne porady spowodowane zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (Covid-19). 

Analizując ilość osób korzystających z porad terapeuty w Punkcie 

Konsultacyjnym nasuwa się wniosek, iż zainteresowanie tego typu polityką rozwiązywania 

problemu alkoholowego mobilizuje osoby z tym problemem do pracy nad sobą i 

wprowadzania zmian w swoim życiu. Osoby te, w wyniku podjęcia rozmów w Punkcie 

Konsultacyjnym rozładowują napięcia wewnętrzne i w konsekwencji wyciszają emocje 

prowadzące do rozwijania przemocy domowej. Osobie, która zgłosiła problem przemocy w 

rodzinie, udzielono porady zgodnie z kwalifikacjami oraz zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
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przemocy  w rodzinie wskazano instytucje zajmujące się tego typu problematyką. Osoba ta 

uzyskała wsparcie w dążeniu do wyjścia z matni przemocy. Mając na względzie 

zapotrzebowanie społeczne na tego typu porady ze strony osoby rozumiejącej problem 

alkoholowy, należy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania konsultacjami w 2022 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie udziela pomocy socjalnej, pomaga w 

zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, materialnych, bytowych osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, wskazuje podopiecznym z problemami alkoholowymi 

sposoby ich rozwiązywania. 

Ośrodek współpracuje z Punktem Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 

i ich Rodzin, z Sądem, Kuratorami Sądowymi, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Porębie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym 

Biurem Pracy w Zawierciu, z placówkami oświatowymi i opieki zdrowotnej, z placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi, Bankiem Żywności. 

Udziela poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego, 

rodzinnego, kieruje do specjalistycznych instytucji zajmujących się problemami społecznymi. 

Rodzinom w trudnej sytuacji finansowej przyznaje pomoc finansową w postaci 

zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych. Przyznaje również pomoc rzeczową  

i w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. W 2021r. dwoje dzieci                z rodzin 

z problemem alkoholowym korzystało z pomocy w formie posiłku. Na terenie Gminy Poręba 

występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, a co za tym idzie problemy przemocy 

w rodzinie. Znikomo występuje problem narkomanii.  

 

Szczegóły obrazuje  tabela poniżej. 

Lp. Zadanie 

 

2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 

1. Liczba rodzin z 

problemem 

alkoholowym objętych 

pomocą MOPS 

 

36 

 

26 

 

33 

 

31 

 

27 

 

35 

 

2. 

Liczba osób z 

problemem 

narkomanii 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3. 

Liczba rodzin, w 

których występuje 

przemoc 

 

27 

 

18 

 

12 

 

24 

 

23 

 

 

11 
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4. Liczba osób w 

rodzinach objętych 

pomocą MOPS 

 

525 

 

512 

 

453 

 

442 

 

377 

 

 

415 

5. Inne dane MOPS – 

liczba założonych 

Niebieskich Kart 

 

21 

 

15 

 

12 

 

20 

 

13 

 

13 

 

 

Ośrodek monitoruje stale działalność Punktu Konsultacyjnego i postępy osób 

zagrożonych w wychodzeniu z nałogu. W 2021r. do współpracy z terapeutą  skierowano                        

i zobowiązano  11 osób. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe                             

w zakresie występowania problemu alkoholowego i przemocy  w rodzinie. W 2021r.  jeden 

klient MOPS poddał się leczeniu odwykowemu w specjalistycznej placówce zamkniętej,   1 

klient został doprowadzony na leczenie w placówce stacjonarnej decyzja Sądu, 5 klientów 

MOPS poddało się implantacji leku. 

Kolejnym problemem, któremu towarzyszą uzależnienia jest przemoc w rodzinie, 

rozumiana jako fizyczna i psychiczna agresja, stosowana najczęściej wobec kobiet i dzieci. 

Występuje wówczas łamanie norm społeczno-prawnych i dysfunkcja rodziny, dlatego bardzo 

ważnym aspektem jest stworzenie kompleksowego systemu działania. 

Działania te polegają na ustaleniu przez pracownika socjalnego skali zjawiska we współpracy z 

Policją i społecznością lokalną. Zaś narzędziem pracy skierowanym do środowisk dotkniętych 

przemocą jest „Niebieska Karta”.   

W 2021r. do Zespołu Interdyscyplinarnego  wpłynęło 13 Niebieskich Kart. Do rozpatrzenia  NK 

powołano 37 grup roboczych, ponadto odbyło się 1 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

W roku 2022 działania MOPS będą nadal kontynuowane, ze szczególnym naciskiem na pracę 

socjalną mającą na celu wspieranie rodzin w walce z problemami społecznymi, ochronę dzieci, 

zapobieganie przemocy, co z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, obostrzenia, w tym 

zamknięcie szkół może ulec spotęgowaniu. 

 

Świetlica Środowiskowa w Porębie jest jednostką organizacyjną Gminy Poręba, placówką 

wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej. Od 2017 roku funkcjonuje jako 

samodzielna jednostka gminna. Placówka zajmuje dwa  pomieszczenia Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Porębie przy ul. Mickiewicza 3 i jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w 

godzinach od                     1100 do 1900.Celem pracy realizowanej w Świetlicy Środowiskowej w 
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Porębie jest zapewnienie opieki wychowawczej dziecku mającemu problemy rodzinne, 

emocjonalne, szkolne, zagrożonemu demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie 

rodzin ubogich. 

            Wychowankami placówki mogą być dzieci z terenu Miasta Poręba. Placówka obejmuje 
swoją opieką dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.  

 

            Praca z wychowankami i ich rodzinami oparta jest na zasadzie dobrowolności. 

Świetlica Środowiskowa w Porębie jest placówką opiekuńczo–wychowawczą  wsparcia 
dziennego, wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi 
i edukacyjnymi. Swoją działalnością pomaga dzieciom i młodzieży przede wszystkim w 
zapewnieniu opieki wychowawczej, pokonywaniu trudności i rozwijaniu zainteresowań i 
uzdolnień wychowanków, organizowaniu wolnego czasu oraz realizuje programy 
socjoterapeutyczne. 

           Wychowanie w świetlicy opiera się na zasadach etyki oraz na uniwersalnych wartościach, 
i ma na celu przygotowanie wychowanków i ich rodziców do właściwego pełnego udziału w 
życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości. 

             

  W Świetlicy Środowiskowej dzieci i młodzież szkolna otrzymują fachową, wieloraką 
pomoc w nauce i możliwość wypełnienia wolnego czasu. W trakcie pobytu w Świetlicy mogą 
również zjeść gorący posiłek i wypić gorący napój. Podstawowym zadaniem placówki jest 
jednak próba zapewnienia dziecku opieki i wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, 
kryzysowych występujących w domu rodzinnym. 

 Świetlica Środowiskowa w Porębie funkcjonuje i działa na zasadach tzw. wielkiej 
rodziny. Wychowankowie, którzy odchodzą z placówki z racji osiągnięcia pełnoletności nadal 
utrzymują kontakt z wychowawczyniami i pozostałymi wychowankami. 

Placówka stale współpracuje ze szkołami podstawowymi (wychowawcy, pedagog szkolny), 

Urzędem Miasta Poręba, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Porębie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Porębie, Klubem "NESTOR" oraz posiada stały kontakt z rodzicami i opiekunami 
wychowanków. 

 

CELE  PROGRAMU       

   

1.Cel strategiczny 

Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych przez mieszkańców miasta Poręba, a w szczególności przez osoby 

niepełnoletnie. 
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2.Cele operacyjne 

1/Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. 

2/Podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, poziomu wiedzy o 

zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań 

ryzykownych. 

3.Priorytety 

1/ Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowym i dotkniętych przemocą. 

2/ Rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych dla 

dzieci i młodzieży. 

3/ Zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów Programu. 

4/ Zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom 

niepełnoletnim i nietrzeźwym. 

 

Ł. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Narkomania – oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie – 

narkotyków. Są to substancje naturalne lub syntetyczne, które wprowadzone w określonej 

dawce do organizmu ludzkiego oddziałują na układ nerwowy, powodując między innymi 

zmiany świadomości, percepcji, nastroju. 

            Narkomania od lat stanowi problem o zasięgu globalnym. Ogranicza rozwój 

gospodarczy krajów biednych, angażuje nieproporcjonalnie duże nakłady finansowe związane 

z przeciwdziałaniem narkomanii  w krajach najbogatszych. Niesie za sobą poważne ryzyko dla 

zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakaźnych, HIV, zakażenia wirusem 

żółtaczki typu B i C, infekcji przenoszonych drogą płciową, gruźlicy.  

 Wiąże się  ona bezpośrednio z  problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, 

bezrobocie, prostytucja, przemoc, przestępczość, bezdomność oraz inne uzależnienia (hazard, 

alkoholizm).  

 Narkomania jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów społecznych                           

w Polsce. Nastąpił wzrost podaży i popytu na narkotyki. Główną rolę odegrały czynniki 

związane z wielką zmianą społeczną, na którą polityka wobec narkomanii miała wielki wpływ. 

Podaż rosła wraz z rozwojem międzynarodowej wymiany handlowej, rosnącym ruchem 

turystycznym, otwarciem granic, postępującą wymienialnością złotego i rozwojem 

przestępczości zorganizowanej.  Na popyt wpływ miała również intensywna transmisja 

wzorów kulturowych, zwłaszcza wśród ludzi młodych. 
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 Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, rodzinnych 

oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Pieniądze z narkobiznesu odgrywają 

coraz poważniejszą rolę w międzynarodowym obrocie finansowym. Dla odwrócenia obecnego 

trendu potrzebna jest mobilizacja całego społeczeństwa, oparta na pełnym konsensusie co do 

celu, jaki chcemy osiągnąć. 

Konieczne są zatem planowe działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku narkomanii, 

czemu ma służyć opracowany dla Gminy Poręba Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii. Przedmiotowy Gminny Program uwzględnia cele operacyjne dot. 

przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia.   

 

Diagnoza i wnioski 

Dane Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zawierciu 

W 2021r. dozorem kuratora dla dorosłych objęte zostały 4 osoby w związku ze skazaniem na 

podstawie   art. 55 i art. 62  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec 3 osób orzeczono 

zakaz używania substancji odurzających. 

          Dane Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

W 2021 roku odnotowano n/w ilość przestępstw narkotykowych w porównaniu do lat 

poprzednich: 

 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 

Przestępstwa narkotykowe 3 7 7 2 1 1 

w tym podejrzani nieletni 0 0 0 0 0 0 

 

 Z przeprowadzonej analizy przez KP Policji wynika, że w Porębie problem mieszkańców 

z uzależnieniami  od środków odurzających i alkoholu ma charakter marginalny. Jednak nie 

można wykluczyć, że problem w przyszłości może narastać. 

 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 

W grupie przesłanek udzielania pomocy społecznej znajduje się narkomania, jednakże 

pomimo,  iż ustawa o pomocy społecznej wymienia to uzależnienie jako okoliczność 

wywołującą trudne sytuacje życiowe, to nie przewiduje bezpośrednich form wsparcia 

związanych z ich zwalczaniem. Szczegółowa regulacja tej problematyki zawarta jest w 

odrębnych przepisach. Ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej wsparcie dla tych osób i rodzin 

polega na wszelkiego rodzaju poradnictwie, a w razie potrzeby pomocy materialnej.  

Na terenie Gminy Poręba występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, 

przemocą w rodzinie, natomiast znikomo występuje problem narkomanii. 
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W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie w 2021r. zarejestrowane były dwie osoby 

dotknięte problemem narkomanii jako zdiagnozowanej jednostki chorobowej  (dla 

porównania: w 2014r. 2 osoby, w 2015r. 3 osoby, w 2016r. 3 osoby, w 2017r. 3 osoby, w 2018r. 

3 osoby,  

w 2019r. 3 osoby, w 2020r. 2 osoby). 

 
 Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie 

 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonych 

rozmów przeprowadzonych z lekarzami pracującymi w SP ZOZ uzyskano dane za 2020r.,z 

których wynika, że problem z  narkomanią dotyczył 6 osób. Dla porównania w 2015r. problem 

ten dotyczył 4 osób,                               w 2016r.- 5 osób, w 2017r.-4 osób, w 2018r.-5 osób, w 

2019r. – 4 osoby. 

Informacje od dyrektorów szkół 

 Wnioski z przeprowadzonych w szkołach na terenie Poręby badań ankietowych dot. zjawiska 

narkomanii. 

Badania miały na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez mieszkańców miasta Poręba 

substancji psychoaktywnych, jak również identyfikację i pomiar czynników wpływających na 

rozmiary zjawiska. Z informacji przedłożonych przez dyrektorów szkół wynika, że szkoły do tej 

pory efektywnie realizowały program wychowawczy i program profilaktyki, co uzasadnia 

kontynuację dotychczasowych działań. W uzgodnieniu z dyrektorami szkół wskazano, iż 

przedstawiona diagnoza w zakresie występujących w szkołach i placówkach oświaty 

czynników ryzyka i czynników chroniących nie uległa zmianie. 

Cele Programu 

1.Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych  wynikających z innych substancji 

psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Poręba, a w szczególności przez osoby 

niepełnoletnie. 

2. Podniesienie w społeczeństwie , a w szczególności wśród młodzieży poziomu wiedzy o 

zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. 

3.  Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania, zapobiegania                                       

i udzielania pomocy dzieciom, które wykazują zachowania ryzykowne ( sięgają po środki 

uzależniające, stosują agresję i przemoc). 

 

M. Program wspierania rodziny (MOPS) 

 

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie jest efektywne i skuteczne wspieranie 

mieszkańców gminy Poręba. W realizacji zadań spoczywających na ośrodku kładziono 
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szczególny nacisk na zapewnienie adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb form wsparcia 

mieszkańcom gminy. Ośrodek dołożył wszelkich starań aby sprostać wyzwaniom związanym z 

koniecznością wypłaty świadczeń w ramach rządowych programów. Kompleksowe wspieranie 

w rozwiązywaniu problemów mieszkańców gminy Poręba możliwe jest dzięki rozwijanej stale 

współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi w tym instytucjami  

i organizacjami do których należą placówki oświatowe, Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, Zespół Interdyscyplinarny, Komisariat Policji w Porębie, Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, działająca przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie Fundacja „ ADAPTER”, Centrum Rozwoju Lokalnego w 

Zawierciu, Lokalna Grupa Działania „ Perła Jury” w Siamoszycach oraz  ProBiznes w Zawierciu 

. 

Ponadto Ośrodek realizował działania nakierowane na promowanie idei wolontariatu poprzez 

uczestnictwo w poszukiwaniu rodzin, które dołączyły do Drużyny Szlachetnej Paczki. W tym 

zakresie podjęto współpracę z Liderem Szlachetnej Paczki Rejonu Zawiercie. Ośrodek brał 

czynny udział w organizowaniu akcji Porębska Szlachetna paczka dedykowanej wszystkim 

rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Poręba zgłoszonym do akcji wsparcia. 

Przy Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą. W 2021 r. prowadzono procedury Niebieskich Kart wobec 13 rodzin.  

W skład zespołu wchodzą grupy robocze. W 2021 r. odbyło się 3 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz 38 posiedzeń grup roboczych. Zakończono 8 procedur Niebieskiej 

Karty. 

Ośrodek skutecznie wykorzystywał narzędzia informatyczne i procedury wewnętrzne ( 

zgodnie ze standardami RODO) w celu dalszego usprawniania obsługi mieszkańców ( w tym 

takie rozwiązania jak E-PUAP, EMPATIA, usługi powiadomień sms/email, w systemie Sygnity), 

efektywnie wykorzystywał aplikacje dziedzinowe i inwestował w zakup sprzętu 

informatycznego, dokonano kompleksowej wymiany sieci informatycznej Ośrodka, 
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zakończono wyposażanie wszystkich pracowników Ośrodka w sprzęt umożliwiający pracę 

zdalną a tym samym zabezpieczający ciągłość pracy ośrodka. 

1. Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Porębie w 2021 r. należały: 

- zasiłek stały, 

- zasiłek okresowy, 

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowana opieki przyznawane przez sąd. 

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy 

w 2021 r. korzystało 29 osób, wypłacono 268 świadczeń na kwotę 143 121,00 zł. 

Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń  innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom  

i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy 

otrzymało 40 rodzin na kwotę 79 599,00 zł. 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 

w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy 

i w naturze otrzymało 82 rodziny na kwotę 25 761,00 zł. 

Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających określone  

w ustawie kryterium. Z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin. Zasiłki wypłacono na kwotę 

7 056,00 zł. 

Pomocą materialną ośrodka w 2021 r. objętych było 225 rodzin w tym 66 rodzin z dziećmi, 95 

rodzin skorzystało z pomocy w formie pracy socjalnej. Pomoc w rodzinach  

w szczególności świadczona była z powodu  wielodzietności –5 rodzin, bezrobocia 46 rodzin, 
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niepełnosprawności –63 rodziny, długotrwałej lub ciężkiej choroby- 94 rodziny, bezradności  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –23. 

2. Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: 

- praca socjalna, 

- poradnictwo specjalistyczne, 

- usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, 

- kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, 

- kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, 

-sprawienie pogrzebu, 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Praca socjalna – ustawa o pomocy społecznej kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, 

która jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie 

sytuacji osoby/rodziny oraz stworzenie wielopłaszczyznowej diagnozy, na podstawie której 

konstruowany jest plan pracy z rodziną. W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

 w Porębie zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych . Pracownicy socjalni przeprowadzili 

396 wywiadów środowiskowych, pracą socjalną objęto 213 rodzin. Ponadto pracownicy 

socjalni sporządzali wywiady w sprawie nadużywania alkoholu dla potrzeb Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porębie, oraz informacje/opinie na temat rodzin 

na wniosek m.in. Zespołu Interdyscyplinarnego, Sądu, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, 

Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy placówek oświatowych. W okresie 

sprawozdawczym pracownicy socjalni nie przeprowadzali interwencji kryzysowych. 

W związku ze stanem epidemii COVID – 19 pracownicy socjalni otrzymywali listę osób 

przebywających na kwarantannie i izolacji. Stosownie do potrzeb i możliwości udzielana była 

pomoc dla osób na kwarantannie oraz tych którzy dzwonili bezpośrednio do ośrodka. Pomoc 

polegała głównie na informowaniu mieszkańców o tym gdzie i w jaki sposób mogą zrealizować 

zakupy żywności i leków przez telefon, informowaniu o procedurze postępowania z odpadami 
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oraz wyprowadzaniu psa na spacer. Najczęściej pracownicy socjalni telefonicznie odbierali 

zamówienia na zakupy i dostarczali je osobiście do miejsca zamieszkania osób będących na 

kwarantannie/izolacji przy zachowaniu reżimu sanitarnego.  

Usługi opiekuńcze – podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, w tym zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, podstawową 

opiekę higieniczną, a także dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania. Z usług 

opiekuńczych tutejszego ośrodka w 2021 r. korzystało 22 osoby. Liczba przyznanych świadczeń 

to 3060 na kwotę 28 873,00 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - W ramach umów zlecenia Ośrodek prowadzi 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla rodzin z dziećmi ze 

spektrum autyzmu, co zdecydowanie zwiększa dostępność kształcenia dla dzieci 

niepełnosprawnych. W 2021 r. z tego rodzaju usług skorzystało 5 dzieci, przyznano 880 

świadczeń na kwotę 57 126,00 zł. 

 

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie kosztów pobytu mieszkańców gminy 

w tych domach. – Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, 

wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów dla osób wymagających 

całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. W 2021 r. MOPS poniósł koszty częściowej 

dopłaty do kosztów pobytu w DPS dla 7 mieszkańców w kwocie 234 306,00 zł. 

 

Udzielanie schronienia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie na podstawie umowy 

kieruje osoby bezdomne z terenu Gminy do schronisk dla bezdomnych i noclegowni 

Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach. Łącznie w 2021 r. udzielono 

schronienia 3 osobom. Koszt przyznanych świadczeń w formie pobytu wynosi 21 875,00 zł. 

 

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego – zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego jest opłacana 

składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób. Koszt składek należnych to 12 142,00 zł. 

 

3. Programy Realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie. 
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Program „ Posiłek w szkole i w domu” – celem programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji. W 2021 r. z Programu korzystało 60 osób miesięcznie w tym 40 dzieci, ( w okresie 

zawieszenia pracy placówek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID 

– 19, dla dzieci wypłacane były zasiłki celowe na zakup żywności), wydawano posiłki dla osób, 

które nie są w stanie samodzielnie ich przygotować, ale ich dochód przekracza 150% kryterium 

ustawowego z czego korzystały 4 osoby miesięcznie. Zadanie zrealizowano na kwotę ogółem 

62 617,00 zł. 

Program „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – celem programu jest wspieranie 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu 

wspierania rodzin, w tym zwiększeniu do usług asystenta rodziny w gminie. W 2021 roku 

bezpośrednim wsparciem asystenta rodziny zostało objęte 18 rodzin z terenu gminy Poręba. 

Prośby o przydzielenie asystenta rodziny kierowane były przez pracownika socjalnego, Sąd 

oraz placówki oświatowe. Asystent rodziny zostaje przyznany rodzinie po wcześniejszym 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zatwierdzeniu wniosku przez Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej bądź zgodnie z postanowieniem sądu.  Asystenci rodzin obejmują 

głównie swoją pracą rodziny wieloproblemowe, zmagające się z takimi trudnościami jak: 

alkoholizm, bezrobocie, niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

gospodarowania środkami finansowymi czy niskie kompetencje opiekuńczo – wychowawcze.  

Przeciętny miesięczny czas pracy asystenta rodziny z rodziną wynosi 21 godzin (liczba godzin 

przepracowanych na rzecz każdej rodziny podzielona przez ilość rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny).  

W rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny założono następujące cele: 

- Zapewnienie dzieciom stałej opieki lekarskiej oraz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

oraz odbudowa więzi w rodzinie. 

- Zapewnienie dzieciom stałej opieki lekarskiej oraz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 

radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego. 

- Motywowanie rodziny do podejmowania działań w celu polepszenia swojej sytuacji życiowej i rodzinnej.  
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci, a w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej przebywało 1 dziecko. 

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 62 810,47 zł za dzieci umieszczone w pieczy 

zastępczej, natomiast  za dzieci umieszczone instytucjonalnej pieczy zastępczej 3 675,42 zł.  

Wszystkie dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej postanowieniem Sądu  

Nie było przypadków odbierania dzieci przez pracowników socjalnych w sytuacjach zagrożenia 

życia lub zdrowia.  

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – celem programu jest udzielenie 

wsparcia osobom doświadczającym ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej  

w formie paczek lub posiłków. Osoby potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne  

i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne a także cukier i olej. Beneficjenci Programu mogli 

także skorzysta z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania 

posiłków, dietetyki, oraz zdrowego żywienia sprawnego zarządzania budżetem domowym, 

zapobiegania marnowania żywności w celu zwiększenia samodzielności i właczenia 

społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie wydawał paczki żywnościowe w 

ramach tego programu dla 305 osób. W 2021 r. pracownicy OPS wydali 19,04 ton żywności na 

kwotę 96 001,93 zł. 

W okresach świątecznych, przygotowano paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin 

Ośrodka, z tego rodzaju pomocy skorzystało 25 rodzin, na kwotę 3500,00 zł. 

 

Program „ Opieka 75+” edycja 2021 – celem programu jest dofinansowanie świadczenia usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej ( z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Do programu 

zakwalifikowało się 2 osoby. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadania własnego gminy pozyskano 4 002,84 zł. 

 

Program Rządowy „ Wspieraj Seniora” – celem programu jest pomoc w dostarczaniu 

niezbędnych produktów do domu/mieszkania seniora i ograniczenie konieczności 

wychodzenia na zewnątrz osób starszych podczas pandemii. Program jest skierowany przede 
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wszystkim do osób starszych po 70 roku życia które nie mogły liczyć na pomoc rodziny oraz 

osób  

z najbliższego otoczenia. Wsparcie usługowe polegało głównie na robieniu podstawowych 

zakupów spożywczych oraz leków czy wyprowadzaniu psa i wynoszeniu śmieci. W ramach 

programu nie korzystały osoby, które już miały wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Koszty 

zakupów pokrywał senior. Warto dodać, że udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy 

od sytuacji finansowej.  

 

Program „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” – finansowany ze 

środków Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług 

asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.  

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie 

im jak najbardziej niezależnego życia; 

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb; 

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych lub sportowych itp.;  

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań 

mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych; 

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania 

społecznego. 

Na realizację programu uzyskano dofinansowanie w kwocie 175 450,20 zł. Do programu 

przystąpiło 18 beneficjentów z terenu gminy Poręba, usługi asystenckie realizowało 14 

asystentów. 

 

Współpraca w ramach pozyskiwania pomocy żywnościowej oraz niemarnowania żywności. 

Dzięki współpracy z Organizacją Pożytku Publicznego Centrum Rozwoju Lokalnego  

w Zawierciu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie korzysta z żywności 

przekazywanej przez sklep „ Delikatesy Centrum” w Porębie w ramach umowy  
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o niemarnowaniu żywności. Produkty z krótkim terminem przydatności odbierane są ze 

sklepu i przekazywane bezpośrednio osobom potrzebującym. Łączna kwota otrzymanych 

produktów w 2021 r. wynosi 62 084,00 zł.  

Mieszkanie chronione wspierane – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie realizuje 

ustawowe zadanie jakim jest prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego zgodnie z art. 

53 u.o.p.s. Mieszkanie chronione przydziela się osobie, która ze względu na trudną sytuację 

życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu  

w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę 

całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie 

opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, 

który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może 

być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. W 2021 r. w mieszkaniu chronionym 

wspieranym decyzją administracyjną umieszczona była 1 osoba  

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. 

 

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie realizuje zadania w zakresie świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych jako 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Świadczenia rodzinne – świadczeniami rodzinnymi są: 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w 2021 r. otrzymało 234 osoby na 

kwotę198 119,60 zł; 

- świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłek pielęgnacyjny – 158 osób na kwotę 406 858,40 zł ; 

świadczenie pielęgnacyjne – 32 osoby na kwotę 724 959,60 zł ; specjalny zasiłek opiekuńczy – 

2 osoby na kwotę 15 945,00 zł; 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 osób na kwotę 29 000,00 zł;  

- świadczenie rodzicielskie – 11 osób na kwotę 122 177,60 . 
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Fundusz alimentacyjny – świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego . 

zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje 

do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole 

lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Liczba osób 

uprawnionych w 2021 r. do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 29. Wypłacono 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 228 333,00 zł. 

 

Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – MOPS w Porębie realizuje 

zadania w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2021 r. prowadzono postępowania wobec 

32 dłużników alimentacyjnych. 

 

Program „ Rodzina 500+” – w 2021 r. z rządowego programu korzystało 806 

świadczeniobiorców. W 2021 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę  7 454 493,07 

zł. 

 

Program „ Karta Dużej Rodziny” – Karta Dużej Rodziny to system ulg i zniżek dla rodzin z trójką 

i więcej dzieci. Od 1 stycznia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta jest przyznawana niezależnie 

od dochodu w rodzinie rodzicom na całe życie, dzieciom do ukończenia 18 lat, dzieciom które 

dalej się uczą w szkole lub studiują do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 

dzieciom niepełnosprawnym na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. W 

2021 r. Ośrodek przyznał 57 kart w formie tradycyjnej. 

Dodatki mieszkaniowe – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie realizuje zadania 

własne gminy w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. Jest to dopłata do czynszu 

dla osób o niskich dochodach i spełniających wszystkie pozostałe warunki określone w ustawie 

o dodatkach mieszkaniowych. Z tej formy pomocy w 2021 r. korzystało 27 gospodarstw 

domowych, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 102 310,25 zł. 
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Dodatki energetyczne – o dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełna 

jednocześnie trzy warunki: 

- korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy o dodatku mieszkaniowym, 

jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej. Z dodatku energetycznego w 2021 r. korzystało 12 gospodarstw domowych. 

Wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 960,89 zł. 

 

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poręba stypendia szkolne –  

w 2021 r. wypłacono stypendia szkolne dla 6 uczniów w łącznej kwocie 5 200,00 zł. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie  w 2021 r. realizował zadania wynikające  

z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie prowadzenia 

postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza 

złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wydano 17 zaświadczeń. 

 

N. Aktywizacja zawodowa – Programy stażowe. 

W terminie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. został zrealizowany wniosek o organizację 

stażu w ramach projektu „Bo jak nie my to kto II ?” WND-RPSL.09.01.05-24-0623/19 Następnie 

została zawarta umowa po stażowa na okres trzech miesięcy. Pracownik wykonywał prace 

porządkowe na terenie miasta. 

Od 01.05.2021 r. do 31.07.2021 r. w Urzędzie Miasta Poręba był realizowany projekt „Krok 

do Kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, 

poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia. Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej i zdolności 

do utrzymania lub podjęcia pracy przez 45 osób (w tym min. 27 Kobiet) po 30 roku życia, 

zamieszkujących tereny OSI (Zawiercie, Łazy, Poręba), będącymi osobami bezrobotnymi lub 
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biernymi zawodowo (60%UP) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz 

należących do pozostałych grup: reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, odchodzące 

z rolnictwa, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych. Projekt pt. 

„Krok do kariery” był realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury – Lidera projektu 

w partnerstwie z Centrum Rozwoju Lokalnego. W wyniku zrealizowanego projektu w Urzędzie 

Miasta Poręba zatrudnienie na stałe otrzymała jedna osoba. 

Z powodu sytuacji epidemicznej realizacja prac społecznie użytecznych w 2021 roku nie 

była realizowana przez Urząd Miasta w Porębie. 

 

O. Oświata i Edukacja 

 

 
1. Sieć szkolno-przedszkolna: 

 Publiczne Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie, ul. Zakładowa 

15 – PM 1, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie, ul. Wojska 

Polskiego 4 – SP 1, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, ul. Wiedzy 3 

wraz z oddziałami przedszkolnymi – SP 2, 

 Sieć jest dostosowana do potrzeb mieszkańców. 

  

Gmina organizuje bezpłatny dowóz i opiekę dzieci do wszystkich placówek 

oświatowych na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.) 

 

2. Baza oświatowa 

Szkoły posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. Budynki szkolne i 

otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają 

wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych 

rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje 2 obiekty szkolne i jeden 

przedszkolny: Szkoła Podstawowa  Nr 1 – wraz z pełnowymiarową halą sportową i 

placem zabaw, Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z oddziałami przedszkolnymi. 

Placówki są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie i 

nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne. 
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3. Liczba uczniów, oddziałów szkolnych. 

W przedszkolu, szkołach podstawowych uczy się łącznie 765 uczniów, w tym w 

przedszkolu: 198, w Szkole Podstawowej Nr 1: 389, w Szkole Podstawowej Nr 2:178. 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2021/2022 

przedstawia się następująco: 8  wychowanków w Przedszkolu Miejskim, 8 uczniów   w 

Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 15 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2. Łącznie 31 

uczniów. 

Ogólna liczba oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Poręba wynosi 39, w 

tym                    9 oddziałów funkcjonuje  w przedszkolu, 19 oddziałów w Szkole 

Podstawowej Nr 1 oraz                      11 oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 2. 

4. Kadra i system doskonalenia zawodowego. 
Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych wynosi 83 osoby, w tym 

według podziału na stopień awansu zawodowego:   

 2 nauczyciel stażystów, 

 7 nauczycieli kontraktowych, 

 6 nauczycieli mianowanych,  

 68 nauczycieli dyplomowanych. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 
posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. System doskonalenia 
i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada wykształcenie 
podyplomowe. Nauczyciele dbają o własny rozwój zawodowy uczestnicząc w różnych formach 
doskonalenia zawodowego – warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne, kursy 
doskonalące; na bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy, co owocuje tym, że w swojej pracy 
wychowawczo-dydaktycznej wdrażają wiele nowatorskich metod wspierających rozwój dzieci. 

 

Raport Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie 
 

Szkoła Podstawowa Nr  1 im. Wojska Polskiego w Porębie usytuowana jest w centrum 

miasta na dużym ogrodzonym obszarze. Szkoła prowadzi swoja działalność w dwupiętrowym 

budynku z przyległą do niego sala gimnastyczną i halą sportową. Na terenie obiektu 

usytuowane jest boisko, plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego, bieżnie. 

Priorytetem szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój ucznia, zapewnienie nowoczesnej bazy 

dydaktycznej oraz na zapewnieniu uczniom szeroko  pojętego bezpieczeństwa w szkole.  

Organizacja pracy szkoły w roku 2021 została zawarta w Regulaminie funkcjonowania SP1        w 

Porębie w warunkach pandemii. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy w 

Regulaminie określono szczegółowo zasady funkcjonowania  szkoły w reżimie sanitarnym oraz 

działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. Regulamin 

zawiera warunki przebywania i przemieszczania się na terenie szkoły, zasady organizacji nauki 

i przerw, korzystania z szatni, sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej, biblioteki, stołówki 

szkolnej oraz organizowania imprez. Ponadto określono sposób postępowania w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia/nauczyciela/pracownika w trakcie pobytu             
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w szkole i  w przypadku kontaktu z osobą zakażoną. Regularnie  dokonywano kontroli budynku 

pod względem zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.  

Wprowadzono obostrzenia sanitarno-higieniczne. Dezynfekowano pomieszczenia, 

prowadzono kontrolę wejść do budynku. We wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach 

zostały wywieszone informacje zgodnie z wytycznymi GIS. 

Przeglądy techniczne budynku szkoły i hali były realizowane na bieżąco. 

 

 

NOWE TECHNOLOGIE I MULTIMEDIA JAKO PODSTAWA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY ORAZ  

WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA 

 

Rozwój technologiczny SP 1 pozwala na właściwą organizację pracy, w tym pracy 

zdalnej oraz na szybki kontakt z rodzicem i instytucjami. W szkole  działa  szerokopasmowy 

Internet o prędkości 100/100 Mb/s. OSE, który umożliwia ochronę uczniów przed nielegalnymi 

treściami i dostęp do profesjonalnych usług bezpieczeństwa. 

W roku 2021 dokumentacja szkoły prowadzona była w systemie elektronicznym             w 

oparciu o dziennik elektroniczny, który również zawiera pełną obsługę sekretariatu. Narzędzia 

Office 365, z którymi zintegrowany jest dziennik elektroniczny zostały wykorzystane do 

organizacji w formie zdalnej spotkań zespołów przedmiotowych, zespołów pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, kontaktów z pedagogiem, zebrań rady pedagogicznej, grup 

wsparcia nauczycieli, kontaktów z rodzicami. W chwili obecnej szkoła dysponuje ponad 100 

laptopami  dostępnymi dla uczniów i nauczycieli. 

Każda pracownia w szkole jest doposażona w  tablice interaktywne lub monitory 

interaktywne. Zajęcia są  prowadzone w oparciu o nowoczesne programy i platformy oraz 

zakupione programy multimedialne dostosowane do konkretnych grup wiekowych. Szkoła 

stwarza możliwości do nieszablonowego zdobywania wiedzy. Dzięki zastosowaniu nowych 

technologii uczniowie uczestniczą w interesujących lekcjach, prezentacjach, spotkaniach, 

warsztatach online. 

Pracownia wirtualnego podręcznika dla klas I-III jest wykorzystywana na lekcjach  do 

pokazania filmu, zdjęć czy fragmentów tekstu za pomocą tablic i monitorów interaktywnych,   

a także do pracy w domu. 

Biblioteka szkolna  posiada program Mol Net+,  co umożliwia przeglądanie katalogu za 

pomocą Internetu. Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze, z  każdego 

komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych. W szkole działa 

czytelnia multimedialna z 8 stanowiskami, która umożliwia korzystanie z  zasobów Biblioteki 

Narodowej. Uczniowie mogą z niej korzystać podczas zajęć bibliotecznych, jak również             w 

ramach zajęć świetlicowych.  

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

Organizacja pracy została w pełni dostosowana do funkcjonowania szkoły w formie  

stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej, stanu 

prawnego   i zaleceń MEiN, GIS i SANEPID. 



Raport o stanie miasta Poręba za 2021 r. 

 

89 
 

W przypadku nauki zdalnej wszystkie lekcje, zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zajęcia dodatkowe odbywały się online na platformie Microsoft Teams                 z 

wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz wszystkich dostępnych narzędzi, zgodnie             z 

planem i harmonogramami, które uwzględniały potrzeby i możliwości uczniów.  

 

Nauczyciele podejmowali wysiłki by tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych klasach uwzględniał w szczególności: równomierne 

obciążenie uczniów   w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

możliwości psychofizyczne uczniów podczas podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego  w nauczaniu zdalnym, łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych                

i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć oraz kształcenia na odległość. 

 

Szkoła po rozpoznaniu potrzeb wśród uczniów i rodziców zapewniła możliwość wypożyczenia 

szkolnego laptopa na czas nauki zdalnej. Łącznie wypożyczono uczniom 75 laptopów oraz 

zorganizowano również stanowiska dla uczniów realizujących nauczanie zdalne w formie 

stacjonarnej. Część uczniów  również realizowała  zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole. 

 Na czas pracy zdalnej w szkole zostały przygotowane wytyczne, który między innymi zawierały 

zapisy gwarantujące uczniom pracę na odległość z zachowaniem bezpiecznych             i 

higienicznych warunków. 

 

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

 

Szkoła prowadzi działalność innowacyjną. Realizowane projekty są innowacjami 

programowymi, organizacyjnymi i metodycznymi. W pojedynczy projekt zaangażowanych jest 

średnio 25 uczniów. W zależności od innowacji, grupy projektowe tworzą uczniowie z tej samej 

klasy lub są to grupy międzyoddziałowe. Innowacje pedagogiczne prowadzono w obszarze 

zajęć z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, zajęć 

pozalekcyjnych świetlicowych oraz dodatkowych. Innowacje organizacyjne wprowadziły 

usprawnienie pracy wychowawcy. 

 

W roku 2021 prowadzono innowacje: 

 Wirtualny podręcznik – pomysłem na naukę, 

 Reading is magic, 

 Let’s be my pen friend, 

 Debaty oxfordzkie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, 

 Ekoplastyka, 

 Usprawnienie pracy wychowawcy w sytuacjach trudnych, 

 Zasady pracy wychowawcy w SP 1 w Porębie. 

 

Autorskie programy nauczania opracowane  i realizowane przez nauczycieli SP 1 : 

 Program Koła językowego z j. angielskiego dla klas VII – VIII, 
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 Program Koła ekologicznego dla klas VI, 

 Program Kodowanie i Programowanie w klasie IV i V, 

 Program zajęć sportowych w klasach III, 

 Program do zajęć artystycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

 

PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

W roku 2021 zakończono rozpoczętą we wrześniu 2019 realizację projektu „Rozwijanie 

kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1”. W program zaangażowanych 

było 11 nauczycieli oraz 70 uczniów. Były to zajęcia bezpłatne dla uczniów klas V-VIII               w 

ramach Akademii Kompetencji Umiejętności – zajęcia z matematyki, w ramach Akademii 

Lingwistycznej – zajęcia z języka angielskiego oraz Akademii Eksperymentu.  

W ramach projektu zakupiono do szkoły programy multimedialne do nauki matematyki                 

i przyrody oraz  wyposażenie do pracowni przyrodniczych. 

W szkole prowadzono ponadto następujące programy i projekty: 

 

  Ogólnopolski Program Edukacyjny – Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

 Program Kubusiowi Przyjaciele Natury, 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny Dzieci uczą rodziców,  

 Powietrzna Akademia (koło ekologiczne), 

 Projekt  Ekologiczna Szkoła, 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny z języka polskiego i matematyki Lepsza Szkoła , 

 Projekt Zielona Pracownia 2021, 

 Program Mleko i Owoce w szkole , 

 Projekt Lekcja:Enter / MEiN/Śląska Akademia Cyfrowa,  

 Projekt edukacyjny Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? 

 Projekt edukacyjny Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? 

 Projekt edukacyjny Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? 

 Projekt EkoEksperymentorium , 

 Program WF z AWF, 

 Program MSiT Szkolny Klub Sportowy, 

 Szkoła Pamięta 2021,  

 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie-13 grudnia, pamiętamy, 

 Projekt  Fizyka kluczem do zrozumienia świata,  

 Program Trzymaj formę we współpracy z sanepidem w Zawierciu, 

 Program edukacyjny Szkolne Przygody Gangu Swojaków,, 

 Ratujemy i uczymy ratować  

 Program ekologiczny Piątka dla natury, 
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 Ogólnopolski program Młodzi w akcji plus , 

 Program integracyjny Moc emocji, 

 Program naukowy Być jak Ignacy, 

 Laboratorium Przyszłości. 

SP 1 w Porębie w 2021 została wyróżniona certyfikatem Lepsza Szkoła za udział                              w 

ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, w ramach którego szkoła mierzyła poziom wiedzy    i 

umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz 

analizowała osiągnięcia uczniów. 

 

 

 

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY 

 

Dbając o wszechstronny rozwój ucznia kontynuowana jest oferta edukacyjna szkoły, 

bogata w  różnorodne zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań i zajęcia w ramach świetlicy 

szkolnej. 

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dostosowane do potrzeb, uzdolnień i zainteresowań uczniów 

to: gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe, dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego,                

j. niemieckiego, geografii. 

Odpowiadając na potrzeby uczniów kontynuowano  dodatkowe zajęcia artystyczne dla 

klas I-III, Zajęcia sportowe dla klas III, Koło języka angielskiego dla klas VII i VIII, Kodowanie i 

programowanie dla klas IV i V, zajęcia przygotowujące do egzaminu dla klas VIII, zajęcia      z j. 

niemieckiego dla klas VIII, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców, chór szkolny oraz zajęcia 

wokalne, zajęcia instrumentalne. 

Od września do grudnia 2021 prowadzono również zajęcia wspomagające z j. 

polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, chemii i historii w wymiarze 180 godz. 

Opieka świetlicowa prowadzona jest od godziny 7.00 do 17.00 i była realizowana 

poprzez gry i zabawy, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, stolikowe, literackie, 

audiowizualne, konkursy, zagadki, łamigłówki i sportowe. Oferta dodatkowa zajęć 

świetlicowych obejmowała zajęcia prowadzone przez nauczycieli specjalistów: język angielski, 

zajęcia sportowe, koło fotograficzne, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia plastyczne, pomoc             

w nauce, zajęcia czytelnicze. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są również zajęcia 

ogólnorozwojowe Główka pracuje. 

W szkole działają organizacje uczniowskie: Samorząd uczniowski, Koło ekologiczne, 

Szkolny Klub Wolontariusza, Koło polonistyczne, Koło historii regionalnej/Koło geograficzno- 

podróżnicze, Drużyna harcerska, Szkolny Klub Sportowy.  

Szkoła promuje aktywność sportową dzieci w pełni wykorzystując dostępne obiekty 

sportowe – wielofunkcyjną halę sportową, salę fitness, siłownię, stadion sportowy, boisko 

zewnętrzne, plac zabaw. 

Dążąc do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej uczniów i poczucia 

odpowiedzialności za środowisko, szkoła znacząco rozszerzyła swoją działalność ekologiczną. 

Została ona wpisana w codzienną pracę szkoły. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat ekologii, 

kształtowanie szacunku dla przyrody, budowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe 
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środowisko oraz przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz ochrony 

środowiska. Edukacja ekologiczna wpisana jest również do planu pracy świetlicy i realizowana 

z uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej. 

Każdorazowo  wszystkie działania podjęte przez szkołę są opisywane i  publikowane na stronie 

internetowej szkoły i fanpagu wraz z przygotowanymi zdjęciami, prezentacjami, filmami. 

 

 

 

WYDARZENIA, IMPREZY SZKOLNE, AKCJE CHARYTATYWNE, OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH 

I ZAWODACH 

 

Szkoła dba o rozwój uczniów poprzez stwarzanie im możliwości przygotowywania                i 

udziału w: 

 wydarzeniach i imprezach szkolnych/środowiskowych (Ślubowanie klas pierwszych, 

Europejski Dzień Języków,  Szkoła do Hymnu, Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe 

Święto Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Pluszowego Misia,  Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

Dzień Matki, Święta Majowe, Dzień Seniora, Dzień Europy, Szkolny Dzień Sportu,) 

Należy zaznaczyć, że wszystkie wydarzenia i imprezy odbywały się zgodnie z planem, 

pomimo edukacji zdalnej. Zmiana formy pracy spowodowała zmianę form obchodów, 

ale nie odwołanie zaplanowanych imprez. 

- akcjach, w tym charytatywnych: (Paka dla zwierzaka, Pomóż i ty, Razem na święta, 

Szkoła Pamięta, Młodzi w akcji +, SP1 dla Poręby, Sprzątanie świata, Szlachetna 

Paczka, Harcerska Akcja Zimowa, Wspólne Zawierciańskie śpiewanie, Leśne Przysmaki 

Wędrówka Poznajemy Porębę, CodeWeek 2021 Europejski Tydzień Kodowania , 

Czapka św. Mikołaja, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Światowy 

Dzień Książki, zbiórka nakrętek dla chorego dziecka, kampania wyborcza do 

Młodzieżowej Rady Miasta),   

 konkursach:  

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – laureat III stopnia, 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z geografii – 1 uczeń zakwalifikowany do III etapu, 

Ogólnopolski Konkurs historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – laureat  

etapu wojewódzkiego, 

Ogólnopolski Konkurs Orzeł ortograficzny- 3 laureatów,  

Ogólnopolski Konkurs Orzeł j. angielskiego – 4 laureatów, 

Ogólnopolski Konkurs z J. Niemieckiego Weltsprachen Kinder – 1 laureat, 

Konkurs Mitologiczny - VI miejsce i tytuł laureata, 

Ogólnopolski Konkurs  Olimpus  online –  j. polski 4 laureatów; j. angielski – 1 laureat,  

Ogólnopolska olimpiada Olimpusek – j. polski 1laureat; j. angielski 1 laureat, 

przyroda/biologia – dyplom laureata 7 osób, 

Ogólnopolski konkurs z j. polskiego Galileo – 3 laureatów, 3 wyróżnienia, 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny  Archimedes PLUS - 2 laureatów I stopnia,                       

2 laureatów II stopnia, 4 laureatów  III stopnia, 1 laureat IV stopnia, 3 laureatów                          

V stopnia,  
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Konkurs historyczny Być jak Ona – 3 miejsce w kraju, 

Ogólnopolski konkurs plastyczny na plakat pod hasłem Przyjaźń Buduje, niezgoda 

rujnuje – 1 laureat, 

Ogólnopolski konkurs plastyczny Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego zapisane. –wyróżnienie, 

XXXII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą – 1 laureat, 1 wyróżnienie, 

Rejonowy XXVII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej kl. IV-V – II etap 3 uczniów, kl. 

VI-VIII – II etap 3 uczniów; 

Konferencja polityczna ŻERMUN 2021 – wyróżnienie, 

Konkurs recytatorski Wierszowanie na ekranie- I miejsce (kl. IV), I miejsce ex aequo 2 

uczniów (V-VIII), 

Konkurs plastyczny Wielkanocne Inspiracje – wyróżnienie, 

Olimpiada Mitologiczna, Konkurs czytelniczy; Wielki Test Edukacyjny Planeta i Życie, 

Mistrz Recyklingu i Przyjaciele, XV Ogólnopolski Konkurs Literacki Okno; Wojewódzki 

Konkurs Recytatorski Poezjo…trwaj wiecznie; Europejski Konkurs Statystyczny; Konkurs 

Drzewo Roku 2021, Konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater z bajki – udział w 

konkursach, 

-  zawodach sportowych: (trójbój lekkoatletyczny chłopców rocznik 2008-2010 – 10 miejsce 

w finale woj. śląskiego; trójbój lekkoatletyczny dziewcząt rocznik 2008-2010 – 8 miejsce                           

w finale woj. śląskiego; Sztafetowe  biegi przełajowe dziewcząt  rocznik 2008-2010 - 9 miejsce 

w finale województwa śląskiego; Sztafetowe biegi przełajowe chłopców rocznik 2006-2007 -3 

miejsce w finale rejonu; Sztafetowe  biegi przełajowe dziewcząt  rocznik 2006-2007- 3 miejsce 

w finale rejonu; piłka nożna chłopców rocznik 2006-2007 - 3 miejsce w finale rejonu; Turniej 

szachowy chłopców i dziewcząt rocznik 2006-2007 - 2 miejsce w finale rejonu, Finał Powiatu 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach  - I miejsce, Finał Rejonu Igrzysk Dzieci                            w 

Sztafetowych Biegach Przełajowych – I miejsce, Finał Rejonu Festiwalu Sztafet – I miejsce.  

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  jest szkołą dostępną i otwartą dla każdego ucznia, realizującą 

założenia edukacji włączającej; zapewnia uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa 

w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym szkoły. Podczas zajęć nauczyciele 

indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując metody i formy pracy do potrzeb i możliwości 

uczniów. Każdy uczeń jest diagnozowany przez zespół specjalistów w celu dobrania 

optymalnych, najlepszych dla niego form pomocy w szkole. Pomoc jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Ma 

bogatą ofertę zajęć dydaktycznych i specjalistycznych skierowanych do uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczniowie mają możliwość korzystania z szeregu 

zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-

wyrównawczych, logopedycznych, socjoterapeutycznych. Prowadzone zajęcia  są zgodne          z 

potrzebami uczniów oraz oczekiwaniami rodziców.  

W roku 2021, 102-104 uczniów objętych było pomocą w formie zajęć rewalidacyjnych, 

indywidualnych, logopedycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-
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kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno-

wyrównawczych. Wszystkie formy pomocy opierają się na autorskich programach 

specjalistycznych dostosowanych do potrzeb indywidualnych ucznia.  

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów takich jak terapeuta ASD, 

logopeda, surdopedagog, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, 

terapeuta pedagogiczny. Specjaliści prowadzą zajęcia z terapii dziecka z ASD,           z 

niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), z terapii surdopedagogicznej, 

pedagogicznej,  logopedycznej, trening umiejętności społecznych, zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia z 

doradztwa zawodowego,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Uczniowie i ich rodzice korzystają z możliwości indywidualnych konsultacji i porad nauczycieli 

i pedagoga. Nauczyciele stosują różnorodne formy indywidualizacji pracy                  z uczniami 

posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne. Każdy zainteresowany uczeń ma możliwość 

rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań Prowadzona jest współpraca z różnymi instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły w zakresie wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej czy 

pomocy rodzinie).  

Nauczyciele mają do swojej dyspozycji powstałą w 2019 roku Salę Doświadczania 

Świata oraz gruntownie wyremontowane sale lekcyjne. Profesjonalny gabinet logopedyczny 

został kompletnie wyposażony w stanowisko logopedyczne, pomoce logopedyczne,                             

gry i środki dydaktyczne służące do eliminacji wad wymowy, zaburzeń przetwarzania 

słuchowego usprawnienia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, 

grafomotoryki. 

Ponadto szkoła prowadzi działania w zakresie ogólno-wychowawczym, w zakresie 

profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, organizuje formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opiekę i pomoc materialną 

uczniom, współpracuje z instytucjami i organizacjami pomocowymi, diagnozuje sytuację 

wychowawczą, prowadzi zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla uczniów.  

 

 

KADRA, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, WARSZTAT PRACY 

 

Szkoła dba o rozwój zawodowy i doskonalenie nauczycieli. Dyrektor szkoły na bieżąco 

zapoznawał nauczycieli ze zmieniającymi się przepisami prawa. Nauczyciele stale podnoszą 

swoje kwalifikacje  poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, spotkaniach 

metodycznych, kursach doskonalących, prelekcjach oraz studiach podyplomowych 

(pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna). Na bieżąco dzielą się swoją wiedzą                       i 

doświadczeniem w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  

 

W roku 2021 nauczyciele uczestniczyli w następujących stacjonarnych i zdalnych 

szkoleniach RP:  

 Audiologia w logopedii,  

 Wykorzystanie notesu zajęć oraz OneNote podczas pracy zdalnej na lekcji i po lekcji 

przez ucznia, 
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 Indywidualizacja pracy z uczniem,  

 Współpraca szkoły z rodzicami. Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy 

lekcyjnej Office 365. Cyfrowy nauczyciel-nowoczesne metody pracy Eksperymenty        i 

innowacje w szkole – jak je napisać i realizować. Rola rady pedagogicznej w tworzeniu 

i zapewnieniu jakości pracy szkoły, 

 Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,  

 Budowanie relacji międzyludzkich, umiejętność komunikowania się także w nauczaniu 

na odległość, 

 Organizacja pracy świetlicy szkolnej. Rola świetlicy w nowoczesnej szkole, 

 Trening umiejętności społecznych, 

 Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera,  

 Użycie chusty Klanza na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

(reintegracja), 

 Integracja zespołu pedagogicznego gdy ludzie są razem, 

 Statut – wykorzystanie zapisów w praktyce szkolnej, 

 Ocenianie kształtujące. 

W ramach dzielenia się wiedzą: 

1. Zastosowanie okularów VR w nauczaniu, 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne i sposoby jego realizacji, 

3. Dziennik elektroniczny Vulcan – początek roku szkolnego obowiązki wychowawcy. 

Bezpieczeństwo w sieci. 

 We wrześniu 2021r. Szkoła przystąpiła do projektu grantowego Śląska Akademia 

Cyfrowa realizowanego w ramach Ogólnopolskiego projektu MEiN Lekcja: Enter. W ramach 

projektu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, 

matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ukończyli szkolenia, które miały na 

celu podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli. Projekt kładł szczególny nacisk na 

poszerzenie wiedzy z zakresu aktywizujących metod nauczania oraz kreatywnego                                      

i bezpiecznego korzystania z nowych technologii cyfrowych. 

Doskonalenie nauczycieli  przekłada się znacząco na podniesienie jakości pracy szkoły. 

Wzbogacają swój warsztat pracy, co owocuje tym, że w swojej pracy wychowawczo-

dydaktycznej wdrażają wiele nowatorskich metod wspierających rozwój  dzieci. Pozwalają  im 

również na to bogato i nowocześnie wyposażone pracownie i gabinety.  

Bardzo ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej było otwarcie Zielonej 

Pracowni – 09.12.2021 roku . Było to możliwe dzięki realizacji projektu siódmej edycji 

konkursu "Zielona Pracownia 2021" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy wsparciu Gminy Poręba. Stara pracownia 

przeszła kapitalny remont. W ramach projektu zakupione zostały nowe meble, ławki, krzesła 

oraz nowoczesne i multimedialne pomoce dydaktyczne. W pracowni odbywać się będą lekcje 

geografii, przyrody, zajęcia koła ekologicznego, koła geograficzno-podróżniczego oraz lekcje 

wychowawcze o tematyce ekologicznej. 
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

Ważnym elementem pracy szkoły jest praca na rzecz środowiska lokalnego  

i współpraca z lokalnymi instytucjami, tj. Urzędem Miasta Poręba, Miejskim Ośrodkiem 

Kultury w Porębie, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej                   

w Porębie, instytucjami oświatowymi, NZOZ w Porębie, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Zawierciu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą 

Powiatowa Policji    w Porębie oraz w Zawierciu, Stowarzyszeniem Emerytów Rencistów              i 

Inwalidów Nestor, Aluron Virtu Warta Zawiercie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Porębie, 

Nadleśnictwem Siewierz. 

 

OPRACOWANIE REGULAMINÓW I PROCEDUR 

 

Organizacja pracy szkoły opiera się na opracowanych i dostosowanych do potrzeb 

szkoły procedurach przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

W roku 2021 wprowadzone zostały następujące regulaminy, procedury i instrukcje:  

1. Diagnoza sytuacji szkolnej i domowej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska 

Polskiego w Porębie do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie. 

2. Dokumentacja procesu profilaktyczno-wychowawczego do procedur wychowawczo - 

profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie. 

3. Zasady pracy  wychowawcy klasy w Szkole Podstawowej Nr1 im. Wojska Polskiego    w 

Porębie. 

4. Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie w czasie zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 od 1 września 2021r. 

5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie - aktualizacja zapisów w oparciu                        o 

obowiązujące przepisy prawa oświatowego. 

6. Procedura udostępniania prac pisemnych uczniów rodzicom/opiekunom prawnym, 

która odpowiada obwiązującym przepisom prawa i zaktualizowanym zapisom Statutu 

szkoły. 

7. Aktualizacja regulaminu wycieczek szkolnych pod kątem możliwości dziennika 

elektronicznego i zapisów wycieczek i wyjść w formie elektronicznej. 

8. Procedura przyjmowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Porębie. 

Wprowadzone procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy nauczycieli, 

standaryzację działań nauczycieli i szkoły, uporządkowanie organizacyjne. Przede wszystkim 

określają jasne i przejrzyste dla pracowników, uczniów i rodziców zasady funkcjonowania 

szkoły. 
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KONTROLA I EWALUACJA 

 

W szkole  prowadzone były systematyczne kontrole i monitorowanie pracy szkoły. Ewaluacja 

wewnętrzna prowadzona była w II semestrze 2021 roku. Dokonano kontroli: 

 realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania, 

 prawidłowości stosowania zasad wewnętrznego oceniania, w tym prowadzonego 

w czasie zdalnego nauczania, 

 prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 

 przestrzegania zasad współpracy z rodzicami przyjętych w szkole, w tym w czasie pracy 

w systemie zdalnym, 

 zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, 

 sposobu pełnienia dyżurów przez nauczycieli, 

 zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki, 

 realizacji obowiązku szkolnego, 

 wykonania planu do sprawozdania (podgląd bieżący) za pomocą edytowalnego 

dokumentu - aktywny plik w Office 365. 

Kontrola dotyczyła przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły. 

Kontrola dokumentacji nauczyciela i wychowawcy obejmowała teczkę nauczyciela                         i 

wychowawcy, dokumenty prowadzone przez wychowawców oraz dzienniki zajęć innych, 

dokumentację pedagoga dokumentację biblioteki.  

Kontrola systematyczności oceniania  oraz prawidłowości stosowania zasad WSO w zakresie 

obowiązków nauczyciela i wychowawcy  oparta była o dziennik elektroniczny, dokumentację 

pedagoga, teczkę nauczyciela, arkusze obserwacji lekcji oraz arkusz kontroli działań dyrektora. 

Kontrola przestrzegania zasad współpracy z rodzicami przyjętych w szkole, w tym w reżimie 

sanitarnym opierała się na analizie zapisów w dzienniku lekcyjnym, obserwacji oraz 

rozmowach/kontaktach z rodzicami. 

Kontrola  przestrzegania zapisów Regulaminu funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii 

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki prowadzona była w oparciu o realizację 

harmonogramu zajęć, spotkań z rodzicami, plany oraz obserwacje. 

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły analiza dokumentacji technicznej budynku szkoły 

i hali sportowej, protokołów, przeglądów, stanu budynku.  

 

Ewaluacja wewnętrzna obejmowała zagadnienie: Nauczanie zdalne jest organizowane                

w sposób sprzyjający realizacji podstawy programowej. 

 

POPRAWA WARUNKÓW PRACY I NAUKI 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa, stwarzania higienicznych warunków pracy oraz 

poprawy wygody uczniów i estetyki obiektu w szkole w sposób ciągły dokonywana jest 

identyfikacja potrzeb, a na jej podstawie zakupy, inwestycje i remonty. 

Szkołę doposażono w: 
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 z inicjatywy rady rodziców sfinansowano zakup do szkoły ponad 100 szafek szkolnych 

dla uczniów pozwoli to na reorganizację szatni szkolnej i wyodrębnienie dodatkowego 

pomieszczenia, które zostanie zaadaptowane na salę wokalna i radiowęzeł szkolny, 

 maszt flagowy oraz godła, 

 ekologiczne serce na nakrętki, 

 domofon w celu poprawy komunikacji z rodzicami odbierającymi uczniów ze świetlicy 

szkolnej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo uczniów, 

 w związku z ograniczeniami covid-19 brakiem dostępu rodziców do informacyjnych 

tablic wewnętrznych zamontowano zewnętrzną tablicę informacyjną, 

 doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni logopedycznej, psychologicznej                  i 

terapeutycznej. 

 

Inwestycje: 

1. Modernizacja sanitariatów szkolnych wraz z łazienką dla niepełnosprawnych. 

2. Modernizacja sekretariatu szkoły. 

3. Wymiana orynnowania na starej części szkoły. 

 

Remonty: 

1. Kompleksowy remont pracowni językowej 102, pracowni polonistycznej 213, pracowni 

matematycznej 120. 

2. Zakup i montaż paneli podłogowych w sali 209. 

3. Wymiana okien w sali 205. 

4. Wymiana podłogi w sali 004 na wykładzinę obiektową. 

5. Przeorganizowano wjazd i wejście na teren szkoły. Zamontowano znaki poziome              i 

pionowe. Ustalono jednostronny kierunek jazdy w celu poprawy bezpieczeństwa 

uczniów w drodze do i ze szkoły. 

 

W ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych” zakupiono wyposażenie do 

pracowni przyrodniczych. 

W ramach projektu „Zielone pracownie 2021” – wyposażono pracownię geograficzną. 

Złożony został wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na wyposażenie oraz 

zakup książek. Wyniki w roku 2022 r. 

Złożono wniosek w ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otwartym konkursie na 

dofinansowanie w 2022 roku ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów gimnastyki 

korekcyjnej. 

W ramach projektu Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + otrzymano 36 laptopów wspomagających 

naukę zdalna uczniów szkoły. 

Złożono wniosek do programu Szkolny Klub Sportowy w ramach którego uczniowie w roku 

2021 uczestniczyli w dodatkowych zajęciach sportowych ogólnorozwojowych. 
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W ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Porębie” zakupiono do szkoły nowoczesne wyposażenie do pracowni przyrodniczej do nauki 

biologii, przyrody i geografii. 

 

W ramach wniosku 0,4% rezerwy subwencji pracownia multimedialna została wyposażona       

w zestaw okularów VR wspomagających naukę przedmiotów przyrodniczych ścisłych. 

 
 

 

RAPORT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II  w PORĘBIE ZA 

2021r. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w roku 2021 zatrudnionych  było 31 osób            w 
przeliczeniu na etat: 21,99 nauczycieli (w tym 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 
na urlopie dla poratowania zdrowia) oraz 8 pracowników administracji i obsługi (w etatach: 
5,06 w tym dwie osoby na zasiłku rehabilitacyjnym następnie na urlopie wypoczynkowym         
w konsekwencji przeszły na rentę). 

Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów – wzrost  o jeden 
oddział od września 2021 r., godzin zajęć obowiązkowych, liczby godzin, które wynikały            z 
orzeczeń uczniów z SPE i opinii PPP oraz zajęć dodatkowych w szkole i oddziałach 
przedszkolnych, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności. Na liczbę 
zatrudnionych nauczycieli ma również bezpośredni wpływ to, że dyrektor musi zatrudnić 
nauczyciela do przedmiotu, gdzie liczba godzin nauczania tego przedmiotu wynosi 1/18 (np. 
EDB, lub 2/18 w całym cyklu kształcenia np. technika (klasa IV, V; plastyka 3/18 – klasa IV, V, 
VII).  

Poniższa tabela obrazuje proporcję ilości nauczycieli do liczby przedmiotów, które 
bezpośrednio mają wpływ na zatrudnienie nauczycieli oraz ogólną liczbę uczniów w tym liczbę 
uczniów z SPE, które to również wpływają na tą liczbę (tak jak było wspomnę powyżej - 
konieczność zapewnienia dodatkowych zajęć, a co za tym idzie liczbę nauczycieli specjalistów). 

Ponadto w poniższej tabeli można zauważyć dynamikę wzrostu liczby uczniów w szkole                                       
( w roku szkolnym 2017/2018 – rok w którym zaczęłam pełnić funkcję dyrektora szkoły 94,                    
a w obecnym roku szkolnym 124). Bezpośredni wpływ na zmniejszenie się uczniów w oddziale 
przedszkolnym miała likwidacja jednego oddziału, obecnie w szkole mamy trzy oddziały 
przedszkolne są to 2,5 – 3, 4-5 latki oraz 5-6 latki. 

Warto również dodać, że obecnie w szkole mamy 15 uczniów ze SPE (7 uczniów  z autyzmem, 
Asperger i sprzężenia, 3 z autyzmem, 3 z afazją, 1 z upośledzeniem w stopniu lekkim i                             
1                z niedosłyszeniem).   

 Ilość 
uczniów 
szkoła 
podstaw
owa 

Ilość 
uczniów 
przedszk
ole  

Ilość 
ucznió
w 
ogółem 

Uczniowi
e 
posiadaj
ący 
orzeczeni

Ilość 
przedmiot
ów w 
szkole 
podstawo

Ilość 
etatów 
nauczyci
eli 

Ilość  
etatów 
niepedagogic
zni 
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e wej 

2014
/201
5 

105 70 175 2 15 19,12 9 

2015
/201
6 

115 65 180 4 15 16,71 5 

2016
/201
7 

96 85 181 4 15 17,87 3 

2017
/201
8 

94 62 156 3 15 19,43 3 

2018
/201
9 

112 46 158 6 22 22,75 3 

2019
/202
0 

109 40 149 11 22 20,61 5 

2020
/202
1 

119 40 159 10 22 21,71 7 

2021
/202
2 

124 54 178 15 22 21,99 7 

Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, warsztatach, 
prelekcjach oraz studiach podyplomowych. Na bieżąco dzielą się swoją wiedzą                                  i 
doświadczeniem co przekłada się znacząco na podniesienie jakości pracy szkoły. 

  System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że wielu nauczycieli posiada 
już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa 
nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Ponadto nauczyciele 
podejmują szkolenia za własne fundusze. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli 
spowodował, że większość nauczycieli posiada studia podyplomowe. Nauczyciele dbają             o 
własny rozwój zawodowy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego – 
warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne, kursy doskonalące; na bieżąco wzbogacają 
swój warsztat pracy, co owocuje tym, że w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej wdrażają 
wiele nowatorskich metod wspierających rozwój dzieci. 

Tabela obrazuje ilość ukończonych studiów i posiadane kwalifikacji do nauczania przedmiotu. 

 Posiadane 1 
kwalifikacje 

do nauczania 
przedmiotu 

Posiadane 2 
kwalifikacje 

do nauczania 
przedmiotu 

Posiadane 3 
kwalifikacje 

do nauczania 
przedmiotu 

Posiadane 4 
kwalifikacje 

do nauczania 
przedmiotu 

Posiadane 5 
kwalifikacji 

do 
nauczania 

przedmiotu 



Raport o stanie miasta Poręba za 2021 r. 

 

101 
 

Liczba 
nauczycieli 

4 18 4 5 1 

Obecnie - w związku z potrzebami szkoły - 6 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe           z 
czego 3 na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(Oligofrenopedagogika) autyzmem oraz zespołem Aspergera - z własnych środków, 1 osoba 
nauczanie techniki i plastykę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 1 osoba na 
kierunku Logopedia z neurologopedią oraz 1 osoba chemię.   

Nauczyciele przeprowadzają liczne innowacje pedagogiczne np.:  

- „W zaczarowanym świecie książek”, 

- „ Żyj zdrowo i kolorowo” , 

- „Kawiarenka” szkolna, miłe towarzystwo, rozmowa, ruch i zabawa to podstawa zdrowych 

więzi i przyjaźni bez konieczności korzystania z Internetu”, 

- „Mały bystrzak”, 

- „Matematyka wokół nas”, 

- „Gry i zabawy na zajęciach rewalidacyjnych”, 

- „Zajęcia z e-podręcznikiem na mobilnej platformie edukacyjnej - Dzwonek.pl”, 

- „Zeszyt online”. 

 

W okresie od września do grudnia 2021 r. uczniowie mieli możliwość skorzystania z zajęć 

wspomagających zorganizowanych z rezerwy subwencji oświatowej o które wystąpił dyrektor 

szkoły. Zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności                         z 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Były 

przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Uczestniczyli w nich chętni 

uczniowie. Po rozpoznaniu potrzeb zajęcia były organizowane z języka polskiego, matematyki, 

języka angielskiego.   

Sukcesy uczniów 

Rok 2021 był kolejnym okresem – pomimo trwającej pandemii, a co za tym idzie 
wprowadzonych ograniczeń - w którym uczniowie naszej szkoły osiągali znaczące sukcesy         
w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w organizowanych przez 
Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. Osiągniecia uczniów w roku 2021 obrazuje 
poniższa tabela: 

 

Konkursy w 2021 

Klasa Konkurs, impreza, uroczystość 
Szkoła, miejsce, 

wyróżnienie 
Poza szkołą miejsce, 

wyróżnienie 

I  Konkurs Plastyczny „Złota, polska 
jesień” 

Szkoła-miejsce I 
 

 

6 Pingwin - historia ----------------- 17 miejsce w kraju 

7a Pingwin-historia ----------------- 13 miejsce w kraju 
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7b Pingwin-historia ----------------- 27 miejsce w kraju 

VII b Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z J. Polskiego. 

Etap szkolny II etap 

VII b Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z J. Polskiego. 

 

Etap szkolny  II etap 
 
 

VII b Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z J. Polskiego. 

Etap szkolny II etap 

VII b Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z J. Polskiego. 

Etap szkolny II etap 

VI Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z j. angielskiego 

Zakwalifikowanie 
się do II etapu 

 
-------------- 

VIIb Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z j. angielskiego 

Zakwalifikowanie 
się do II etapu 

 
-------------- 

VIIb Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z j. angielskiego 

Zakwalifikowanie 
się do II etapu 

 
-------------- 

VIIa Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z j. angielskiego 

Zakwalifikowanie 
się do II etapu 

 
-------------- 

VIIa Ogólnopolski Konkurs Leon z j. 
angielskiego 

 
---------------- 

miejsce 22 w kraju 

VIIb Ogólnopolski Konkurs Leon z j. 
angielskiego 

---------------- miejsce 34 w kraju 

VIIb Ogólnopolski Konkurs Leon z j. 
angielskiego 
 

---------------- miejsce 35 w kraju 

VIIa Ogólnopolski Konkurs Leon z j. 
angielskiego 

---------------- miejsce 37 w kraju 

VIIb Ogólnopolski Konkurs Leon z j. 
angielskiego 
 

---------------- miejsce 29 w kraju 

VIII Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny I etap 

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny II etap 

Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 

I miejsce 41 miejsce w kraju 

VIII Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny I etap 

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny II etap 

I miejsce  

VIII Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny I etap 

I miejsce 24 miejsce w kraju 
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Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny II etap 

Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 

VII Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny I etap 

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny II etap 

Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 

III miejsce 21 miejsce w kraju 

VI Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny I etap 

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny II etap 

Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 

II miejsce 9 miejsce - wyróżnienie 

VI Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny I etap 
Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 
 

 39 miejsce w kraju 

VI Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 
 

 41 miejsce w kraju 

VI Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z 
Matematyki 
 

 41 miejsce w kraju 

VIII Wojewódzki Konkurs 
Przedmiotowy z Geografii 

Uzyskanie 
kwalifikacji do 
pierwszego 
stopnia 
Wojewódzkiego 
Konkursu 
Przedmiotowego 
z Geografii 

 

 

Uczniowie klas VII-VIII brali udział w konkursach z języka polskiego, języka angielskiego, 

matematyki, chemii i zakwalifikowali się do II etapu ( rejonowego ). 

Szkoła Podstawowa Nr 2 zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom i uczniom, w SP 2 

znajduje się monitoring wewnętrzny jak i zewnętrzny. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym 
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mają zorganizowaną tzw. pomoc dla nauczyciela. Bezpieczeństwo jest zapewniane na 

podstawie najnowszych przepisów. Na bieżąco dokonuje się kontroli obiektu oraz 

dokonywany jest jego przegląd.    

Od 24 października 2020 r. do maja 2021 r. oraz od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. uczniowie 

z klas od IV do VIII w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej dyrektor był zobowiązany do 

sprostaniu wyzwaniu jakim była organizacja nauki zdalnej.  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku               w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpiło 

ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych polegające przede wszystkim na objęciu 

uczniów zdalnym nauczaniem. 

Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość użyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego 

nauczania z zasobów szkoły – skorzystało 17 uczniów i 6 nauczycieli.  W styczniu/lutym 2021 z 

laptopów szkolnych korzystało 9 dzieci. 

Praca zdalna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II odbywała się codziennie według 

planu lekcji. Nauczyciele, podczas czasowego ograniczenia działalności szkoły świadczyli pracę 

ze szkoły oraz z domu za pomocą metod i technik kształcenia na odległość czyli inaczej pracę 

zdalną, umożliwiając kontynuację realizacji podstawy programowej za pomocą odpowiednich 

technik i metod pracy. Nauczyciele zgodnie z obowiązującym planem każdego dnia: prowadzili 

lekcje zdalne, pozostawali do dyspozycji uczniów za pomocą e-dziennika, udzielali odpowiedzi 

na zadanie pytania od uczniów i rodziców, tłumaczyli niezrozumiałe zagadnienia, monitorowali 

postępy uczniów, oceniali i sprawdzali bieżącą wiedzę uczniów. Do nauczania zdalnego w 

szkole wykorzystywano przede wszystkim portal Office 365. Jest to narzędzie, które ułatwia 

prowadzenie zajęć wykorzystując różne metody (zadaj zadanie domowe, zaplanuj lekcję 

online). Nauczyciel miał możliwość założenia i korzystania z dysku Onedrive. Nauczyciele 

zostali wdrożenie do pracy z Office 365 i poprzez ten program prowadzili lekcje on-line. Każdy 

nauczyciel zmodyfikował program w zakresie treści nauczania do zrealizowania w 

poszczególnych klasach z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

równomiernym rozłożeniem materiału. Przygotowując daną lekcję nauczyciele korzystali z 
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pomocy platform edukacyjnych, aplikacji Genial.ly, przygotowywali ćwiczenia i testy za 

pomocą m. in. Learningapps, Wordwall, Quizlet., metzoo.pl, dyktanda.net, Forms. 

Nauczanie wczesnoszkolne klasy 1-3 także odbywało się w większości w formie stacjonarnej 

oraz w momencie przejścia na naukę zdalną za pomocą MSOFFICE 365. Tak jak w klasach 

starszych uczniowie uczestniczyli w lekcje online. To nauczyciel decydował o ilości zadanego 

materiału, formach jego sprawdzania i bieżącego monitorowania postępów ucznia.  

Nauczyciele stale doskonalili swoje metody pracy zdalnej, w tym czasie uczestnicząc w kursach 

on-line czy webinariach. 

Narzędziami do pracy zdalnej i komunikacji uczniów i rodziców z nauczycielami, dyrektorem 

oraz do realizacji podstawy programowej był Vulcan i platforma edukacyjna Microsoft Office 

365 w wersji A1. Każdy uczeń i rodzic otrzymał loginy i hasła do swoich kont i zalogował się. 

Informacje o możliwości użyczenia przez szkołę sprzętu rodzice uczniów otrzymywali przez 

kontakt telefoniczny z sekretariatu szkoły, przez informację zamieszczoną na funpagu szkoły 

lub przez e-dziennik. 

Nauka zdalna prowadzona była zarówno z wykorzystaniem pracy przed komputerem jak i bez 

(praca z podręcznikiem, ćwiczeniem i zeszytem). Nauczaniem zdalnym nie była tylko nauka on-

line czy video lekcje. Lekcje nauczyciela z oddziałem klasowym przez platformę edukacyjną 

Microsoft Teams trwały od 30 do 45 minut zgodnie z zaleceniami. 

Nauczyciele na prowadzonej e-lekcji przeznaczali część czasu pracy na bieżącą konsultację on-

line z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub 

czatu. W celu zróżnicowania form pracy nauczyciele pracowali z uczniami w sposób 

asynchroniczny (nauczyciel udostępniał materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie 

odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane było za pośrednictwem e-dziennika lub 

poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów 

komórkowych ucznia lub rodziców. Nauczyciele ustalali czas na wykonanie i odesłanie drogą 

on-line przez uczniów także zleconych prac domowych. Sześciu nauczycielom  i 17 uczniom 

użyczono komputery szkolne do pracy zdalnej. 

Monitorowanie wiedzy i postępów uczniów odbywało się z uwzględnieniem następujących 

wytycznych: 
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1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniali ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie miały wpływu czynniki związane                z 

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

3. Jeśli uczeń nie był w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel miał 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel miał umożliwić mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie miał wpływu poziom jego kompetencji 

cyfrowych. Nauczyciel miał obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności 

obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas 

jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiali oceny bieżące za wykonywane zadania,           w 

szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i np. 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogli organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mieli obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane. 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazywali dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawierało błędy. 

Szkoła w ramach nauczania zdalnego zaproponowała zorganizowanie dla uczniów i ich 

rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem. Konsultacje mogły odbywać się online        

w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub 

poprzez np. komunikatory społecznościowe. Nauczyciele na bieżąco informowali                           o 
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pojawiających się trudnościach wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez 

e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

Każdy wychowawca poinformował uczniów o systemie oceniania podczas pracy zdalnej oraz 

monitorowania postępów w nauce. 

Nauczyciele prowadzili dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

1. Dzienniki elektroniczne był uzupełniany na bieżąco każdego dnia, nauczyciele wpisywali 

temat lekcji, odznaczając frekwencję i wpisywali oceny z postępów uczniów w nauce. 

2. Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły tworzone były zdalnie i przesyłane drogą 

elektroniczną. 

O formie wypełniania dokumentacji i zasadach pracy zdalnej nauczyciele zostali 

poinformowani po raz pierwszy podczas rady pedagogicznej, która odbyła się 24.03.2020. i ta 

forma pozostała również podczas zdalnego nauczania wprowadzonego później. Nauczyciele 

odbywali na bieżąco formy doskonalenia zawodowego uczestnicząc w webinariach 

poświęconych pracy zdalnej. Dyrektor również uczestniczył w różnego rodzaju webinariach 

poświęconym tematom zarówno zdalnej edukacji jak i obsługi platformy Office 365. 

Szkoła prowadziła na bieżąco działalność wychowawczą. Realizowane były zadania zgodnie z 

harmonogramem uroczystości szkolnych. Zaangażowanie dzieci można było obserwować na 

funpagu szkoły, gdzie można było podziwiać prace dzieci. 

Warte podkreślenia jest to, że w okresie nauki zdalnej nauczyciele przeszli wiele szkoleń 

online, które ułatwiły im pracę z uczniem w nowych warunkach.  

Uczniowie ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.      

W związku z tym, że do szkoły w roku 2021 uczęszczało 15 uczniów z SPE Dyrektor Szkoły 

zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczna zarówno w oddziale przedszkolnym jak i w 

szkole, która jest organizowana jest w różnych formach, które to są odpowiednio dobrane do 

potrzeb i możliwości ucznia. Zasady organizacji i udzielania tej pomocy wynikają                            z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
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organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) ogłoszony dnia 22 lipca 2020 r. obowiązujący 

od dnia 1 września 2017 r. 

W oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne 

organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej tj. zajęcia korekcyjno -kompensacyjne czy terapia logopedyczna.  

W oparciu  o opinię szkoła lub oddział przedszkolny organizuję zajęcia adekwatne do zaleceń 

w niej zawartych. Dodatkowe godziny z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

umożliwiają objecie uczniów np. zajęciami wyrównawczymi lub zajęciami dla uczniów 

uzdolnionych. W utworzonej sali terapii do zajęć dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi są prowadzone zajęcia terapeutyczne dla uczniów z SPE. Sala jest wyposażona 

w odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt. 

Dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, określonymi w wydanych 

przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczeniami, stanowią w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Porębie przeszło 8% całej społeczności, z czego 12% to dzieci znajdujące 

się w oddziałach przedszkolnych, a prawie 7% to uczniowie szkoły z oddziałów I – VIII. Ponadto 

w szkole znajdują się uczniowie z wydanymi dla nich opiniami – 35 dokumentów (29% 

uczniów) wskazujących na specjalne potrzeby uczniów związane np. ze zdiagnozowaną u nich 

dysleksją, dysgrafią i dysortografią (specjalne potrzeby edukacyjne) lub wskazujących na 

występowanie różnorodnych deficytów rozwojowych bądź trudności w funkcjonowaniu 

psychospołecznym.  

Orzeczenia wydane dla dzieci i młodzieży dotyczą m. in.: występowania 

niepełnosprawności ruchowej w tym afazji, autyzmu w tym zespołu Aspegera, słabego 

słyszenia, niepełnoprawności intelektualnej w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym). 

Niektóre orzeczenia dotyczą występowania u uczniów niepełnosprawności sprzężonych, np. 

łącznie autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. 

W związku ze zróżnicowanymi potrzebami dzieci i uczniowie wymagają szczególnej 

troski i pracy uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne.  

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w ramach doskonalenia własnego warsztatu 

pracy mają możliwość brania udziału w zajęciach organizowanych we współpracy z Fundacją 

„Człowiek nie kosmita” – mogą skorzystać z praktycznej wiedzy i umiejętności osób tam 

pracujących.  

Ponadto w szkole, w trosce o wzmacnianie efektywności oddziaływań pedagogicznych 

nakierowanych na wszystkich uczniów - w tym na uczniów ze specjalnymi potrzebami, 

zatwierdzona została Innowacja p.n.: „Superwizja Kompetencji Kluczowych”.  Jest to pomysł 

na wspomaganie nauczycieli w realizowaniu ich zadań i jedna ze skuteczniejszych metod 



Raport o stanie miasta Poręba za 2021 r. 

 

109 
 

doskonalenia kompetencji i postaw profesjonalisty. Spodziewanym efektem zatwierdzonej 

innowacji będzie wzmocnienie realnych kompetencji oraz poczucia własnych kompetencji 

kadry pedagogicznej w zakresie metodyki pracy z uczniami w procesie dydaktycznym                   i 

wychowawczym, wzmocnienie kreatywności w projektowaniu metod pracy    i motywacji 

kadry pedagogicznej do samodoskonalenia własnych metod pracy.  

Kadra pedagogiczna poza tymi propozycjami uczestniczy również indywidualnie w 

szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Nauczyciele podjęli również studia podyplomowe w zakresie pracy z osobami ze spektrum 

autyzmu.   

Regularnie organizowane są spotkania z rodzicami dzieci i uczniów objętych 

kształceniem specjalnym oraz dokonywane są oceny wielospecjalistyczne i modyfikacje 

Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Badane jest zapotrzebowanie 

rodziców i uczniów na różne formy pomocy, diagnozowane są czynniki ryzyka i czynniki 

chroniące – wyniki badań znajdują odzwierciedlenie w Szkolnym Programie Wychowawczo – 

Profilaktycznym. 

Istotnym w szkole elementem pracy jest budowanie pozytywnych relacji pomiędzy 

uczestnikami całej społeczności szkolnej: organizowane są imprezy, wycieczki, spotkania 

integracyjne w klasach – we wszystkich formach uczestniczą na miarę możliwości aktywnie 

uczniowie ze specjalnymi potrzebami realizując założenia edukacji włączającej. Buduje to 

pozytywny klimat szkoły – takie postrzeganie placówki przez rodziców, uczniów i nauczycieli 

potwierdzone jest badaniami wewnętrznymi.  

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom ze specjalnymi potrzebami adekwatne zajęcia                     

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub rewalidacji. I tak, szkoła oferuje: udział 

w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z różnych przedmiotów, realizację zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych, terapii logopedycznej, rozwijanie zainteresowań uczniów                       w 

ramach kół zainteresowań i zajęć z młodzieżą uzdolnioną, w tym przygotowanie do 

konkursów. Aktualnie organizowane są zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII 

zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki.  

W dwóch znajdujących się na terenie placówki gabinetach znajdują się profesjonalne 

pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami zakupione ze 

środków własnych oraz ze środków unijnych. Od marca odbywają się zajęcia indywidualne        i 

grupowe z dziećmi przedszkolnymi z niepełnosprawnościami – realizowane są zajęcia z 

zakresu terapii ręki, arteterapii, muzykoterapii, elementy integracji sensorycznej, Trening 

Umiejętności Społecznych i zajęcia socjoterapeutyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone są 

przez odpowiednio przeszkoloną kadrę.  

W wyniku przystąpienia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Porębie do unijnego programu pt. 

"Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci                                                z 

niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1                 w 

Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Porębie" placówka wzbogaciła się 
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m.in. o następujące pomoce dydaktyczne i sprzęt: podświetlany basen z piłeczkami, Robot 

Photon, kabina do terapii zaburzeń SI, kolumna świetlna, kolumna wodna, pomoce do 

prowadzenia zajęć z zakresu muzykoterapii, pomoce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych      

z elementami SI, pomoce do prowadzenia terapii ręki, zestawy piankowych klocków, szafa          

z zestawem instrumentów, sześcian wspinaczkowy, domek lustrzany z akcesoriami.  

Szkoła wzbogaciła się również o zbiory wartościowych i przydatnych w pracy terapeutycznej, 

dydaktyczno-wyrównawczej i korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi pomocy w postaci pozycji 

książkowych, planów terapii, kart pracy, gier, itd. 

 

Oddział Przedszkolny 

Nasze przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości. 
 

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, które w grupie  będą 

rozwijały swoje umiejętności,  zdobywały wiadomości, będą dojrzewały emocjonalnie                  i 

nabywały umiejętności społecznych. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku,           w 

godzinach 7.00 – 16.30. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Wyżywienie w placówce 

obejmuje śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, 

urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki. 
 

Najważniejszą formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Ta forma 

aktywności występuje jako główny i dominujący sposób organizacji przestrzeni i działań 

dziecka.  Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka, stwarzając 

wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości 

kreujemy postawy aktywne i twórcze. Rozbudzając zainteresowania otaczającym światem 

przyrodniczym, kulturowym i społecznym uczymy postaw pro aktywnych. Traktujemy każde 

dziecko indywidualnie i wzbudzamy pozytywne myślenie i wiarę we własne możliwości. 

Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. 

Pomagamy dzieciom w zrozumieniu własnych uczuć i emocji, wdrażając do zachowań 

akceptowanych społecznie. Poprzez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

aktywnie promujemy edukację przedszkolną. Doskonale wiemy, że doświadczenia edukacyjne 

zdobywane w wieku przedszkolnym mają duży wpływ na przebieg edukacji szkolnej                      i 

późniejsze losy człowieka. 
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Wychowanie przedszkolne jest obecnie traktowane jako pierwszy szczebel edukacji. 

Dlatego zwracamy uwagę na znaczenie dobrze zaplanowanej i realizowanej pracy z dziećmi. 

Jedną z najbardziej skutecznych form nauki, jest ta forma, która w sposób aktywny 

wykorzystuje elementy zabawy. Dlatego tak ważne jest w naszym przedszkolu, aby dzieci 

mogły korzystać z różnego typu gier i zabaw aktywizujących, które są formą rozrywki, 

jednocześnie dbają o rozwój w różnych obszarach ważnych dla funkcjonowania dziecka.   Praca 

przedszkola opiera się na kompetencjach kluczowych - połączeniu wiedzy, umiejętności               i 

postaw, których potrzebuje każdy do samorealizacji i rozumienia świata. Należy brać je pod 

uwagę, począwszy od najwcześniejszych etapów edukacji. Jest to zestaw jednakowo ważnych 

umiejętności, określających człowieka jako jednostkę gotową stawić czoła wyzwaniom szybko 

zmieniającego się świata, mającą zdolność elastycznego przystosowywania się do 

zróżnicowanych wymagań, i to nie tylko w młodym wieku, ale przez całe życie, a także 

potrafiącą świadomie kierować swoim osobistym rozwojem we współpracy z innymi ludźmi. 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.  

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 

i inżynierii.  

4. Kompetencje cyfrowe.  

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.  

6. Kompetencje obywatelskie.  

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.  

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Działania podejmowane przez przedszkole w zakresie doradztwa zawodowego 

obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi 

zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, a także uzdolnień. Doradztwo 

zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z programem 

wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem celów edukacyjnych oraz 

wychowawczo-profilaktycznych. 

W naszym przedszkolu codziennie realizujemy zajęcia podstawy programowej MEiN, 

które urozmaicamy licznymi zajęciami dodatkowymi, które kształtują i rozwijają 



Raport o stanie miasta Poręba za 2021 r. 

 

112 
 

wszechstronnie dziecko, a także doskonale przygotowują do podjęcia nauki w szkole.                   

W naszym przedszkolu funkcjonują 3 grupy: 

Grupa - Pszczółki - to dzieci 2,5 i 3 letnie    

Grupa - Motylki - to dzieci 4 i 5 letnie 

Grupa - Biedronki- to dzieci 6 letnie 

 

Nasi wychowawcy wiedzą, że o jakości pracy przedszkola decyduje jakość współpracy 

nauczycieli i rodziców. Podstawową formą współpracy naszego przedszkola z domem 

rodzinnym dziecka jest dobry przepływ informacji na drodze rodzic-nauczyciel. Bezpośredni 

kontakt pozwala na wzajemne poznanie się i zrozumienie wzajemnych potrzeb, oczekiwań           

i problemów wobec siebie nawzajem. Żadna inna metoda nie zastąpi stałego kontaktu                     

i rozmów. Angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola jest niezbędnym 

i bardzo ważnym warunkiem powodzenia procesu edukacyjnego. 

 
Dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę osób, dla których praca z dziećmi  jest 

powołaniem. W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom 

optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego 

stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, 

stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, 

pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole. Kierujemy 

edukacją przedszkolną na poszczególnych etapach rozwoju dziecka tak, aby uzyskało wysoka 

gotowość szkolną. Wspomagamy rozwój każdego dziecka, wyrównując jego szanse 

edukacyjne poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, współprace z nauczycielem-

wychowawcą, pedagogiem, logopedą, poradnią pedagogiczno-psychologiczną. Służą temu 

dwie sale terapeutyczne, wyposażone w odpowiedni sprzęt.  Tworzymy sprzyjająca atmosferę 

w placówce, wpływającą na pełną aklimatyzację i adaptację dziecka w warunkach 

przedszkolnych. Systematycznie dostosowujemy naszą bazę dydaktyczną i wyposażenie 

placówki do wysokich standardów edukacyjnych - sale przedszkolne wyposażone w tablice 

interaktywne. 

Powody, dla których rodzice chętnie zapisują swoje dzieci do oddziału przedszkolnego 

działającego przy Szkole Podstawowej Nr 2: 
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  znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach 

życia, 

 wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole 

 dzieci osiągają lepsze wyniki nauczania, 

 uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza, zwłaszcza jedynakom, szczególną okazję do 

rozwijania dojrzałości emocjonalnej, 

 grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem nauczyciela relacje stanowią 

bardzo sprzyjające środowisko do rozwoju umiejętności językowych, 

 wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń              

w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się, 

 wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione           z 

domu o doświadczenia rówieśników, 

 obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego 

profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy 

niedostatku podstawowych umiejętności – nauczyciel może rozwijać i korygować 

zaburzone funkcje dziecka, 

  nasz oddział przedszkolny skutecznie kształtuje gotowość dziecka do nauki szkolnej, 

przygotowuje do uczenia się przez całe życie i przez to zapewni a mu lepsze szanse 

edukacyjne. 

 

Świetlica 

Funkcja opiekuńcza szkoły realizowana jest również w świetlicy, która to jest czynna 

codziennie od 7.00 do 16.30 i cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów. Świetlica 

szkolna to na pewno miejsce wyjątkowe dla wielu uczniów naszej szkoły. 

Jest to miejsce jeszcze bardziej szczególne, gdyż świetlica mieści się w przestronnej, 

przystosowanej do tego sali, a ponadto posiada tak szerokie wyposażenie, że uczniowie 

przebywając w niej nigdy się nudzą.  
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Na świetlicy jest zawsze gwarno i wesoło. Każdy uczeń znajdzie tu dla siebie „swoje miejsce”. 

Uczniowie lubią bawić się na ściance wspinaczkowej oraz ściance Knoocker. Inna część sali 

przeznaczona jest dla uczniów, którzy lubią tworzyć różnorodne konstrukcje  z klocków czy 

grać w gry planszowe, logiczne oraz zręcznościowe. Świetlica to też miejsce , w którym 

uczniowie samodzielnie bądź przy pomocy nauczyciela odrabiają zadania domowe. Na 

świetlicy wygospodarowano również kącik relaksu, gdzie uczniowie mogą usiąść i 

porozmawiać ze sobą nawzajem. 

Zatem, każdy z uczniów przebywający na świetlicy ma określone zadanie. Zadanie, które 

właściwie sam sobie wyznacza. Bardzo ważne jest dla mnie jako dla dyrektora szkoły by dzieci 

podczas zajęć świetlicowych mogły swobodnie działać, uczyć się, także przez zabawę. Chcę, by 

wspólnie spędzony czas był dla nich doskonałą lekcją integracji z innymi. Świetlica staje się 

wyjątkowa, gdy są w niej nasi uczniowie. Niestety w dobie pandemii była wykorzystana przez 

uczniów realizujących naukę na terenie szkoły.  

Świetlica jest też wyjątkowa z innych powodów. Dbam o to, by uczniowie czuli się w niej 

przyjemnie i komfortowo. 

Ponadto świetlica to też miejsce przede wszystkim bezpieczne. Jako dyrektor dokładam 

wszelkich starań, żeby uczeń spędził tu przyjemnie czas, do momentu powrotu do domu.  

Plac zabaw oraz boisko szkolne 

Plac zabaw został wyposażony w nowe sprzęty w kwietniu 2020 r. oraz w sierpniu 2021 r. 

Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sprzętu na placu zabaw jak i z boiska czy to w ramach zajęć 

WF czy podczas pobytu na świetlicy.  

 W ramach profilaktyki uczniowie biorą udział w następujących akcjach:   

„Trzymaj formę", 

"Bieg po zdrowie", 

"Stop dopalaczom", 

„Smak życia czyli debata o dopalaczach”, 

„Śniadanie daje moc”, 

„Zdrowo jem, więcej wiem”, 
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„Żyj smacznie i zdrowo”. 

 

Szkoła otrzymała następujące certyfikaty, podziękowania i wyróżnienia:  

 

certyfikat "Szkoła Myślenia Pozytywnego", 

udział w  konkursie "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - laureaci nagrodzeni wyróżnieniem (8 osób), 

akcja skierowana do rodziców: „By powstał dom, trzeba wiele troski”, 

Międzynarodowy dzień Tolerancji - opracowanie i udostępnienie materiałów uczniom klas                   

IV – VIII akcja informacyjno-edukacyjna,      

"Dzień Wody" - we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, 

we współpracy z  Centrum Inicjatyw Lokalnych - realizacja programu "Dzieci uczą rodziców". 

 

 

Raport  Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Misia Uszatka za 2021r.  

1. Funkcjonowanie przedszkola.  

2. Osiągnięcia przedszkola w 2021r. 

3. Inwestycje i remonty w 2021r. 

4. Zakupy pomocy dydaktycznych w 2021r. 

5. Projekty gminne realizowane  w 2021r. Beneficjent : Gmina Poręba, realizator Przedszkole 
Miejskie Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie. 

Ad.1. Funkcjonowanie przedszkola 

Liczba oddziałów do 28.02.2021r. - 8, liczba dzieci 185. 

1. Liczba oddziałów od 01.03.2021r. – 9, liczba dzieci 210. 

2. Liczba oddziałów od 01.09.2021r. – 9 , liczba dzieci 198 

3. W placówce zatrudniona jest kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracyjno- 
obsługowi, zgodnie z zatwierdzonym przez Organ Prowadzący na każdy rok szkolny 
arkuszem organizacyjnym.  Dyrektor prowadzi politykę kadrową w sposób, 
zapewniający wysokie funkcjonowanie placówki w środowisku.  

 

4. Liczba nauczycieli:  

a) w roku szkolnym 2020/2021:  
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- zatrudnienie ogółem: 21,43 etatu – ogólna liczba osób 29, w tym nauczyciele 13,41 etatu 
– liczba osób 18. 

b) zatrudnienie na dzień 01.09.2021r.: 

- zatrudnienie ogółem: 22,51 etatu – ogólna liczba osób 25, w tym  nauczyciele 12,88 etatu 
– liczba osób 15. 

 

Wykwalifikowana kadra pedagogów dba o to, aby pobyt dzieci w placówce był miłym, 

beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu. Nauczycielki znają potrzeby, możliwości i 

oczekiwania dzieci jak również środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość                    

o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka w 

celu lepszego stymulowania jego edukacji. W pracy wykorzystują aktywne metody 

pracy.  Pedagodzy stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

warsztatach oraz studiach podyplomowych. Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się 

specjaliści, posiadający następujące kwalifikacje: 

Oligofrenopedagogika,  

Surdopedagogika, 

Logopedia, 

Terapeuta pedagogiczny, 

Specjalista autyzm, Asperger, 

Tyflopedagogika. 

Dyrektor przedszkola dodatkowo zatrudnia nauczyciela języka angielskiego oraz 

nauczyciela religii. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, 

kursach, szkoleniach oraz webinariach, w tym szkoleniach organizowanych w przedszkolu                

w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 w ramach 

realizacji projektu: „Doposażenie  w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci              

z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1                         

w Porębie (…)” 7 nauczycieli ukończyło następujące szkolenia: 

ADHD – jak pomóc dziecku objawiającemu zespół nadpobudliwości ruchowej ADHD, 

Arteterapia, 

Terapia ręki, 

TUS, 

WWR – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

Zabawy logopedyczne i korygujące rozwój mowy dziecka, 

Zrozumieć dziecko z zespołem Aspergera. 
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Nauczyciele w trakcie roku szkolnego ukończyli łącznie 95 szkoleń ( kursy, webinaria, 

warsztaty). 

Personel administracyjno-obsługowy, posiada stosowne kompetencje do wykonywania 

przydzielonych zadań, a przede wszystkim wykazuje wysoką kulturę osobistą.  

5. Plac zabaw : 12 urządzeń. 
6. Posiłki zapewnia firma cateringowa. 

7. Przedszkole korzysta z bezpłatnego przewozu dzieci organizowanego przez Gminę 
Poręba.  

8. Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie czynne jest 5 dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00. Realizacja podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00. Przedszkole 
ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań 
dzieci. W przedszkolu są prowadzone zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo w związku z realizacją projektu 
„Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci                                z 
niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w 
Porębie (…)” przedszkole prowadziło zajęcia specjalistyczne tj. sensoplastyka, trening 
umiejętności społecznych, terapia ręki, muzykoterapia, zajęcia rewalidacyjne                     z 
elementami integracji sensorycznej, logoterapia z rytmiką. Dodatkowo w związku          z 
realizacją projektu „ Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 w Porębie" przedszkole wzbogaciło się o 1 dodatkową salę dydaktyczną 
dla nowej grupy „Kangurki”, w pełni doposażoną w pomoce dydaktyczne, która 
również została wyremontowana. Wyremontowano również dwie dodatkowe sale 
dydaktyczne, gdzie jedna z nich pełni rolę sali do zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  

9. Przedszkole realizuje roczny plan pracy przedszkola współpracując min. Ze 
środowiskiem lokalnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organem 
prowadzącym, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską oraz organizacjami, 
stowarzyszeniami działającymi na terenie Miasta Poręba. 

10. W okresie od 1 lipca 2021r. do 31.08.2021r. przedszkole organizowało dyżur wakacyjny 
dla wszystkich dzieci z Miasta Poręba. Na dyżur wakacyjny zapisanych było 120 dzieci. 

11. 1 czerwca 2021r. w przedszkolu został zorganizowany dzień dziecka dzięki współpracy 
z organem prowadzącym. 

Ad.2. Osiągnięcia przedszkola ( dydaktyka, wychowanie, opieka) 

1. Dzięki bardzo dobrej współpracy Naszego Przedszkola z Fundacją PZU, przedszkole w roku 

2021r. pozyskało dzięki realizacji wspólnych projektów  pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 

9900zł : 
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„Europejski Dzień Numeru Alarmowego” (09.03.2021)- Dzieci poznały bardzo ważny numer 

alarmowy 112 i dowiedzieliśmy się w jakich sytuacjach z niego korzystać.                                     W 

ramach projektu do sali zostały zakupione zabawki tematycznie związane z zawodami 

ratunkowymi tj. : samochody strażackie, policyjne, karetki pogotowia, klocki Lego, klocki 

Duplo, remiza strażacka, układanki, gry planszowe itp. Całkowity koszt projektu to 2750 zł.  

„W świecie bajek” (08.06.2021) - Tym razem dzieci z kilkoma rodzicami uczestniczyły w grze 
terenowej : "Czerwony Kapturek". Do sali zostały zakupione zabawki i gry oraz słodycze              i 
woda dla dzieci za łączną kwotę 4400 zł.  

„Kodowanie na dywanie – ratujemy pieski” (16.11.2021). W ramach wolontariatu w naszej 
grupie zorganizowana została zbiórka psiej karmy (za co wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy), która trafiła do miejscowego schroniska. Do sali zakupione zostały pomoce 
dydaktyczne, zabawki tj. roboty, maty do kodowania, woda mineralna oraz słodycze. 
Całkowity koszt projektu to 2750 zł.  

2. Dzięki współpracy z CIL przedszkole pozyskało w ramach 1% kwotę 1709 zł.,  za którą to 

kwotę do przedszkola został zakupiony ozonator. 

3. Udział w  akcji „Ile waży św. Mikołaj” – 07.01.2021r. 

4. Laureat konkursu wojewódzkiego  organizowanego przez Kuratorium Oświaty           w 

Katowicach " Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce prowadzonego                w 

ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa realizowanej w 

zakresie programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w województwie 

śląskim w roku szkolnym 2019/2020÷2020/2021" - "FESTIWAL PRZYJAŹNI" – 

10.01.2022r. 

5. Udział w akcji "Przedszkole przyjazne Seniorom", w ramach kampanii „@Solidarni       z 

Seniorami” organizowanej przez @Głos Seniora – 19.01.2021r. 

6. Udział w ogólnopolskiej akcji „ Serce za odwagę” – 20.01.2021. 

7. Udział w ogólnopolskiej akcji „Razem na święta” – 25.01.2021r. 

8. I miejsce w ogólnopolskim konkursie ” Magiczna maska karnawałowa” 

zorganizowanym przez miesięcznik „ Bliżej przedszkola” oraz Przedszkole Miejskie nr 

1 we Włodawie. 

9. Otrzymanie tytułu „ Inspirator Kariery 2020” – 18.03.2021r. 
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10. Realizacja programu „Kreatywnej gimnastyki” – 09.04.2021r. 

11. Zorganizowanie konkursu gminnego dla babci i dziadka – 19.04.2021r. 

12. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Jesteśmy różni, ale równie 

ważni”.- 21.04.2021r. 

13. Udział w  akcji „Akademia programistów” – 27.05.2021r. 

14. Zorganizowanie wspólnie z Gminą Poręba Dnia Dziecka w przedszkolu. 

15. Realizacja wspólnych programów z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną                        

w Zawierciu „ Czyste powietrze wokół nas”, „Żywienie na wagę złota”, „Szkoła czystych 

rąk”, „ Brązowo, ale czy zdrowo”. 

16. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Kubusiowi przyjaciele natury” – 

20.06.2021r. 

17. Realizacja projektu „ Mały programista” – 15.09.2021r. 

18. Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania , w dniach 9-24.10.2021r.  

19. Pasowanie na przedszkolaka – 10.11.2021r.  

20. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025., 

zakup książek do przedszkola za kwotę 3000,00zł. 

21. Udział w XX „Biegu papieskim” w Porębie, zorganizowanym przez SP2. 

22. Udział w akcji „Szkoła pamięta”- 01.11.2021r. 

23. Udział w akcji „Szkoła do hymnu”- 11.11.2021r. 

24. I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym " Mój liściasty zwierz", 

zorganizowanym przez miesięcznik " Bliżej przedszkola" - 15.11.2021r. 

25. III miejsce Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Kolorowa rafa koralowa", 

zorganizowanym przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" – 21.11.2021r. 

Ad. 3. Inwestycje i remonty w 2021r. 

1. Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej PCV wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi – 4 szt. – 7 470,00zł. (Tygryski) 02.02.2021. 
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2. Adaptacja sal nr 17, 18, 18A oraz szatni Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Porębie zgodnie 

z umową nr 3/2021/ŚP – 65 265,05zł. 09.03.2021 ( Projekt „Doposażenie… oraz Projekt 

Stworzenie…). 

3. Wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej PCV wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi – 8 100,00 zł.(gabinet Dyrektora + korytarz) 22.03.2021. 

4. Wykucie otworu, wprawienie drzwi oraz obróbka wraz z malowaniem w budynku 

Przedszkola Miejskiego nr 1 – 2 700,21zł. 29.03.2021. 

5. Rozbudowa systemu domofonowego – 1 939,00zł.17.05.2021. 

6. Modernizacja systemu domofonowego – 400,00 zł. 06.10.2021. 

7. Wycięcie drzewa i posprzątanie – 864,00zł. 03.11.2021. 

8. Wymiana okien sala 16 i 19 – 22 739,99zł. 19.11.2021. 

Ad.4. Zakupy pomocy dydaktycznych w 2021r. 

1. Skrzynia FEJENSENG (na zabawki) – 329,00zł. 11.06.2021. 

2. Tor przeszkód z wieżami, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak pojedynczy – 

19 778,40zł 31.05.2021 Projekt „Stworzenie…” 

3. Zakup zabawek – moje bambino – 1 885,87zł. 02.09.2021 ( projekt Stworzenie…) 

4. Duża skrzynia ogrodowa 2 szt. – 413,98zł .23.09.2021 

5. Quadro dwustronna biblioteczka stojąca szara – 374,02zł. 30.03.2021 

6. Zakup zabawek – 3 117,00zł. 08.11.2021 

7. Pomoce dydaktyczne – Projekt Stworzenie – 12189,30zł. 28.05.2021r. 

8. Pomoce – sala rewalidacyjna – 8723,85zł. 10.09.2021r. 

9. Pomoce dydaktyczne – Projekt Stworzenie…- 21627,36zł.  25.03.2021r. 

10. Pomoce dydaktyczne – Projekt Stworzenie – 4358,75zł. 11.08.2021r. 

11. Montaż zestawów meblowych do wyposażenia sal – Projekt Stworzenie(…)  

2361,60zł. – firma MPWiK. 28.02.2021r. 
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Ad.5. Projekty unijne. 

1. Realizacja projektu: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu 

Miejskim  Nr 1 w Porębie”. Beneficjent: Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba. 

Realizator: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Porębie, ul. Zakładowa 15. Źródło 

finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 

i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – konkurs. Całkowita wartość projektu : 474 762,40 PLN. Wartość 

dofinansowania UE : 403 548,04 PLN. 

2. Realizacja projektu  "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla 

dzieci  z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu 

Miejskim Nr 1  w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Porębie" . 

 Beneficjent: Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba. Realizator:  Przedszkole 

Miejskie Nr 1 w Porębie, ul. Zakładowa 15 oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła 

II w Porębie, ul. Wiedzy 3.  

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:11.1.3. Wzrost 

upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Całkowita wartość 

projektu: 324 365,00 PLN. Wartość dofinansowania UE :                           275 710,25 PLN. 
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Świetlica  Środowiskowa w Porębie  

 

            W 2021 roku Świetlica Środowiskowa w Porębie zrealizowała poniższy program 
edukacyjno-wychowawczy, którego głównym celem było zorganizowanie i przeprowadzenie 
zajęć oraz programów ukazujących perspektywy zdrowego stylu życia bez zażywania 
substancji uzależniających czy alkoholu. 

       

Formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 
warunkach obostrzeń związanych z pandemią w Świetlicy Środowiskowej w Porębie w 2021 
roku w dniach 04.01.2021 – 15.01.2021 

 

I  Konkursy plastyczne zorganizowane dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej (informacja 
i kontakt drogą telefoniczną, strona internetowa placówki). 

 

1. Udział wychowanków w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży 
zorganizowanym przez Centrum Kultury Agora we Wrocławiu pt. "Motyla Noga". 

Konkurs adresowany był dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 lat. 

Motyle to magiczne owady, które ze względu na swoje kolory budzą zachwyt. Mało które 
owady aż tak zachwycają swoim wyglądem. Technika wykonania prac była dowolna. Format 
prac nie przekraczał 50x70 cm. 

Wychowankowie pracą z zakresu malarstwa, rysunku (pastele, kredki, akwarela, olej, techniki 
własne) mieli ukazać motyla rozsiewającego swoją magię i blask. 

 

2. Udział wychowanków w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Inne Spojrzenie". 
Temat "Życie bajką jest". Konkurs organizowany był przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Sosnowcu 

Odbiorcami były dzieci i młodzież od 6 do 16 lat. 

Wychowankowie w swoich pracach mieli ukazać świat jako zachwycający, a przede wszystkim 
magiczny - pełen bajkowych stworów, postaci i tajemniczych miejsc. 

Konkurs miał za zadanie wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży, poszukiwanie 
nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

Technika wykonania prac była dowolna, format prac: A4, A3. 

 

3. Udział wychowanków w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci organizowany był 
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pt."Mój bezpieczny dom". 
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Konkurs zorganizowany był dla dzieci klas 1- 3. Techniką wykonania pracy były farby, kredki, 
ołówki, flamastry. Format pracy: A3. 

Dzieci poprzez pracę twórczą miały ukazać swoje bezpieczne miejsce, azyl w którym czują się 
komfortowo, ale jednocześnie  utrwalają zdobyte już wiadomości na temat zasad 
bezpiecznego przebywania i korzystania z różnych niebezpiecznych urządzeń znajdujących się 
w ich domach. 

Bezpieczeństwo ponad wszystko! 

 

4. Udział wychowanków w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym p.t. "Autoportret czyli 
portret własny"- IV edycja 

Celem konkursu było stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret 
miał przedstawiać zarówno cechy fizyczne jak i pokazywać osobowość takim jakim się jest 
wewnątrz i na zewnątrz. Zastanowienie się więc nad tym, jakimi chcemy pokazać się światu. 
Pokazać jakim jesteś naprawdę wykonując swój autoportret. Konkurs dla dzieci i młodzieży 
od 7 do 17 lat. 

Technika wykonania: malarska (farby plakatowe, akwarele, akrylowe, olejne); rysunkowe 
(ołówek, kredki, pastele, węgiel); przestrzenne (rzeźba, płaskorzeźba). Format pracy: A3. 

 

II  Półkolonie 2021 zorganizowane przez Gminę Poręba pod kierownictwem mgr Edyty Lora-
Bijak odbywające się od 04.01.2021-16.01.2021 w hali sportowej w godz, 9:00 - 12:00 i na 
Orliku w godz. 12:00 - 15:00. 

Zajęcia sportowe w ramach półkolonii przeznaczone były dla dzieci z klas podstawowych 1-4  

Były to: 

– akademia siatkarska 
– badminton 
– Piłkarska Szkółka Orlika 
– gry, zabawy i animacje sportowe 
– szkoła przetrwania 

 

Sporządzenie kompleksowego sprawozdania merytoryczno-finansowego związanego z 
ukończeniem zadaniem konkursowego p.t. Nasz talent naszym dopalaczem!”        

Przygotowanie sali głównej i sali „Cichej nauki” do zajęć - zgodnie z nowymi zaleceniami w 
związku z epidemią wirusa COVID-19 (kompleksowa dezynfekcja wszystkich sprzętów 
znajdujących się w placówce specjalistycznymi środkami, aranżacja i zabezpieczenie 
przestrzeni w pomieszczeniach) 

 

Walentynki 

Zabawa Walentynkowa – wykonanie dekoracji i „skrzynki walentynkowej”   
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Przygotowanie własnej kartki walentynkowej - praca plastyczna wg. własnego projektu 

 

Dzień Kobiet   

Kreatywne prace plastyczne i techniczne – przerabianie i ozdabianie słoików na wazon pełen 
kwiatów dla każdej kobietki  

 

Topienie Marzanny 

Świętowanie pierwszego dnia wiosny –  wspólne wykonanie kukły Marzanny. Spacer nad 
Czarną Przemszę wraz z wychowankami i pożegnanie zimy. 

 

Dzień Matki – wykonywanie laurek i drobnych upominków. Konkurs z nagrodami na 
najpiękniejszy poetycki wiersz dla Mamy. 

 

 Dzień Dziecka – organizacja gier i zabaw sportowych, rozrywkowych, indywidualnych w 
plenerze, przygotowanie ogniska i wspólne pieczenie kiełbasek, wyprawa na lody 

 

Przygotowanie i realizacja planu Wakacje 2021 

28 czerwca - 2 lipca 

Wycieczka do ENERGYLANDII w Zatorze                                                                         

Quizy, kalambury, zgadywanki – utrwalenie logicznego myślenia 

5– 9 lipca   

Czas wolny - jak go pożytecznie wykorzystać?” - pogadanka na temat  planowania czasu 

wolnego podczas wakacji                                                                                                       

Moje wymarzone wakacje - praca plastyczna                                                                      

Klocki LEGO - własny pomysł na coś fajnego                                                                   

Zabawy na boisku szkolnym - piłka nożna, koszykówka, siatkówka                            

Malowanie kredą po asfalcie                                                                                     

 Wykonujemy własnego "slima"                                                                                        

Zwierzaki z rolki papieru - praca techniczna                                                                         

Piknik w plenerze ze sztalugami – wystawa prac                                                                
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Turniej w „piłkarzyki” z nagrodami  (I miejsce – Alan Cieśla, II miejsce – Igor Zalejski, III 

miejsce – Maciej Kubicz) 

12 – 16 lipca   

Zabawy na świeżym powietrzu - plac zabaw                                         

Budujemy najpiękniejszy zamek z piasku                                                                            

Turniej w warcaby z nagrodami (I miejsce – Katarzyna Rozlach , II miejsce – Anna Kosowska, 

III miejsce – Nadia Błędowska)                                                                  

Zapoznanie z mapą Polski - wyszukiwanie miejsc wyjazdów                                            

Zabawy na boisku szkolnym - tory przeszkód, zbijak, ciciubabka                                          

Masa solna - czary i magia - wesołe potworki                                                                   

Prażonki – wspólne biesiadowanie przy ognisku                                                                   

Gotuj z nami! – zajęcia kulinarne                                                                                       

Wyścigi sportowe z nagrodami                                                                                                 

Rajd po lesie – rowerowa wycieczka krajoznawcza 

19 – 23 lipca 

Wycieczka do pobliskiego lasu, parku w celu zebrania materiałów do wykonania prac 

technicznych np. kamyki, patyczki, szyszki, trawy, liście                                             

Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia : ,,Kamykowe stworki”                      

Czarodziejski worek - rozpoznajemy przedmioty po dotyku                                            

Zawody w skakaniu na skakance - boisko szkolne                                                         

Kolorowe ważki z patyczków po lodach - praca techniczne                                                     

Gry i zabawy dramowe - ,,Zgadnij kim jestem?''                                                                   

Małe kino - bajki i filmy dla dzieci - projekcja z użyciem tablicy interaktywnej                  

Mecz piłki nożnej na boisku szkolnym                                                                     

Projektujemy i wykonujemy własną ,,Kartkę z wakacji ''                                                     

"Duży i mały skok" - wygibasy do piosenek dziecięcych                                        

„Czarodziejski worek” – porusz swoje zmysły!                                                                    
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Dzień baniek mydlanych – mydlany szał!                                                                             

Spiesz się! - układanie puzzli na czas                                                                             

Wycieczka do ZOO we Wrocławiu 

26 – 30 lipca  

Korzystamy z siłowni na powietrzu - spacer po ścieżce edukacyjnej                       

Własnoręczne wykonanie pacynki na palec - igła, nitka, filc                                  

Poszukiwacze skarbów - szukamy ukrytego przedmiotu ”ciepło-zimno”                          

Zabawy na szkolnym placu zabaw - huśtawki, piaskownica, drabinki                      

„Świetlikowa Noc” - bawimy się razem! 

Zajęcia z arteterapii z terapeutą zajęciowym                                                                      

Zawody w badmintona z nagrodami  (I miejsce – Dawid Mazur, II miejsce – Joanna Nowak, III 

miejsce – Oliwia Śrótwa) 

2– 6 sierpnia 

Wycieczka z kocami i matami nad miejskie stawy - prace plastyczne z użyciem pasteli, węgla, 

kredek                                                                                                                                         

Gry i zabawy na placu szkolnym                                                                                

Projektujemy i szyjemy własną torebkę, etui na telefon                                                     

Zabawy sportowe na powietrzu - gra w klasy, gra w kolory                                                

Turniej w ping-ponga z nagrodami  (I miejsce - Marcin Sikora, II miejsce - Marcel Borówka, III 

miejsce - Szymon Zawisza)                                                                                    

Świetlicowe laboratorium kinetyczne – odkrywamy tajemnice nauki          

9 – 13 sierpnia  

 Poszukiwacze skarbów – zabawy i gry orientacyjne                                                 

Wykonujemy własną biżuterię z użyciem zestawów kreatywnych                                          

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu - hula-hop, skakanki, boomerang                              

Spacer nad pobliskie stawy – obserwacja lokalnej przyrody                                             

Konkurs karaoke - śpiewanie ulubionych piosenek                                                       
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Rozwijanie zdolności manualnych - modelina, ciastolina                                                      

Quiz - sprawdzamy wiedzę o bohaterach bajek 

16 – 20 sierpnia  

Zabawa kolorami - mieszanie farb – „Jak powstają nowe barwy?”     

Projekcja bajek z użyciem tablicy interaktywnej                                                                                        

,,Wakacje moich marzeń''- praca plastyczna dowolną techniką                                          

Zabawy sportowe: rzuty piłką do celu, przeciąganie liny, wyścig w worku, „dwa ognie”  

Wykonujemy własny witraż - tematyka dowolna                                                                   

Mecz piłki nożnej na boisku szkolnym                                                                           

Układanie puzzli na czas - konkurs z nagrodami                                                                

Zajęcia relaksacyjne w rytm muzyki z piłkami gimnastycznymi                                         

Zajęcia z silwoterapii z terapeutą zajęciowym                                                                      

Turniej w warcaby z nagrodami                                                                                         

Ognisko – pieczemy kiełbaski 

23 – 27 sierpnia 

Warsztaty z gliną – uruchamiamy w sobie artystę                                                          

Wycieczka do Parku Rozrywki i Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu                 

„Magiczna kula” – słoik z wakacyjnymi wspomnieniami                                                   

Własny gniotek - praca manualna                                                                                       

Origami - zwierzątka z papieru - zajęcia zręcznościowe                                                              

,, Żegnajcie wakacje'' - praca plastyczna, technika dowolna 

28 – 31 sierpnia 

Wycieczka do Aquaparku w Łazach                                                                               

„Piaskowe szaleństwo” - konkurs na najorginalniejszą budowlę z piasku            

 

Zawody „Kapsel CUP Zagłębie” w Będzinie 

Organizacja preeliminacji zawodów w kapsle w Świetlicy Środowiskowej i wyłonienie trzech 
najlepszych zawodników spośród wychowanków biorących udział w zawodach w Porębie. 
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Wyjazd na zawody do Będzina z reprezentantami Poręby: Igor Zalejski, Marcin Sikora, Szymon 
Zawisza – biorący udział finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe od organizatorów 
zawodów. 

 

Dzień Chłopaka 

Przygotowanie poczęstunku wykonanego własnoręcznie przez wychowanki. Konkurs z 
nagrodami na Mistera Świetlicy Środowiskowej. 

 

Przygotowywanie dokumentów dotyczących  projektu p.n. „Nasz talent naszym 
dopalaczem!”- opracowanie sprawozdań uwzględniających stronę merytoryczną i finansową 
związanych z kontrolą ROPS w Katowicach. 

 

XX Bieg Papieski w Porębie 

Przygotowywanie wychowanków do udziału w biegu – treningi, dowóz na miejsce imprezy, 
zapewnienie powrotu. 

bieg na 600m – Miejsce II – Marcin Sikora 

bieg na 100m – Miejsce II – Maciej Kubicz 

bieg na 100m – Miejsce III–  Szymon Mrożek 

Pozostali wychowankowie, którzy wzięli udział w imprezie: Banasik Lena, Wiktoria Banasik, 
Alan Cieśla, Szymon Zawisza. 

 

XIX Przegląd Kulturalny Świetlic Środowiskowych w Zawierciu 

Udział w XIX Przeglądzie Kulturalnym Świetlic Środowiskowych w Zawierciu. W roku 2021 
konkurs odbył się w formie literacko-rysunkowej pt. "Hakuna matata – nie martw się". 
Wyróżnionymi finalistkami konkursu były Oliwia Śrótwa, Julia Jagusińska, Alicja Kowalczyk, 
które napisały wiersze i opowiadanie, które również zilustrowały. Ich prace zostały 
nagrodzone i opublikowane w biuletynie literackim wydanym specjalnie z okazji finału 
konkursu a placówka otrzymała puchar, dyplom i voucher rzeczowy.  

 

Halloween 

Organizacja zabawy i przygotowanie poczęstunku dla wychowanków placówki 

Przygotowanie materiałów i Konkurs na wykonanie najoryginalniejszego stroju na Halloween 

Miejsce I - Lena Banasik, Miejsce II – Oliwia Sitek  , Miejsce III – Fabian Błędowski 
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Andrzejki 

Wykonanie przez wychowanków Świetlicy Środowiskowej wróżb andrzejkowych, 
przygotowanie poczęstunku z użyciem maszyn do popcornu i waty cukrowej oraz dekoracja 
sali do zabawy Andrzejkowej. 

 

Mikołajki 

Przygotowanie paczek mikołajkowych (zakup i dowóz produktów cukierniczo-spożywczych) 
Wizyta Świętego Mikołaja z uroczystym wręczeniem paczek mikołajkowych wychowankom 
placówki.  

 

Udział w challengeu na "Najoryginalniej ubraną choinkę". Przygotowanie materiałów 
niezbędnych do wykonania ozdób choinkowych (wg. własnego pomysłu), wykonanie i 
przystrojenie choinki. 

 

Sala relaksu i swobodnej myśli 

Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w drugim pomieszczeniu placówki przeznaczonym na „Salę 
relaksu i swobodnej myśli” dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej - przygotowanie 
pomieszczenia i przeprowadzenie prac remontowo-elektryfikacyjnych, złożenie zapytań 
ofertowych na zaprojektowanie wyposażenia/urządzeń sali, rozpoczęcie realizacji 
wyłonionego projektu. 

 

Udział w programie kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" pod hasłem "W poszukiwaniu 
szczęścia " czyli o oswajaniu wychowanków z wyrażaniem i nazywaniem emocji 
towarzyszących nam w codziennym życiu oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami wg. 
scenariuszy zajęć. 

 

Realizacja całorocznego programu socjoterapeutyczno-profilaktycznego przeznaczonego dla 
wychowanków Świetlicy Środowiskowej wg. scenariuszy zajęć 

 

Aktywności realizowane przez cały rok: 

            - Kuchnia świetlicowa – całoroczne zajęcia kulinarne 

- Zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej 

- Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej 

- Mecze piłki nożnej, koszykówki, siatkówki na boisku szkolnym 

- Gry i zabawy na świeżym powietrzu z użyciem własnych sprzętów (hulajnogi, 
skakanki, deskorolki, badminton, piłki itp.) 
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- Opracowywanie indywidualnej dokumentacji wychowanków Świetlicy 
Środowiskowej oraz dokumentów bezpośrednio dotyczących placówki 

- Całoroczne wykonywanie dekoracji w  salach placówki  dostosowanych do pór roku 

- Całoroczne wyjazdy na basen kryty w Zawierciu 

- Pogadanki i dyskusje na tematy dotyczące higieny osobistej, zdrowego trybu życia,   
zachowań i kultury osobistej itp. 

Ponadto każdego dnia: 

- pomoc w odrabianiu lekcji 

- gry i zabawy stolikowe 

- zajęcia plastyczno-techniczne 

- zajęcia komputerowe 

- gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, placu zabaw 

- zapewnienie posiłku - pieczenie naleśników, babeczek, pizzy, lepienie pierogów itp. 

- odpowiednie przygotowywanie sali do codziennych zajęć 

 

Dodatkowo realizacja przez cały rok: 

- zakup i dowóz materiałów i artykułów papierniczych, artykułów spożywczych i 
chemii gospodarczej 

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach placówki 

- prowadzenie dokumentacji placówki i wychowanków  

 

Współpraca:  

Urząd Miasta w Porębie, Klub "NESTOR" w Porębie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie, MOPS w Porębie, MOK w Porębie. 

 

Zajęcia prowadzone są przez: 

 - Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Porębie – Edytę Lora-Bijak (mgr pedagogiki 
społecznej, 2-letnie studium podyplomowe "Sytuacja psychologiczna i prawna  dziecka 
krzywdzonego", kurs  "Terapia systemowa rodzin – praktyka i teoria") 

 - Starszego wychowawcę - Ewę Franas-Kostrzejewską (mgr pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej). 
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Udokumentowane poczynania wychowanków i działania placówki do wglądu na stronie 

Świetlica Środowiskowa W Porębie 

 

P. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

1. Podstawy prawne. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Na terenie miasta Poręba łącznie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

działało w 2020 roku około 

15 podmiotów. Były to w szczególności stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, 
terenowe jednostki organizacyjne, kluby sportowe  
i uczniowskie kluby sportowe. Podejmowana przez te podmioty działalność obejmuje szeroki 
zakres ważnych społecznie zadań odpowiadających katalogowi zadań publicznych 
realizowanych na rzecz mieszkańców naszego miasta. 

Formy oraz zakres zadań przewidziany do realizacji z organizacjami w roku 2021 określiła 
Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Konsultacje „Programu 
współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 
odbywały się od 23 listopada do 6 grudnia 2020 roku w formie zgłaszania uwag i opinii na 
formularzu konsultacji dostępnym na stronie internetowej miasta: 
www.umporeba.pl - w zakładce Organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba. Do projektu Programu współpracy 

nie zgłoszono żadnych uwag. 

Zgodnie z zapisami Programu współpraca miasta z organizacjami miała zarówno charakter 

finansowy lub pozafinansowy. Finansowe formy współpracy polegały na dofinansowaniu 

realizacji zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert oraz w drodze pozakonkursowej w 

trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym 

organizacje mogą występować poza konkursem z wnioskiem o dotację na realizację zadania 

publicznego  

o charakterze lokalnym lub regionalnym. 

2. Obszary i priorytetowe zakresy współpracy 

W oparciu o Uchwałę Nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w 

sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi 
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oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Burmistrz Miasta Poręba 

Zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

3. Plan finansowy 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych Programem 

współpracy miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 ustalona została w 

uchwale budżetowej i wynosiła ogółem 72.000 zł, w tym 12.000 zł przeznaczono na małe 

granty czyli dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Otwarty konkurs ofert 

- weryfikacja wniosków ofertowych oraz podział środków: 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2021 roku w dziedzinie Wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej wpłynęły 2 oferty, które otrzymały dofinansowanie. 

- realizacja otwartego konkursu ofert 

Na wsparcie realizacji zadań w ww. obszarze, na które oferty w ramach otwartego konkursu 

ofert złożyły organizacje pozarządowe, Burmistrz Miasta Poręba przyznał w roku 2021 roku 

środki finansowe w wysokości 54 000 zł. Podział środków dla poszczególnych organizacji 

pozarządowych, które złożyły oferty 

 w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Poręba, przedstawia się 

następująco: 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

Wysokość środków przyznanych w konkursie: 54 000 zł. 

Lp. Nazwa zadania Nazwa 

Stowarzyszenia 

Całkowity 

koszt 

projektu w 

zł 

Wnioskowana 

kwota dotacji w 

zł 

Przyznana 

kwota 

dotacji w zł 

1 Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej na 

terenie miasta 

Poręby przez Miejski 

Klub Sportowy w 

Porębie 

Miejski Klub 

Sportowy 

„Poręba” 

46 000,00 46 000,00 46 000,00 
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2 Organizacja 

zadań 

sportowych dla 

dzieci i 

młodzieży 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Olimp” 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

 

Ocena realizacji Programu 

Lp. Wskaźniki oceny Wartość wskaźnika w 2020 roku 

1 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania 

publiczne na rzecz lokalnej społeczności 

5 

2 Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych z budżetu miasta Poręba na realizację 

tych zadań 

61 942,36 zł 

3 Wysokość środków własnych organizacji 

pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań 

publicznych na rzecz mieszkańców miasta 

10 000,00 zł (w tym środki 
finansowe własne: 
5 400,00 zł, wkład osobowy: 4 

600,00 zł) 

4 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1 

5 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

w tym ilość Organizacji, z którymi zawarto umowę 

2/2 

6 Liczba zawartych umów na realizację zadania 

publicznego, w tym ilość Organizacji, z którymi zawarto 

umowy 

2/2 

7 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w 

tym liczba Organizacji, z którymi zawarto umowy 

3/3 

8 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub 

zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od Organizacji 

lub wycofane 

0 

 

Ocena efektów współpracy 
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Budowa partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim z ludźmi 

zaangażowanymi w ich działalność, stanowi istotny element polityki lokalnej naszego miasta. 

Miasto Poręba współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują 

zadania własne miasta, jaki i z tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. 

Zadania zaplanowane w programie współpracy na rok 2021 zostały wykonane,  

a współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała bardzo dobrze  

i na wielu płaszczyznach. 

R.  Aktywność obywatelska 

 

 
BIBLIOTEKA 

 

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 
 
 

1. Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki; osiągnięcia i sukcesy; co utrudniało 
pracę? Wpływ pandemii na działalność biblioteki. 

W roku 2021 największym problemem w działalności wszystkich bibliotek, również w naszej 
placówce, była pandemia uniemożliwiająca czytelnikom wejście do biblioteki oraz dostęp 
do półek. Biblioteka musiała wprowadzić te ograniczenia, starając się udostępniać zbiory 
poza budynkami centrali i filii, tak zwana „Książka na wynos”, dwukrotnie w danym roku. 

2. Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2020 r.  
(np. w statutach, regulaminach, instrukcji kancelaryjnej, dokumentacji związanej  
z ochroną danych osobowych). 

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w dokumentach organizacyjnych. 
3. Czy istnieją zagrożenia, a może własne plany dotyczące zmian w sieci bibliotecznej  
w 2022 r. (np. łączenie lub likwidacja filii, połączenie biblioteki z inną instytucją?). 

Biblioteka nie planuje zmian w sieci bibliotecznej, nie ma zagrożeń z tym związanych.  
4. Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2021 r. (kto 
przyznał, za co?). 

W 2021 roku Biblioteka i bibliotekarze nie otrzymali żadnych nagród i wyróżnień.  
5. Dostępność usług bibliotecznych w soboty – czy biblioteka pracuje w soboty, problemy 
ze zmianą organizacji pracy biblioteki w ciągu tygodnia; poziom czytelnictwa w soboty. Ocena 
dostępności biblioteki w soboty. Czy biblioteka, która nie pracuje w soboty rozważa otwarcie 
placówki w ¼ sobót w roku, aby spełnić kryteria przystąpienia do dotacji na zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych w roku 2022? 

W 2021 roku biblioteka oraz filia nie były czynne w sobotę, w roku 2022 planuje się otwarcie 
biblioteki w ¼ sobót w ciągu roku, aby spełnić kryteria dotacji MKiDN na zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych. 
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2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej 
 
 
1.  Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; nowe komórki 

organizacyjne    (lokalizacja, wyposażenie). 
Nie nastąpiły zmiany. 

2. Likwidacja filii, punktów bibliotecznych, połączenia placówek (przyczyny). Czy 
pandemia spowodowała trwałe zamknięcie placówek filialnych? 

Nie nastąpiły zmiany. 
3. Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych (o wartości powyżej 1000 zł) 
znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę pomieszczeń (przykłady).  
Zakupiono dwie lady biblioteczne do centrali, regały, kamerki internetowe oraz zestawy 
słuchawki z mikrofonami do pracy online, wyposażono kącik dla małego czytelnika w 
fotel, przybory edukacyjne, zabawki.  
4. Modernizacja lokali bibliotecznych – nowe lokale, adaptacje, przykłady 
największych remontów i ich zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany  
w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Pod koniec 2021 roku w dwóch lokalach biblioteki w Centrali zostały odnowione ściany, 
co znacznie poprawiło estetykę pomieszczeń. 
 
 

3.Zbiory biblioteczne 
 

3.1. Polityka gromadzenia zbiorów książkowych, nieksiążkowych (książki 
elektroniczne), preferencje. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie uzupełniając księgozbiór kieruje się przede 

wszystkim preferencjami i zainteresowaniami czytelników. Kupowane są nowości wydawnicze 
oraz kolejne tomy wcześniej kupionych książek, a także kontynuacje serii wydawniczych. 
Poszukując opinii o nowo wydanych książkach zaglądamy na strony internetowe księgarń, 
portali książkowych takich jak np. BiblioNETka czy Lubimyczytać.pl,  pomocne także są 
telewizyjne programy publicystyczne i wszelkiego rodzaju rankingi literackie. W 2021 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie przystąpiła do Wieloletniego Programu „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych 
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 
Kwota uzyskanego dofinansowania to 3769,00 zł. Z tych środków wypożyczalnia dla dorosłych 
zakupiła 50 pozycji nowości wydawniczych za kwotę 1257,00 zł, wypożyczalnia dla dzieci i 
młodzieży69 woluminów za 1256,00 zł, a filia wzbogaciła się o 60 pozycji za 1256,00 zł. Jednym 
z wymogów, by otrzymać fundusze z BN MBP w Porębie przystąpiła do wypożyczalni 
Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Ze 
środków własnych biblioteka zakupiła 314 woluminów za kwotę 7570,56 zł. Zakupione książki 
to przede wszystkim poczytne powieści o współczesnej tematyce obyczajowej, powieści 
historyczne, a także cieszące się ciągłą popularnością thrillery i kryminały. Mniejszą ilość 
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literatury popularnonaukowej zakupiono   woluminów, ze względu na mniejsze 
zainteresowanie czytelników tymi działami literatury.  

Przy zakupach książek dla dzieci biblioteka również kierowała się preferencjami 
młodych czytelników, pojawiającymi na rynku literackim nowościami oraz zapotrzebowaniem 
na lektury szkolne. Dzieci i młodzież zawsze mogą liczyć na znalezienie potrzebnej lektury, gdyż 
co roku lista lektur jest aktualizowana. W roku 2021 biblioteka jednak kładła nacisk na zakup 
książek z beletrystyki dla najmłodszych, aby promować czytelnictwo i wyrabiać nawyk czytania 
u młodych czytelników, a starsze dzieci zachęcać do sięgania po dodatkową lekturę.  
Z powodów finansowych w 2021 roku biblioteka nie zakupiła książek elektronicznych.  
Biblioteka otrzymała także książki w darze od osób prywatnych. W 2021 roku było ich łącznie 
567 woluminów, w większości były to poszukiwane przez czytelników nowości wydawnicze.  

W roku sprawozdawczym od Fundacji „Klucz” i Fundacji Edukacji Nowoczesnej, które 
działają na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, biblioteka pozyskała  audiobooki nagrane na 60 
płytach i 2 pendrivach. 
 

3.2. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism 
elektronicznych  (opłacalność, korzyści). 

W 2021 biblioteka nie prenumerowała żadnych czasopism, ze względu na brak 
zainteresowania czytelników oraz opłacalność.  
 
 
4.Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Działalność wydawnicza. 

Przedsięwzięcia stacjonarne i online 
 
 
1. Czytelnictwo dorosłych   

 
1. Sposoby promocji czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, warsztaty kierowane do 

dorosłych. Ciekawe przykłady imprez, konferencji, festiwali – w podziale na stacjonarne 
i online. 

 
 W 2021 roku biblioteka promowała czytelnictwo głównie poprzez zamieszczanie 

informacji o wszystkich planowanych przedsięwzięciach, konkursach, a także relacje z 
organizowanych  i odbytych imprez wraz ze zdjęciami na stronie  internetowej biblioteki, na 
portalu społecznościowym Facebook i portalu miejskim. Mieszkańcy znaleźli tam również 
informację  o zakupach książkowych i o otrzymanych darach.  

Tablica informacyjna, znajdująca się na zewnątrz budynku, a także słupy ogłoszeniowe, 
to miejsca gdzie były umieszczane plakaty papierowe reklamujące oraz zachęcające do 
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. 

W 2021 roku Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej odbyło 
się w plenerze. Oprócz zaproszonych gości, każdy chętny mógł brać udział w tej imprezie, która 
była również transmitowana on-line na Facebooku biblioteki. 

Biblioteka dla dorosłych zorganizowała konkurs  “Najpiękniejsze miejsce w moim 
mieście”. Wyniki konkursu i zdjęcia zwycięzców były zamieszczone na Facebooku biblioteki.  W 
minionym roku kontynuował działalność Dyskusyjny Klub Książki. Ze względu na wprowadzone 
restrykcje udało się zorganizować sześć  spotkań, w tym jedno na wolnym powietrzu. Relacje 
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z ich przebiegu, zdjęcia oraz krótkie recenzje omawianych książek  zachęcające do ich 
przeczytania, były zamieszane na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku. Z okazji 15-
lecia działalności Śląskich Dyskusyjnych Klubów Książki, Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki z 
MBP w Porębie wraz z moderatorką  wzięły udział w spotkaniu autorskim zatytułowanym 
„Literackie Imieniny Anny”, którego gośćmi honorowymi były znane pisarki Anna Dziewit-
Meller i Anna Cieplak oraz Anna Sojka z Radia Katowice w roli prowadzącej. DKK brał także 
udział w imprezach bibliotecznych np. Narodowe Czytanie. 
  

2. Spotkania autorskie – nazwiska zaproszonych gości – w podziale na stacjonarne  
i online. 
W 2021 roku  nie obyło się spotkanie autorskie dla dorosłych. 
 

3.           Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział – w podziale 
na stacjonarne i online. 

Coroczne Narodowe Czytanie odbyło się również w tym roku. Udało się zorganizować 
imprezę na świeżym powietrzu z udziałem szkół i zaproszonych gości. Dodatkowo czytanie 
było udostępniane poprzez portal społecznościowy Facebook w formie relacji na żywo.   

 
 

2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży.   
 

1. Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy  – najciekawsze przykłady wydarzeń 
promujących czytelnictwo – w podziale na stacjonarne i online. 

Biblioteka oraz filia organizują konkursy w ramach ferii zimowych, Świąt 
Wielkanocnych,  wakacji oraz świąt Bożego Narodzenia.  
W 2021 roku najciekawsze z nich to: 
- konkurs na najpiękniejszą pisankę (online) 
- wakacyjny konkurs fotograficzny „Ja i książka na wakacjach” (online) 
- konkurs: „Najlepszy czytelnik wakacyjny”  
- konkurs na bombkę bożonarodzeniową oraz udział w konkursie organizowanym przez Urząd 
Miasta Poręba na najpiękniej przystrojoną choinkę (online i stacjonarnie) 
W ramach Tygodnia Bibliotek udało się zorganizować Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Wierszowanie na ekranie” (online) 
Coroczne „Pasowanie na czytelnika” odbyło się stacjonarnie i dzieci ze szkół odwiedziły 
bibliotekę. 
W ramach projektu „3K i Ja” odbyły się 4 konkursy plastyczne o tematyce twórczości  autorów 
zaproszonych do projektu, prowadzących spotkania online. 
-  „Stwórz własna okładkę do książki Renaty Piątkowskiej” 
- „Grzegorz Kasdepke i jego gigabajty uśmiechów” 
- „Moja ekologiczna okładka na książkę” (Anna Jaklewicz) 
- „Skarpetkowa pacynka” (Justyna Bednarek) 
Prężnie działająca filia nr 1 w Niwkach pod kątem pracy z dziećmi w różnych grupach 
wiekowych w roku 2021 zaproponowała dzieciom wiele atrakcji i konkursów. W czasie wakacji 
odbyły się wspólne zajęcia plastyczne pt. „Kolory lata”, konkurs plastyczno-literacki 
„Rymowanki polskie, przysłowia dla dzieci”, wakacyjne podchody, turniej bajkowych zagadek, 
lepienie figurek z masy solnej oraz kącik kulinarny, gdzie dzieci piekły pancakes i naleśniki, 
frytki oraz owocowe szaszłyki. 
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Największą atrakcją była wycieczka do zagrody alpak, znajdującej się nieopodal biblioteki oraz 
Noc w Bibliotece z „Harrym Potterem”. Wszystkie zajęcia na filii odbyły się w formie 
stacjonarnej. 
 
 
 
2. Spotkania autorskie - nazwiska zaproszonych gości – w podziale na stacjonarne  
i online. 
 
W 2021 biblioteka realizowała projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „3K i Ja – Książka, Kanapa, Komputer i Ja”, który pozwolił na zorganizowanie 4 
spotkań autorskich dla dzieci z Renatą Piątkowską, Anną Jaklewicz, Grzegorzem Kasdepke oraz 
Justyną Bednarek. Wszystkie odbyły się w formie online. 
Dofinansowanie wynosiło 6600 złotych, wkład własny biblioteki wyniósł 1700 złotych. 
3. Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział – w podziale na 
stacjonarne i online. 
Co roku biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych, w roku 2021 były to: 
- Cała Polska Czyta Dzieciom. „Czytamy polskich autorów”. W akcji wzięli udział 
przedstawiciele miasta: burmistrz, radni, przedstawicielka stowarzyszenia „NESTOR” w 
Porębie. 
-  Tydzień Bibliotek, w ramach którego upamiętniono Rok Lema, poprzez czytanie online jego 
twórczości przez bibliotekarki. 
Projekt „Mała książka - wielki człowiek” Instytutu Książki od kilku lat kontynuowany jest przez 
bibliotekę celem promocji czytelnictwa wśród najmłodszych grup dzieci.  
3. Działalność wydawnicza Biblioteki (jeśli jest prowadzona – proszę podać tytuły 
wydanych książek). 
Biblioteka nie prowadzi działalności wydawniczej.  
4. Działalność informacyjna Biblioteki. 
 

Biblioteka posiada katalog on-line na portalu SOWA OPAC, gdzie każda osoba poprzez stronę 
internetową ma dostęp do wszystkich zbiorów biblioteki.  

5. Promocja działalności biblioteki. Biblioteka w Internecie (strona www, media 
społecznościowe, blogi itp.) – stan faktyczny i plany na przyszłość 
Promocja działalności biblioteki prowadzona jest poprzez stronę internetową oraz profil na 
portalu społecznościowym facebook. Obecnie profil prowadzony jest wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Porębie, od nowego roku planuje się stworzenie odrębnego profilu 
biblioteki.   
 
5. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 

  
5.1. Stan i ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach opieki, 

aresztach. 
Filia biblioteczna nie prowadzi działalności w powyższych instytucjach, biblioteka nie 

posiada punktów bibliotecznych.  
5.2. Liczba czytelników i wypożyczeń: 
– w filiach szpitalnych: nie dotyczy 
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– w punktach bibliotecznych usytuowanych w szpitalach: nie dotyczy  
– w domach opieki społecznej: nie  dotyczy 
– w aresztach: nie dotyczy  
5.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 
– liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków : 364 
– liczba książek z dużą czcionką: nie posiada 
5.4. Czy Biblioteka wzbogaciła się w 2021 roku o stanowiska komputerowe lub inne 

sprzęty przeznaczone i ułatwiające korzystanie z instytucji osobom  
z dysfunkcją wzroku. Jeżeli tak, to jakie? 

Nie posiada takich sprzętów.  
5.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 

seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z 
instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; w 
jaki sposób Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych. 

Biblioteka od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
„NESTOR” w Porębie. Członkowie biorą udział w akcjach czytelniczych biblioteki ( 
Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom), są aktywnymi czytelnikami biblioteki.  
 
 
6. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
 

6.1 Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego 
pracowników. 
 

6.2 Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat z uwzględnieniem wszystkich 
składników: tzn. płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy, premie, inne, (bez nagród, 
nagród jubileuszowych, ZFŚS) 

 Pracownicy merytoryczni stan na 31.12.2021 r. łącznie etatów 2,60                               

            od dnia 01.09.2021 r. nastąpiła zmiana ilości etatów 
            średniorocznie 3,31 etatów:  
            2 osoby na 1/1 etatu,  
            1 osoba na 3/5 etatu,   
 Łączna płaca brutto pracowników merytorycznych ogółem wynosi:        102 831,79 zł. 

Łączna płaca brutto w przeliczeniu na etaty wynosi:                         31 067,01 zł.  
Średnia płaca miesięczna w przeliczeniu na etaty wynosi:     2 588,92 zł. 

 
 

 Pracownicy administracyjni: do dnia 31.08.2021 r. 1 osoba na ½ etatu łącznie 0,5 etatu  

od dnia 01.09.2021 r. brak pracowników administracyjnych 
Łączna płaca brutto roczna pracowników administracyjnych wynosi:  13 440,00 zł. 
Średnia płaca miesięczna w przeliczeniu na etat wynosi:     1 680,00 zł. 

 
 

 Pracownicy obsługi: do dnia 31.08.2021 r. 1 osoba na ½ etatu łącznie 0,5 etatu  

od dnia 01.09.2021 r. brak pracowników obsługi 
Łączna płaca brutto roczna pracowników obsługi wynosi:    13 440,00 zł. 
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Średnia płaca miesięczna w przeliczeniu na etat wynosi:     1 680,00 zł. 
  

6.3 Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym instytucjonalnym (liczba) 

 Studia licencjacie (kierunki)  0 

 Studia wyższe, magisterskie ( kierunki) 0 

 Studia podyplomowe (kierunki) 0 

 Studia doktoranckie (kierunki) 0 

 
6.4 Udział pracowników w innych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, 

konferencje) – tematyka, organizatorzy. 
 
Szkolenia płatne:      Organizator: 
Szkolenie PePOŻ m-c VII/2021 r. kwota 100,00 zł.  firma: MARK Łukasz Zyguła 
 
 
 

lp.  Nazwa szkolenia    Data     Organizator   Forma( 
online/stacjonarnie)   

1. Cyfrowi Wędrowcy Seria szkoleń 
od 01-

03.2021 ( 13 
spotkań) 

FRSI online 

2. Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa – webinar 

 
23.02.2021 

 
NPRC 

online 

3. Spotkanie z Barbarą 
Kosmowską „Współczesne 
Łęckie i Orzelskie. Jaka jest 
dzisiaj kobieca bohaterka 
powieści realistycznej?” 

9.04.2021 BŚ Katowice 
 

Dla moderatorów 
DKK 

online 

4. Młodzieżowe kampanie na 
rzecz czytelnictwa 

 
21.05.2021 

Miejska 
Biblioteka 

Publiczna w 
Jaworznie 

online 

5. Skuteczna komunikacja 
biblioteki w mediach 
społecznościowych 

14.06.2021 Miejska 
Biblioteka 

Publiczna w 
Jaworznie 

 
online 

6. Biblioteka – trzecie miejsce 
dla aktywności lokalnej 

17.06.2021 Miejska 
Biblioteka 

Publiczna w 
Jaworznie 

online 
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7. „Infrastruktura bibliotek 
2021-2025” 

 

7.07.2021 Instytut Książki online 

8. Bibliokreacje 6, czyli rodzic w 
bibliotece 

30.09.2021 Biblioteka 
pod   Atlantami. 

Wałbrzych 

online 
 

 
9. 

Oswajanie tabu w dzisiejszej 
literaturze dla dzieci i 

młodzieży.  Spotkanie z 
Barbarą Kosmowską 

 
8.10.2021 

 
BŚ Katowice 

 
online 

 

10. Kongres Bibliotek 24.112021 FRSI online 

 
 
 
 

7.Finansowanie 
 

7.1 Wielkość budżetu Biblioteki w 2021 r., ogółem 248 175,85 zł. w tym: 
dotacja podmiotowa Organizatora  = 231 828,39 
dotacja od Biblioteki Narodowej =     3 769,00  
przychody własne   =     1 981,19 
zwrot kosztów sądowych  =        137,00  
odszkodowania TUW za szkody =     3 860,27  
Fundusz Promocji Kultury  =     6 600,00 
Program: Partnerstwo dla książki 

 
1 

 
7.2 Koszty utrzymania. 
Koszty utrzymania Biblioteki za rok 2021 kształtują się na poziomie       33 785,40 zł. w 
tym: 

 energia elektryczna           6 149,34 zł. 

 woda               120,37 zł. 

 środki czystości             114,93 zł. 

 materiały biurowe                           733,82 zł. 

 czynsz          10 249,83 zł. 

 usługi telekomunikacyjne, abonament telefoniczny, opłata instalacyjna      121,43 zł. 

 opłata za domenę internetową i utrzymanie BIP           2 281,65 zł.  

 usługi internetowe abonament SOKRATES       5 076,00 zł. 

 abonament internetowy            588,00 zł. 

 usługi pocztowe              284,90 zł. 

 aktualizacje, odnowienia            102,00 zł. 
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 roboty remontowo – budowlane, remontowe      7 883,18 zł. 

 przeglądy i konserwacje              79,95 zł. 

 
 7.3 Dochody własne. 

Przychody własne Biblioteki za rok 2021 kształtują się na poziomie    1 981,19 zł. 
w tym: 

 czynsze                  663,69 zł. 

 opłata za upomnienia za przetrzymywanie książek         635,00 zł. 

 wynajem sal i pomieszczeń                 682,50 zł. 

   
7.4 Darowizny rzeczowe.  
W roku 2021 pozyskano od osób prywatnych książki, które wprowadzono  

 do inwentarza jako dary na kwotę ogółem 5 244,00 zł. w tym: 

 Centrala              1 375,00 zł. 

 Filia   3 869,00 zł. 

 

7.5 Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę. 
 

7.5.1 Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na kwotę  
3 769,00 zł. 

 
7.5.2 Z funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu: Partnerstwo dla książki na kwotę 6 600,00 zł. 

 

 

Informacja o imprezach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Porębie w 
roku 2021 

Lp. Data Nazwa imprezy Opis 

1 Cały rok 
„Mała książka – 
wielki człowiek” 

Projekt obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Dzieci podczas zapisywania się do biblioteki 
otrzymują Wyprawki Czytelnicze w postaci 
książki pt. „Pierwsze czytanki” oraz Kartę 
Małego Czytelnika, na której zbierają naklejki 
za każdą wizytę w bibliotece. Po uzbieraniu 10 
naklejek dziecko otrzymuje Dyplom i odznakę 
Małego Czytelnika. Kampania pod patronatem 
Instytutu Książki. 

2 Styczeń „Lego i książka” 

W ramach ferii zimowych ONLINE biblioteka 
zaproponowała zabawę, aby dzieci budowały z 
klocków lego postaci znane z ulubionych 
książek 
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3 Styczeń „Bohater książki” 
Dzieci rysowały swój portret jako bohatera 
ulubionej książki. 

4 Styczeń 
„Zima moich 
marzeń to…” 

Zadaniem uczestnika było dokończyć zdanie: 
zima moich marzeń to… i wpisanie w 
komentarzu pod postem na Facebook. 

5 Styczeń 
„Przysłowia o 

zimie” 

Napisanie najciekawszych przysłów o zimie w 
komentarzu po postem na profilu Facebook 
biblioteki. 

6 Luty 
10 lecie 

Dyskusyjnego 
Klubu Książki 

Spotkanie członkiń oraz przedstawicieli władz 
miasta w MOK Poręba na obchodach 
jubileuszu. 

7 Marzec 
„Wielkanocna 

pisanka” 

Konkurs na ozdabianie wielkanocnych 
pisanek. Udział wzięło 23 dzieci, zwycięzcy 
zostali ocenieni w dwóch kategoriach 
wiekowych i nagrodzeni. 

8 Maj 

Konkurs 
recytatorski 

„Wierszowanie na 
ekranie” 

Konkurs dla szkół podstawowych i przedszkoli 
w formie online. Nagrania z występami dzieci 
zostały przesłane drogą elektroniczną. Jury 
oceniało uczestników w bibliotece 
stacjonarnie. 

9 Maj „Czytamy Lema” 

W ramach Tygodnia Bibliotek pracownicy 
MOK i MBP czytali fragmenty twórczości 
Stanisława Lema również w ramach akcji „Rok 
Lema” online. 

10 Maj 
„Cała Polska czyta 

dzieciom” 

W ramach akcji opowiadania i bajki polskich 
autorów czytali online zaproszeni goście: 
Burmistrz Miasta Ryszard Spyra, 
przedstawicielka „NESTOR” Janina Gajek, 
przedstawiciele Rady Miasta Elżbieta Kołodziej 
i Tomasz Turek. 

11 Maj Dzień Matki 

Czytanie wiersza dla mamy online przez 
pracownika biblioteki. Gra miejska „Zabierz 
mamę na spacer” z nagrodami dla 
uczestników. Trasa do przejścia pieszo z 
najważniejszymi punktami w mieście i 
zagadkami. 

12 Czerwiec Dzień Dziecka 
Ekologiczny tydzień. Udział biblioteki w 
konkursach i zabawach zorganizowanych na 
świeżym powietrzu przy fontannie MOK. 

13 Lipiec 

Wystawa „Ziemia 
Święta w 

obiektywie 
Stanisława Ligonia” 

Zdjęcia wypożyczone z Biblioteki Śląskiej były 
prezentowane na parterze budynku MOK 
przez okres miesiąca 

14 Lipiec 
Wyjazd Klubu DKK 

do Biblioteki 
Śląskiej 

Z okazji 15-lecia działalności Śląskich 
Dyskusyjnych Klubów Książki, Panie z 
Dyskusyjnego Klubu Książki z MBP w Porębie 
wraz z moderatorką  wzięły udział w spotkaniu 
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autorskim zatytułowanym „Literackie Imieniny 
Anny”, którego gośćmi honorowymi były 
znane pisarki Anna Dziewit-Meller i Anna 
Cieplak oraz Anna Sojka z Radia Katowice w 
roli prowadzącej 

15 Lipiec Zakupy książek 

Wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz filia 
w Niwkach zakupiła nowości książkowe, 
zakupione ze środków własnych za kwotę 
ponad 4 tysiące złotych. 170 pozycji, głównie z 
literatury beletrystycznej dla dorosłych i 
dzieci. 

16 Lipiec 
Dary od Fundacji 

KLUCZ 

Fundacja KLUCZ działająca na rzecz edukacji i 
upowszechniania czytelnictwa wśród osób 
niewidomych i słabowidzących, po raz kolejny, 
w ramach dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przekazała nieodpłatnie 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie 
audiobooki nagrane na 2 pendrive`ach, które 
zawierają 70 tytułów „książek mówionych” o 
różnorodnej tematyce. 

17 Lipiec/Sierpień 
Wakacje w 
Bibliotece 

Centrala: 
Konkurs „Najlepszy wakacyjny czytelnik” 
Konkurs fotograficzny dla dorosłych 
”Najpiękniejsze miejsce w moim mieście” 
Konkurs foto dla dzieci „Ja i książka na 
wakacjach” 
 
Filia: 
- zajęcia plastyczne „Kolory lata” 
- konkurs plastyczno – literacki „Rymowanki 
polskie przysłowia dla dzieci” 
- „Posolone pomysły” - lepimy z masy solnej 
- „Kuchenne wariacje” - kącik kulinarny ( dzieci 
piekły naleśniki, pancakes, frytki, owocowe 
szaszłyki) 
- turniej bajkowych zagadek 
- wakacyjne podchody 
- wycieczka „Spotkanie z alpakami” 
- „Podróż w krainę bajek” – ilustracja do 
ulubionej książki 
- zabawy na świeżym powietrzu 

18 Lipiec/Sierpień 
„Biblioteka pod 

chmurką” – MOSIR 

Zajęcia na plaży przy basenie (robienie 
pamiętników z plastikowych przykrywek i 
roślin, budowle z piasku, lepienie figurek z 
plasteliny), rysowanie kredą na asfalcie, 
zabawy ruchowe na piasku. 
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19 Wrzesień 
Narodowe Czytanie 
 

Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej w 2021 udało się zorganizować na 
świeżym powietrzu przy fontannie MOK z 
udziałem zaproszonych gości oraz szkół. Akcja 
była również transmitowana w relacji na żywo 
i udostępniona na profilu facebook biblioteki. 

20 Wrzesień 
Noc w Bibliotece z 
Harrym Potterem 

Na zakończenie wakacji filia w Niwkach 
zorganizowała Noc w Bibliotece, dzieci spały w 
pomieszczeniu biblioteki, zorganizowano 
wiele gier i zabaw o tematyce serii książek 
Harrego Pottera. 

21 Wrzesień 

Spotkanie 
autorskie online z 

Renatą Piątkowską 
w ramach projektu 

„3K i Ja” 

Biblioteka w 2021 roku otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 6600 złotych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na projekt „3K i Ja – książka, 
kanapa, komputer i ja” w którym przewidziano 
4 spotkania autorskie online oraz 4 konkursy z 
nagrodami, w tematyce tych spotkań. 10 
września odbyło się spotkanie z Renatą 
Piątkowską, 11 września ogłoszono konkurs 
rysunkowy „Stwórz własną okładkę do książki 
Renaty Piątkowskiej” 

22 Październik 

Spotkanie 
autorskie z 

Grzegorzem 
Kasdepke w 

ramach projektu 
”3K  i Ja” 

6 października spotkanie online, 7 
października konkurs rysunkowy „Grzegorz 
Kasdepke i jego gigabajty uśmiechu” 

23 Październik 

Spotkanie 
autorskie Anna 

Jaklewicz 
„Na pustyni i na 

morzu” 
„ Lokalnie – 
globalnie” 

Dwudniowe spotkanie z Anną 
Jaklewicz,  podróżniczką, pisarką o tematyce 
podróży do Azji oraz ekologicznym życiu na 
świecie i w naszym kraju, konkurs plastyczny 
„Ekologiczna okładka na książkę” 

24 Październik 
„Pasowanie na 

czytelnika” dla klas 
drugich 

Coroczne pasowanie na czytelnika dla 
uczniów klas drugich ze szkół podstawowych 
w Porębie. 

25 Październik Zabawa Halloween 
Współorganizacja zabawy halloween w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie. 

26 Listopad 

Spotkanie 
autorskie z Justyną 

Bednarek w 
ramach projektu 

„3K i Ja” 

Spotkanie autorskie „Skarpetkowe zabawy z 
wyobraźnią”, konkurs „Skarpetkowa pacynka” 
na wykonanie ze skarpety kolorowej kukiełki. 
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27 Listopad 
Zabawa 

Andrzejkowa 
Współorganizacja z miejskim Ośrodkiem 
Kultury zabawy andrzejkowej dla dzieci 

28 Listopad 
Zakup nowości z 

dotacji 

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w 
Porębie przystąpiła do Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1. Poprawa oferty 
bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. 
Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych, ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z budżetu państwa. 
kwota uzyskanego dofinansowania – 3769,00 
zł 

29 Grudzień 

Challenge na 
najoryginalniej 

ozdobioną choinkę 
świąteczną 

Urząd Miasta Poręba, Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Klub "Jedność i przyszłość" i "Pozytywna 
Inicjatywa" ponownie zorganizował akcję 
strojenia świątecznych choinek dla szkół, 
przedszkola oraz innych instytucji w naszym 
mieście. Drzewka ozdobiły wejście do budynku 
Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Wśród nich znalazła się choinka 
przystrojoną przez dzieci z filii w Niwkach oraz 
Koło Plastyczne „Motylkowo” z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Porębie. 

30 Cały Rok 
Spotkania 

Dyskusyjnego 
Klubu Książki 

W minionym roku kontynuował działalność 
Dyskusyjny Klub Książki. Ze względu na 
wprowadzone restrykcje udało się 
zorganizować sześć spotkań, w tym jedno na 
wolnym powietrzu. 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury 

Informacja o imprezach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Porębie w roku 
2021 

L. 
P. 

Data Nazwa imprezy  Opis 

1 
20 stycznia 
2021 roku 

TV Pędzelek Poręba – 5 
odcinek 

5 odcinek cyklu TV Pędzelek Poręba z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie – 
reporter Pędzelek Poręba wprowadził 
nas w ciekawy świat programowania z 
Pracownią Internetową Orange w 
Porębie. 
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2 
31 stycznia 
2021 roku 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy – 29 

finał 

Impreza charytatywna, której celem było 
zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w 
dziecięcej medycynie zabiegowej. 

3 
15 - 28 

lutego 2021 
roku 

Ferie Zimowe 

Zajęcia oraz konkursy organizowane w 
Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, Pracowni 
Internetowej Orange  

4 
17 lutego 
2021 roku 

TV Pędzelek Poręba – 6 
odcinek 

6 odcinek cyklu TV Pędzelek Poręba z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie – 
reporter Pędzelek Poręba wprowadził 
nas w muzyczny świat porębskiego 
mistrza perkusji – Pana Marka Burdy 

5 
8 marca 

2021 roku 
Międzynarodowy Dzień 

Kobiet 

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie zrobił 
dla wszystkich kobiet atrakcję w postaci 
muzycznej niespodzianki oraz przekazał 
najserdeczniejsze życzenia. 

6 
19 – 26 

marca 2021 
roku 

Festiwal Filmów 
Frankofońskich 

Zaproszenie na darmowe pokazy filmów 
w języku francuskim, które poruszają 
ważne tematy społeczne, nagrodzone na 
wielu festiwalach. Pokazy odbywały się 
online. 

7 
23 marca 
2021 roku 

GRANT dla Miejskiego 
Ośrodka Kultury  

Mimo trudów związanych z pandemią 
MOK pozyskał 14979,00 zł na 
„Doposażenie pomieszczeń MOK w 
Porębie pełniących funkcję kulturalną” – 
modernizacji uległa Pracownia 
Internetowa Orange 

8 
24 marca 
2021 roku 

Bezpłatne badania 
wzroku 

24 marca 2021 roku przy fontannie 
Miejskiego Ośrodka Kultury stanął 
OPTO-BUS gdzie wszyscy mieszkańcy 
powyżej 15 roku życia mogli zgłosić się 
na bezpłatne komputerowe badanie 
wzroku (badanie odbywało się w reżimie 
sanitarnym). 

9 
30 marca 
2021 roku 

Wielkanocne inspiracje 

Jak co roku Miejski Ośrodek Kultury w 
Porębie zaprosił przedszkolaków oraz 
klasy I – III do udziału w konkursie 
plastycznym.  

10 
30 marca 
2021 roku 

Tydzień z INTERNETEM 
Jak co roku MOK i Pracownia 
Internetowa Orange zaprosiła do udziału 
w bezpłatnych warsztatach online. 

11 
31 marca 
2021 roku 

Życzenia Wielkanocne 
Mimo pandemii nie zapominamy o 
naszych mieszkańcach i składamy 
Życzenia Wielkanocne. 

12 
6 kwietnia 
2021 roku 

TV Pędzelek Poręba – 7 
odcinek 

Nasz reporter Pędzelek Poręba z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie w 
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siódmym odcinku pędzelkowych 
ciekawostek przedstawił nam wspaniałą 
osobę, najlepszą przyjaciółkę Miejskiego 
Ośrodka Kultury, niesamowitą artystkę - 
Panią Ewa Olszańska-Rok 

13 
6 kwietnia 
2021 roku 

Kondolencje 
MOK nie pozostaje obojętny na stratę 
wielkiego artysty jakim był Krzysztof 
Krawczyk. 

14 
12 kwietnia 
2021 roku 

Porębskie serduszko na 
nakrętki 

Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w 
Porębie stanęło serduszko na nakrętki 
zakupione przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji. 

15 
16 kwietnia 
2021 roku 

Genialny umysł w każdym 
wieku 

Bezpłatny projekt edukacyjny dla dzieci, 
młodzieży i seniorów organizowanym 
przez Wyższą Szkołę HUMANITAS z 
Sosnowca. 

16 
19 kwietnia 
2021 roku 

„Wierszowanie na 
ekranie” 

MOK jako współorganizator zachęca 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas 
I – VIII do udziału w konkursie 
recytatorskim. 

17 
19 kwietnia 
2021 roku 

78 rocznica powstania w 
getcie warszawskim – 

akcja ŻONKILE 

Wraz z MBP zachęcamy do akcji ŻONKILE 
oraz do obejrzenia filmów promujących 
tę akcję. 

18 
1 maja 2021 

roku 
Święto Pracy 

Wraz z Narodowym Centrum Kultury 
przypominamy młodszemu pokoleniu o 
obchodach Święta Pracy czyli 
Międzynarodowego Dnia Solidarności 
Ludzi Pracy. 

19 
2 maja 2021 

roku 
Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Edukujemy i przypominamy o czczeniu 
znaków narodowych. 

20 
3 maja 2021 

roku 
Narodowe Święto 

Uchwalenia Konstytucji 
Celebrujemy rocznicę uchwalenia 
Konstytucji. 

21 
3 maja 2021 

roku 
Koncert patriotyczny 

Koncert patriotyczny w wykonaniu 
zespołu „RETRO” oraz „VIVAT LA 
MUSICA”. 

22 
4 maja 2021 

roku 
Dzień Strażaka Życzenia z okazji Dnia Strażaka. 

23 
5 maja 2021 

roku 
TV Pędzelek Poręba – 8 

odcinek 

Pędzelek Poręba z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Porębie odwiedził  Burmistrza 
Miasta Poręba – Pana Ryszarda Spyrę. 

24 
11 maja 

2021 roku 
100 rocznica urodzin 

Stanisława Lema 

Nasi pracownicy biorą udział w Tygodniu 
Bibliotek czytając fragmenty książek 
Stanisława Lema. 

25 
12 maja 

2021 roku 
Pędzelek Poręba czyta 

LEMA 
Nasz Pędzelek Poręba również czyta 
Lema. 

https://www.facebook.com/ewa.olszanska.rok?__cft__%5b0%5d=AZXAm1PEr8Q3xhN3gaCOwbUXHJdkIzCBiJ7RmgvruYbJC9P9gpyhf1FeXfmJ9Rh0JEs6AoADI85eFHz8573uRdHgZgYV3vDRbwFZNLY0J1fO2ra06aNHuD7ehsEFiQZOaHkQ0dJ6NSufThytZcIMbt73&__tn__=-%5dK-R
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26 
13 maja 

2021 roku 
Promocja MOK i naszej 

działalności 

Miło nam było gościć Swinger`a w 
naszych progach. Wraz ze swoją ekipą 
Swinger nagrał w MOK teledysk do 
swojego najnowszego utworu. W 
teledysku wzięły udział tancerki z grupy 
tanecznej Dance Revolution działającej 
w Miejskim Ośrodku Kultury.   

27 
15/16 maja 
2021 roku 

Noc muzeów 

Po raz pierwszy w Porębie 
zorganizowano Noc muzeów w Wieży 
Gichtowej gdzie Klub Pasjonatów Historii 
Lokalnej działający w MOK Poręba 
poprowadził tę imprezę. 

28 
20 maja 

2021 roku 
XIII Ogólnopolski Festiwal 

Taneczny „ROŻA 2021” 

Nasze dziewczyny z grupy tanecznej 
Dance Revolution kolejny raz wzięły 
udział w Ogólnopolski Festiwalu 
Tanecznym „Róża 2021” gdzie otrzymały 
wyróżnienie II stopnia. 

29 
24 maja 

2021 roku 
Warsztaty z tworzenia 

bransoletek 

Miejski Ośrodek Kultury oraz Pracownia 
Internetowa Orange zaprasza na 
darmowe warsztaty z tworzenia 
bransoletek jako upominek na Dzień 
Mamy. 

30 
25 maja 

2021 roku 
Otrzymaliśmy upominek 

Fundacja Orange oraz Fundacja Gerere 
przekazała nam upominek za działalność 
Pracowni Internetowej Orange w naszej 
jednostce. 

31 
25 maja 

2021 roku 
Wierszowanie mojej 

mamie 
Wiersze dla mam – konkurs recytatorski. 

32 
26 maja 

2021 roku  
Muzyczna niespodzianka 

dla Mam 
Koncert online w wykonaniu Aleksandry 
Wolskiej-Mazur. 

33 
26 maja 

2021 roku 
Życzenia  

Nie zapominamy o wszystkich 
cudownych mamach i składamy im 
serdeczne życzenia. 

34 
26 – 30 maja 

2021 roku 
Gra miejska „Zabierz 

mamę na spacer” 

Celem gry jest przybliżenie uczestnikom 
informacji związanych z historią miasta, 
promocją aktywnego spędzenia czasu z 
ukochaną mamą. 

35 
Czerwiec 

2021 roku 
Warsztaty ceramiczne 

Po dłuższej przerwie związanej z 
pandemią wracają stacjonarne warsztaty 
ceramiczne. 

36 
Czerwiec 

2021 roku 
Koło plastyczne 
„MOTYLKOWO” 

Wracamy do zajęć stacjonarnych i 
cyklicznych zajęć. 

37 
1 czerwca 
2021 roku 

Dzień dziecka z kołem 
plastycznym 
„Motylkowo” 

Bezpłatne zajęcia plastyczne. 
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38 
1 czerwca 
2021 roku 

TV Pędzelek Poręba – 9 
odcinek 

Reporter Pędzelek Poręba odwiedził dziś 
prestiżowe studio fotograficzne 
porębskiego artysty – Łukasza Jungto. 

39 
1 czerwca 
2021 roku 

Dzień Dziecka Życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

40 
7 – 11 

czerwca 
2021 roku  

Dzień Dziecka oraz 
Tydzień ekologiczny  

Z okazji dnia dziecka postanowiliśmy 
również promować ekologię i 
zorganizowaliśmy szereg wydarzeń przez 
5 dni. 

41 
7 czerwca 
2021 roku 

Warsztaty ekologiczne z 
Photonami 

Pracownia Internetowa Orange 
organizuje bezpłatne warsztaty dla 
dzieci. 

42 
8 czerwca 
2021 roku 

Tworzymy ekologiczne 
skarbonki 

Koło Plastyczne Motylkowo zaprasza na 
zajęcia tworzenia ekologicznych 
skarbonek. 

43 
9 czerwca 
2021 roku 

Tworzymy ekologiczne 
torby na zakupy 

Pracownia Internetowa Orange nie tylko 
działa w kwestii programowania. Chętnie 
się udziela w różnych akcjach również 
ekologicznych. 

44 
9 czerwca 
2021 roku 

Konkurs na nazwę 

Ogłoszenie konkursu na nazwę oraz logo 
miejsca spotkań dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów – miejsce to 
mieścić się będzie w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Porębie. 

45 
10 czerwca 
2021 roku 

Skonstruuj ekologicznego 
robota 

I kto powiedział, że ekologia nie może 
być połączona z elektroniką. Nasi 
uczestnicy warsztatów dowiodą, że jest 
to możliwe. 

46 
10 czerwca 
2021 roku 

Akcja charytatywna 

Jak tylko możemy to chętnie pomagamy. 
Tym razem wraz z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji z Poręby przekazaliśmy 7 
worków pełnych nakrętek dla malutkiej 
Oliwki z SMA1.  

47 
11 czerwca 
2021 roku 

Ekologia przy fontannie 
MOK 

Kto powiedział, że ekologia jest nudna… 
nasza impreza udowodni, że można się 
bawić i uczyć. 

48 
12 czerwca 
2021 roku 

Koncert online 
Na łamach naszej strony oraz strony 
Cicha Strony Miasta odbył się koncert 
Perfect Drug Young Pistols Sound. 

49 
27 czerwca 
2021 roku 

XII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenek Janusza 
Gniatkowskiego 

Udział naszych dwóch zespołów i 
wokalistki w Festiwalu. Zespół „Retro” 
zajmuje 1 miejsce na Festiwalu. 
Gratulujemy zwycięzcom. 

50 
23 czerwca 
2021 roku 

Dzień Ojca Życzenia z okazji Dnia Ojca. 
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51 
23 czerwca 
2021 roku 

Wakacje z Pracownią 
Internetową Orange 

Udostępniono na fanpage MOK MBP 
PORĘBA plakat promujący wakacyjne 
zajęcia z Pracownią Internetową 
Orange.  

52 
23 czerwca 
2021 roku 

Informacja NESTOR 

Udostępniono na profilu 
społecznościowym informacje o 
pozyskanych środkach przez 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów „NESTOR” w Porębie z 
siedzibą w MOK na „Międzypokoleniową 
Powiatową Olimpiadę Sportową”.  

53 
24 czerwca 
2021 roku 

Wakacje czas zacząć 

Udostępniliśmy na profilu 
społecznościowym plakat promujący 
akcję „Lato w mieście – Lato z przygodą” 
oraz szereg imprez przez nas 
organizowanych.  

54 
25 czerwca 
2021 roku 

Bezpieczne wakacje 
Plakat promujący bezpieczeństwo 
podczas korzystania z uroków wakacji.  

55 
25 czerwca 
2021 roku 

Nowe Stowarzyszenie ma 
u nas swoje miejsce 

Stowarzyszenie „Himalaje Naszych 
Możliwości w Porębie” ma swoją 
siedzibę u nas. Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja "Adaptacja i doposażenie 
pomieszczeń MOK w Porębie pełniących 
funkcję kulturalną" współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
Wysokość otrzymanego grantu: 43 
987,00 zł. 

56 
29 czerwca 
2021 roku 

Wakacyjne zajęcia 
ceramiczne 

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia 
ceramiczne. 

57 
29 czerwca 
2021 roku 

Chwalimy się 

Wśród naszych pracowników mamy 
bardzo uzdolnioną instruktorkę plastyki, 
która nigdy nie przestanie nas 
zaskakiwać. W tym roku pięknie ozdobiła 
brodzik dla dzieci na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie.  

58 
30 czerwca 
2021 roku 

Wakacje? Czas start! 
Udostępnienie na profilu 
społecznościowym plakatu promującego 
wakacje.  
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59 
5 lipca 2021 

roku  

Zachęcamy do udziału w 
akcji „Lato w mieście – 

lato z przygodą” 

Zachęcamy do zapoznania się z 
regulaminem udziału w warsztatach 
animacyjnych „Miejski Ośrodek Kultury i 
Biblioteka w plenerze” organizowanych 
w ramach akcji „Lato w mieście – lato z 
przygodą”. 

60 
7 lipca 2021 

roku 
Wystawa 

W holu MOK można oglądać wystawę 
„Ziemia Święta w obiektywie Stanisława 
Ligonia”. 

61 
8 lipca 2021 

roku 
Udział w „Bitwie 

Regionów” 

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich 
„Niwczanki” podjęło się wyzwania by 
promować nasz region i potrawę 
regionalną w konkursie kulinarnym 
„Bitwa Regionów”. 

62 
9 lipca 2021 

roku 
Konkurs fotograficzny dla 

dzieci i młodzieży 
„Pokaż nam swoją pasję” pod taką 
nazwą ogłaszamy konkurs fotograficzny.  

63 
15 lipca 2021 

roku 
Promujemy swoich 

Dzięki talentowi naszego kolejnego 
pracownika powstaje filmik promujący 
Kompleks Sportowy „ORLIK”.  

64 
15 lipca 2021 

roku 
Wakacje z 

„MOTYLKOWEM” 

Udostępniono krótką relację z zajęć 
przeprowadzanych przez koło plastyczne 
„Motylkowo” na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie. 

65 
19 lipca 2021 

roku 
Konkurs plastyczny w 

MOK 
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
„Stwórz ekologiczne miasto”. 

66 
22 lipca 2021 

roku 
Turniej piłkarzyków 

stołowych 

Miejski Ośrodek Kultury oraz Pracownia 
Internetowa Orange zaprasza na Turniej 
piłkarzyków stołowych dla dzieci i 
młodzieży. 

67 
1 sierpnia 
2021 roku 

77 rocznica Powstania 
Warszawskiego 

Z okazji 77 rocznicy Powstania 
Warszawskiego by upamiętnić to 
wydarzenie w holu głównym Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Porębie można było 
obejrzeć wystawę. 

68 
2 sierpnia 
2021 roku 

Warsztaty ekologiczne z 
Fundacją 5MEDIUM 

W dniach 16 – 18 sierpnia 2021 roku 
MOK oraz Fundacja 5 MEDIUM 
organizują Warsztaty ekologiczne dla 
dzieci i młodzieży ROŚLINARIUM. 

69 
5 sierpnia 
2021 roku 

Warsztaty z szycia 
maskotek 

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie oraz 
Pracownia Internetowa Orange zaprasza 
na Warsztaty z szycia maskotek dla 
dzieci i młodzieży. 

70 
3 sierpnia 
2021 roku 

Eksplozja kolorów 

Już 14 sierpnia 2021 roku na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Porębie organizujemy wspaniałą imprezę 
Eksplozja Kolorów. 
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71 
6 sierpnia 
2021 roku 

Konkurs Plastyczny 

Miejski Ośrodek Kultury oraz Pracownia 
Internetowa Orange organizuje konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży „Poręba 
oczami dziecka” – 12 sierpnia spotykamy 
się w MOK. 

72 
9 sierpnia 
2021 roku 

Zawody sportowe 

Miejski Ośrodek Kultury oraz Pracownia 
Internetowa Orange 11 sierpnia 2021 
roku organizuje zawody sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 

73 
9 sierpnia 
2021 roku 

Warsztaty dla dzieci i 
młodzieży 

„Konstruujemy inteligentne domy” to 
kolejna propozycja dla dzieci młodzieży, 
którzy chcą wykazać się kreatywnością 
zorganizowana przez Pracownię 
Internetową Orange i MOK. 

74 
10 sierpnia 
2021 roku 

BEATCH PARTY 
Zabawa taneczna w piątek trzynastego 
zawsze się udaje. 

75 
11 sierpnia 
2021 roku 

Wycieczka do Kopalni 
Srebra w Tarnowskich 

Górach 

W ramach akcji „Lato w mieście – lato z 
przygodą” zapraszamy na wycieczkę do 
Kopalni Srebra w dniu 19 sierpnia 2021 
roku. 

76 
21 sierpnia 
2021 roku 

Kino Plenerowe 

Pierwszy raz w Porębie, ale nie ostatni i 
to wszystko dla naszych mieszkańców. 
Kino plenerowe na świeżym powietrzu 
cieszyło się dużym powodzeniem.  

77 
28 sierpnia 
2021 roku 

Międzypokoleniowa 
Powiatowa Olimpiada 

Sportowa  

Po raz pierwszy w naszym mieście 
zorganizowana została olimpiada 
sportowa.  

78 
5 września 
2021 roku 

IX/X Jesienny Koncert w 
cieniu Wieży Gichtowej 

Zakończenie projektu 
"MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA 
KULTURALNA W PORĘBIE", na który 
STOWARZYSZENIE STUDIO ART W 
PORĘBIE pozyskało GRANT wysokości 
3500,00 zł. W ramach konkursu DZIAŁAJ 
LOKALNIE organizowanego przez 
CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH W 
ZAWIERCIU. 

79 
8 września 
2021 roku 

„Poręba pędzlem 
malowana” 

Wystawa prac uczestników wakacyjnych 
zajęć pod chmurką koła plastycznego 
„Motylkowo” zagościła w holu 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie. 

80 
9 września 
2021 roku 

Projekt EKO ART. Poręba 
– BO ZIELONE ŚLĄSKIE 
ZACZYNA SIĘ TUTAJ! 

Promocja projektu, w ramach III edycji 
Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego woj. Śląskiego. 

81 
13 września 
2021 roku 

Pędzelek Poręba 
przypomina o 

Narodowym Spisie 
Powszechnym 

Pędzelek Poręba przypomina 
mieszkańcom o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 
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82 
15 września 
2021 roku 

Warsztaty ekologiczne 

30 września 2021 roku w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Porębie odbędą się 
Warsztaty ekologiczne dla dzieci i 
młodzieży w wieku 12 do 16 lat. 

83 
18 września 
2021 roku 

Przegląd Śląskiej Kultury 
Regionalnej 

Koło Gospodyń Wiejskich „Niwczanki” 
wzięło udział w konkursie „Maszkiety i 
konkrety – przegląd śląskiej kultury 
regionalnej”. 

84 
4 

października 
2021 roku 

Warsztaty ceramiczne 
Zachęcamy do zapisów na fantastyczne 
warsztaty ceramiczne. 

85 
6 

października 
2021 roku 

Warsztaty koła 
plastycznego 
„Motylkowo” 

Przypominamy o trwających u nas 
warsztatach plastycznych koła 
plastycznego „Motylkowo”. 

86 
13 

października 
2021 roku 

Wystawa prac 
plastycznych 

Miło jest nam się pochwalić talentem 
uczestników naszych zajęć plastycznych. 
Gratulujemy. 

87 
13 

października 
2021 roku 

Casting do grupy 
tanecznej 

Grupa taneczna Dance Revolution 
przyjmie nowych miłośników tańca. 

88 
14 

października 
2021 roku 

Dzień Edukacji 
Narodowej 

Dyrektor MOK i MBP składa życzenia 
całemu gronu pedagogicznemu w 
naszym mieście. 

89 
14 

października 
2021 roku 

Dzień Seniora 

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
„NESTOR” w Porębie oraz dnia seniora 
życzenia wszelkiej pomyślności składa 
Dyrektor MOK i MBP. 

90 
19 

października 
2021 roku 

„EKO Porębianie” 

Dzięki prężnie działającej Pracowni 
Internetowej Orange w MOK po raz 
kolejny udało nam się pozyskać środki w 
wysokości 2000,00 zł na realizację 
projektu „EKO Porębianie”. Projekt 
będzie realizowany w ramach programu 
Pracownie Orange. 

91 
19 

października 
2021 roku 

#CodeWeek 

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie wraz 
ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana 
Pawła II zachęca do zabawy z grami 
logicznymi, prostą grafiką komputerową 
czy robotyką. 

92 
20 

października 
2021 roku 

Nowa odsłona Pracowni 
Internetowej Orange 

Nie udało by się zrealizować takiej 
metamorfozy naszej Pracowni bez 
dofinansowania unijnego, jakie Miejski 
Ośrodek Kultury pozyskał w kwocie 14 
979,00 zł. „Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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Operacja pn. „Adaptacja i doposażenie 
pomieszczeń MOK w Porębie pełniących 
funkcję kulturalną” mająca na celu 
„Zwiększenie wykorzystania zasobów 
naturalnych, kulturowych i społecznych 
także poprzez rewitalizację zasobów 
materialnych i/lub dostępności do usług 
zdrowotnych, socjalnych oraz 
komunalnych” Przedsięwzięcie 1.1.2: 
Inwestycje w infrastrukturę pełniącą 
funkcję kulturalną 
współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

93 
27 

października 
2021 roku 

TV Pędzelek Poręba – 10 
odcinek 

Pędzelek Poręba i jego siostra Fletka, 
przeprowadzają wywiad z dwójką 
zaproszonych gości. Pierwszy z nich to 
Karol Hadrych - Radny Powiatu 
Zawierciańskiego, a drugi to ... Karol, 
muzyk i artysta! 

94 
28 

października 
2020 roku 

Jura Senior Festiwal 
Poręba 2021 

Po raz kolejny Gala wręczenia nagród dla 
zwycięzców Jura Senior Festiwal w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie. 

95 
29 

października 
2021 roku 

Dyskoteka kostiumowa 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie 
odbyła się „TRICK OR TREAT 
HALLOWEEN PARTY – Dyskoteka 
kostiumowa”. 

96 
11 listopada 
2021 roku 

Narodowe Święto 
Niepodległości 

Koncert online w wykonaniu zespołu 
RETRO w dniu obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości. 

97 
16 listopada 
2021 roku 

Zajęcia ceramiczne w 
MOK 

Dzieci rozwijają strefę psychiczną, 
fizyczną i społeczną na organizowanych 
przez MOK zajęciach ceramicznych.  

98 
17 listopada 
2021 roku 

„Nowy Ład – co zmieni w 
Twojej firmie?” 

Promujemy zaproszenie Burmistrza 
Miasta Poręba na darmowe szkolenie 
organizowane przez Panią Mirosławę 
Minge – doradcę podatkowego, które 
odbędzie się 26 listopada w sali MOK. 

99 
17 listopada 
2021 roku 

Wystawa prac 
plastycznych 

Niesamowite rzeczy powstają na 
zajęciach naszego koła plastycznego 
"Motylkowo". Prace można oglądać w 
MOK. 
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100 
18 listopada 
2021 roku 

30 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – 

zgłoszenie sztabu i 
przygotowania 

Od dziś zaczyna działać sztab WOŚP 
Poręba. Tym razem gramy dla okulistyki 
dziecięcej dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci. 

101 
18 listopada 
2021 roku 

Nagroda dla KGW 
Koło Gospodyń Wiejskich „Niwczanki” 
nagrodzone w „Bitwie Regionów 2021”. 

102 
19 listopada 
2021 roku 

Dyskoteka Andrzejkowa 

Zaproszenie na Dyskotekę Andrzejkową 
na wieczór magii, zabawę taneczną i 
słodki poczęstunek – 30 listopada 2021 
roku. 

103 
19 listopada 
2021 roku 

Ulepimy dziś bałwana 
Zaproszenie na spektakl mikołajkowy 
„Ulepimy dziś bałwana”. 

104 
20 listopada 
2021 roku 

Podaruj Dzieciom 
Uśmiech 

Fundacja Adapter składa podziękowania 
za logistyczne wsparcie swojej aukcji. 

105 
22 listopada 
2021 roku 

Gimnastyka dla seniorów 
Zaproszenie dla wszystkich seniorów na 
zajęcia gimnastyczne. 

106 
22 listopada 
2021 roku 

Nowe stroje dla Drużyny 
Seniorów w tenisie 

stołowym 

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie 
zakupił dla Drużyny Seniorów w tenisie 
stołowym nowe koszulki i buty. 

107 
22 listopada 
2021 roku 

Szlachetna Akcja 
Świąteczna Mikołajkowy 

Dar Serca  

Zaproszenie na pierwszą w Porębie akcję 
Szlachetnej Paczki. 

108 
22 listopada 
2021 roku 

Akcja charytatywna dla 
Lenki 

Lubimy pomagać i wspierać każdą akcję 
charytatywną. Tym razem wspierany 
Lenkę i zbieramy używaną odzież, koce, 
pościel, firany itp.  

109 
23 listopada 
2021 roku 

Senior ART Kultur Łączy 
Nas 

Informujemy o pozyskanych przez Studio 
ART. funduszach na rozwój artystyczny 
zespołów senioralnych z Poręby, Łaz, 
Siewierza, Wojkowic Kościelnych. 

110 
23 listopada 
2021 roku 

Nasze zespoły 
nagrodzone 

Zespół „Retro” zajął II miejsce na XXV 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej w 
Myszkowie. 
Gala Jura Senior Festiwal i kolejne 
wyróżnienia dla zespołu „Retro” oraz 
solistki Haliny Stępień. Gratulujemy. 

111 
23 listopada 
2021 roku 

Nowe stroje dla zespołu 
„Retro” 

W ostatnim czasie zostały zakupione 
stroje dla zespołu z nagrody finansowej, 
którą zespół otrzymał za I miejsce w XII 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek 
Janusza Gniatkowskiego. Są to berety, 
koszule i spodnie wojskowe. 

112 
30 listopada 
2021 roku 

Challenge na zdobienie 
choinek świątecznych 

Urząd Miasta Poręba, MOK oraz Klub 
Radnych „Jedność i przyszłość” zaprasza 
do udziału w challeng`u na zdobienie 
choinek świątecznych. 
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113 
6 grudnia 
2021 roku 

29 listopada zakończył się 
projekt SENIOR ART - 

Kultura łączy NAS 
realizowany przez 

Stowarzyszenie Studio 
ART w Porębie! 

Celem projektu był rozwój artystyczny 
Seniorów z województwa śląskiego, z 
miejscowości - Poręba, Łazy, Siewierz, 
Wojkowice Kościelne - będących 
członkami zespołów wokalnych.  
Zadanie dofinansowane ze środków 
budżetu Województwa Śląskiego w 
ramach małych grantów ogłoszonych 
przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej.  

114 
6 grudnia 
2021 roku 

„Z ekologią za pan brat w 
Gminie Poręba” 

Film promujący ekologię w naszym 
mieście już gotowy. Zapraszamy do 
oglądania. 

115 
6 grudnia 
2021 roku 

Podsumowanie sezonu 
lotów gołębi. 

W naszej instytucji od kilku lat odbywa 
się uroczystość uhonorowania 
najlepszych Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Gratulujemy wszystkim 
osiągnięć.  

116 
13 grudnia 
2021 roku 

Zespół Dance Revolution 
na podium 

Miło nam poinformować, że Zespół 
Dance Revolution otrzymał III miejsce na 
Ogólnopolskim Festiwalu Tańca i Sztuki 
Cyrkowej „VIVERSO KIELCE 2021”. 

117 
21 grudnia 
2021 roku 

Życzenia 
bożonarodzeniowe 

Jak co roku nasza instytucja pragnie 
złożyć życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt oraz Nowego Roku. 

 

 

Pracownia Internetowa Orange  

 

Lp. Tytuł warsztatów Termin 

1 Warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych online 21.12.2021 

2 Warsztaty  z programowania  dla dzieci w Scratchu 13.12.2021 

3 Film Propozycja na spędzenie zimowego wieczoru 20.12.2021 

4 Warsztaty z druku 3d dla dzieci 4.12.2021 

5 Warsztaty z programowania z Lego Wedo 2.0 Listopad 2021 

6 Warsztaty z programowania z Lego Mindstorms EV3 Listopad 2021 

7 Warsztaty z programowania z robotami Photon Listopad 2021 
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8 Warsztaty z programowania z robotami mBot Listopad 2021 

9 Code Week w SP 2 w Porębie 
Październik 

2021 

10 Grant na realizację  projektu EKO Porębianie 
Październik 

2021 

11 Code WEEK 
Październik 

2021 

12 Warsztaty z programowania Wrzesień 2021 

13 Warsztaty animacyjne z Fundacją 5 Medium Sierpień 2021 

14 Zajęcia z Pracownią na MOSiR Sierpień 2021 

15 
Warsztaty z konstruowania inteligentnych domów dla dzieci i 
młodzieży 

Sierpień 2021 

16 Zawody sportowe dla dzieci Sierpień 2021 

17 Warsztaty z programowania z robotami Photon Sierpień 2021 

18 Konkurs dla dzieci i młodzieży „Pokaż nam swoją pasję” Lipiec 2021 

19 Wakacyjne warsztaty z programowania z Lego Mindstorms EV3 Lipiec 2021 

20 Turniej Piłkarzyków Stołowych Lipiec 2021 

21 Warsztaty z robotami Photon Lipiec 2021 

22 
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Stwórz ekologiczne 
miasto” 

Lipiec 2021 

23 Warsztaty z programowania dla dzieci z robotami Photon Lipiec 2021 

24 Warsztaty z programowania z Lego Mindstorms EV3 Czerwiec 2021 

25 Warsztaty ekologiczne podczas  Tygodnia Ekologicznego Czerwiec 2021 

26 Warsztaty z tworzenia bransoletek dla mam Maj 2021 

27 Warsztaty elektroniczne dla dzieci Maj 2021 

28 Warsztaty z programowania z Lego Mindstorms EV3 Maj 2021 

29 Warsztaty z tworzenia komiksów online Maj 2021 

30 Warsztaty z tworzenia gry w Scratchu online Maj 2021 

31 Warsztaty z tworzenia robotów Maj 2021 

32 Gra online. Ułóż puzzle online Maj 2021 

33 Warsztaty online z edycji zdjęć dla dzieci Kwiecień 2021 
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34 Warsztaty elektroniczne dla dzieci i młodzieży Kwiecień 2021 

35 Warsztaty online dla dzieci i młodzieży Kwiecień 2021 

36 Tydzień z Internetem -warsztaty online Kwiecień 2021 

37 Warsztaty z programowania online Kwiecień 2021 

38 Warsztaty online w ramach projektu Intel AI For Youth Kwiecień 2021 

39 Warsztaty online dla dorosłych „Ochrona Internetu” Kwiecień 2021 

40 Warsztaty online z tworzenia ozdób wielkanocnych online Kwiecień 2021 

41 
Warsztaty z programowania w ramach projektu Intel AI FOR YOUTH 
online 

Marzec 2021 

42 Programowanie w Scratchu kartek świątecznych online Marzec 2021 

43 Warsztaty online dla dzieci Sztuczna Inteligencja Marzec 2021 

44 Warsztaty z bezpieczeństwa w Internecie Marzec 2021 

45 
Warsztaty w ramach projektu „Programowanie-ekologia na co 
dzień „ 

Luty 2021 

46 Dzień Bezpiecznego Internetu Luty 2021 

47 Warsztaty dla dzieci online w ramach projektu My Digital Life Luty 2021 

48 
Warsztaty z programowania dla dzieci w ramach projektu Intel AI 
For YOUTH 

Luty 2021 

49 
Warsztaty z programowania w ramach projektu „Zostań Młodym 
Programistą” online 

Styczeń 2021 

50 Warsztaty z programowania w ramach projektu My Digital Life Styczeń 2021 

  

 

S. Bezpieczeństwo w mieście 
 

Policja  

  

 Posterunek Policji w Porębie przekazuje informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie 

miasta Poręba za okres 2021 roku. 

 

 Stan etatowy Posterunku Policji w Porębie: 
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-  do dnia 31.10.2021 r. wynosił 9 etatów, z dniem 01.11.2021 został zredukowany z 9 do 7 

etatów. Aktualnie przedstawia się następująco: 

 Kierownik Posterunku – 1 

 Dzielnicowy Zespołu ds Prewencji – 2    

 Patrolowo – interwencyjny – 4 

  

 Ruch Drogowy: 

 W 2021 roku Dzielnicowi Posterunku Policji w Porębie zrealizowali 9 spotkań 

profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w tym 

bezpieczeństwo pieszego w których uczestniczyło łącznie 129 dzieci w wieku 6-11 lat.  W 

ramach prowadzonej profilaktyki organizowano spotkania w szkołach podczas których 

zwracano dzieciom szczególną uwagę na kwestie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz 

w rejonie przejść dla pieszych. Na prowadzonych prelekcjach rozdawano  ulotki informacyjne. 

 W trakcie czynności służbowych w 2021 roku funkcjonariusze PP w Porębie 

wylegitymowali 141 kierowców i przeprowadzili 51 badań kierowców na zawartość alkoholu 

w wydychanym powietrzu. W 2021 r. funkcjonariusze PP Poręba ujawnili nietrzeźwych 

kierujących z art. 178A KK – 3 osoby z art. 87§1A KW – 1. Odnotowanych zdarzeń z udziałem 

kierujących pod działaniem alkoholu były 4 przypadki.  

 

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (przemoc rówieśnicza): 

 W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży funkcjonariusze 

Posterunku Policji w Porębie, prowadzili spotkania profilaktyczne w tym prelekcje z tą grupą 

odbiorców. 

 Bezpieczeństwo w szkole i poza nią, bezpieczeństwo w miejscach publicznych i 

miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas drogi do szkoły i w czasie 

wolnym, w kontakcie z nieznajomą osobą, czy nieznanym zwierzęciem to główne tematy 

poruszane wśród dzieci i młodzieży. Poza omawianiem ogólnego pojęcia bezpieczeństwa  

ważnym punktem prelekcji z udziałem dzieci i młodzieży było kreowanie wśród nich 

pozytywnego wizerunku Policji i dzielnicowego jako osobę pierwszego kontaktu. 

 Do starszej grupy wiekowej policjanci poza tematami bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, bezpieczeństwa w szkole i poza nią, kierowali informacje na temat  zagrożeń,  

związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych pod hasłem „Uzależnienia, narkotyki, 

nowe narkotyki, alkohol”. Podejmowane były również tematy związane z brakiem reakcji 

młodzieży na przemoc rówieśniczą w pod hasłem „ Mowa nienawiści, przestępstwa z 

nienawiści        w tym Hejt”. 

 

 W 2021 r. Policjanci PP w Porębie przeprowadzili łącznie  21 spotkań z dziećmi 

i młodzieżą. Przeprowadzono także 12 spotkań z pedagogami. 

 Zarówno w okresie poprzedzającym ferie i wakacje, jak również podczas ich trwania, 

porębscy policjanci przeprowadzali prelekcje i spotkania na temat bezpieczeństwa w ramach 

akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” i „Bezpieczne wakacje”, funkcjonariusze 
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przekazywali najważniejsze informacje na temat zagrożeń mogących pojawić się w miejscach 

wypoczynku jak i podczas przemieszczania się na drodze publicznej i na terenie parków czy 

masywów leśnych oraz w rejonie zbiorników wodnych. 

 

 Patologie społeczne: 

      a) alkoholizm 

 Do podstawowych warunków zjawiska alkoholizmu na terenie gminy zaliczyć należy: 

    • traktowanie alkoholu jako środka pomagającego rozwiązać problemy, 

    • nadużywanie alkoholu z okazji imprez rodzinnych i innych, 

    • dzieci wychowujące się w rodzinach rozbitych, 

    • tradycja środowiskowa, 

    • duża ilość punktów sprzedaży alkoholu, w których oferowany jest alkohol, 

    • brak asertywności w sytuacjach, gdy kolega lub koleżanka proponuje alkohol, 

    • chęć rozluźnienia się przed imprezami, np. dyskoteka, 

    • powszechny brak kontroli sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  oraz 

niedostateczna oferta atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu i możliwości rozwijania 

zainteresowań. 

 

 Policjanci z PP Poręba w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r w interwencjach 

domowych dotyczących przemocy w rodzinie wypełnili 6 formularzy Niebieska Karta, inne 

uprawnione  podmioty sporządziły 8 takich formularzy. 

Liczba sprawców przemocy domowej, będących pod wpływem alkoholu wynosiła  9 osób         i 

były to 7 mężczyzn oraz 2 kobiet. 

 W roku 2021 podczas wykonywanych czynności służbowych nie ujawniono osób 

nieletnich będącą pod wpływem alkoholu. W rozmowie z nieletnimi podczas prelekcji oraz 

rozmowach z pedagogami nie stwierdzono przypadków nałogowego spożywania alkoholu 

przez nieletnich. Skala tego zjawiska jest znikoma i nie wynika z tendencji nieletnich do 

upijania się, lecz z ciekawości, jaką stanowi dla młodzieży alkohol. 

 

Policjanci w swej pracy profilaktycznej podejmują następujące działania: 

    • prowadzenie rozmów ostrzegawczych z nadużywającymi alkoholu osobami dorosłymi oraz 

nieletnimi, 

    • spotkania z młodzieżą w świetlicach środowiskowych 

    • doprowadzanie osób dorosłych do poradni odwykowych, 

    • czynny udział w posiedzeniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

    • inicjatywy oraz współpraca z podmiotami poza policyjnymi na rzecz przeciwdziałania 

alkoholizmowi – krótki opis podejmowanych przedsięwzięć (GKRPA,  MOPS, ZOZ, MOK itp.) 

 

 PP Poręba kieruje wnioski o objęcie leczeniem przeciw alkoholizmowi do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wobec osób, które nadmiernie nadużywają 

alkohol i w sposób destrukcyjny wpływają na swoją rodzinę, a także, które same nie chcą 
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podjąć się leczenia odwykowego, celem zmotywowania ich do podjęcia leczenia, lub      w 

przypadku braku motywacji do leczenia przymusowego. W 2021 roku do wskazanej Komisji 

Funkcjonariusze Policji skierowali 6 wniosków, SR w Zawierciu Wydział Rodzinny 2 wnioski 

wobec osób, które nadużywały alkohol i stosowały przemoc w rodzinie, natomiast ogólnie do 

Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 26 wniosków. 

 

b) narkomania: 

 Na terenie działania PP Poręba w 2021 roku ujawniono 0 nieletnich sprawców, 

natomiast łącznie zatrzymano 1 sprawce przestępstw z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii 

- ogółem zabezpieczono 42 g narkotyków(amfetamina) na terenie działania PP Poręba. W 

ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nieletni i ich opiekunowie 

informowani są o możliwości uzyskania pomocy w przypadkach problemów z narkotykami czy 

alkoholem. 

 

c) prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich: 

       Na terenie działania PP Poręba nie odnotowano czynów na tle seksualnym z udziałem 

nieletnich. Ponadto Funkcjonariusze tutejszej jednostki podczas prowadzonych spotkań         z 

młodzieżą szkolną przekazywali informację o zagrożeniach płynących z nawiązywania       w 

internecie kontaktów z osobami, które zamieszczają dwuznaczne treści. Omówiono sankcje 

prawne. 

 

d) przemoc w rodzinie: 

 W roku 2021 na terenie działania PP Poręba w interwencjach domowych, dotyczących 

przemocy w rodzinie jak i sporządzonych przy przyjęciu zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa z art 207kk, wypełniono formularzy Niebieska Karta -  14. 

 W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzielnicowi w czasie służby 

obchodowej dokonali 28 wizyt w miejscu zamieszkania rodzin, w których występowała 

przemoc domowa czym realizowali Zarządzenie KGP. 

 Nie odnotowano przypadków przemocy rówieśniczej. Jednocześnie f-sze PP Poręba 

przez cały czas pozostają w kontakcie z Pedagogami Szkolnymi ze Szkół na terenie miasta 

celem zapobiegania tego typu zjawiskom. Jak również na bieżąco prowadzone są rożnego 

rodzaju pogadanki oraz prelekcje w szkołach. 

 Na terenie obsługiwanym przez PP Poręba uprawnione  podmioty sporządziły 14 

formularzy Niebieskich Kart: 

    • PP Poręba- 6 

    • F-sze KPP - 5 

    • MOPS- 2 

    • placówki oświatowe- 1 

  

 e) subkultury: 
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 Nie stwierdzono występowania  zorganizowanych  grup subkulturowych. Nie 

ujawniono także zorganizowanych grup tzw „ graficiarzy”  na terenie miasta. Sporadyczne 

przypadki dokonywanego niszczenia mienia poprzez pomalowanie elewacji budynków ma 

charakter chuligański i tematyka ta jest realizowana podczas codziennej służby patrolowej 

oraz obchodów dzielnicowych. 

 

f) sekty i nowe ruchy religijne: 

        ◦ nie odnotowano działań sekt i nowych ruchów religijnych. 

           

g) inne formy patologii (samodzielnie, z dorosłymi itp.): 

    • nie odnotowano grup nieletnich którzy naruszają normy prawne i społeczne poprzez 

zabawy ekstremalne. 

       

 Bezpieczeństwo osób starszych (oszustwa, przemoc). Bezdomność i żebractwo: 

 W 2021 roku nie odbyły się spotkania profilaktyczne z Seniorami z powodu pandemii 

koronawirusa. 

 Dzielnicowi Zespołu ds. Prewencji, w trakcie realizacji swoich obowiązków służbowych, 

realizowali szereg rozmów ze starszymi osobami, przestrzegając seniorów przed różnego 

rodzaju oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „inkasenta”. Policjanci przekazywali 

również informacje, jak uchronić się przed tymi przestępstwami. Informacje dotyczące 

bezpieczeństwa Seniorów były również przekazywane na stronach internetowych lokalnych 

organizacji. Apelowano również do rodzin seniorów, umieszczając komunikaty na stronie 

internetowej KPP Zawiercie  oraz aplikacji Śląski Dzielnicowy. 

 

 Handel ludźmi: 

 W 2021 roku na terenie działania PP Poręba nie odnotowano zdarzeń związanych 

z handlem ludźmi, ale było to zagadnienie monitorowane przez porębskich funkcjonariuszy i 

przedmiotowa tematyka handlu ludźmi była również poruszana podczas ogólnodostępnych 

przedsięwzięć realizowanych w 2021r. a także w rozmowach funkcjonariusze przekazywali 

najważniejsze informacje dotyczącego tego zagrożenia. 

  

 Bezdomność i żebractwo: 

 W roku 2021 na terenie działania PP Poręba nie odnotowano zjawiska żebractwa. 

Problematyka bezdomnych jest na bieżąco monitorowana przez dzielnicowych, lista osób 

bezdomnych z terenu Poręby jest  na bieżąco uaktualniana, osoby te są objęte kontrolą jak 

również miejsca gdzie takie osoby mogą przebywać. 

 

 Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo w środkach 

komunikacji publicznej, graffiti:  

 W 2021 roku funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji PP w Porębie przy udziale Wydziału 

Ruchu Drogowego na bieżąco patrolowali tereny przyległe do placówek szkolnych, zwracając 
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szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły,     a także w 

czasie przerw między zajęciami. Kontrolowane były miejsca gromadzenia się młodzieży, 

szczególnie te zagrożone przestępczością narkotykową. 

 W ramach przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych, funkcjonariusze PP 

Poręba kontrolowali przejścia dla pieszych, szczególnie w pobliżu szkół.  Realizując zadania 

związane z akcją „Pieszy”, monitorowano przystanki autobusowe, na których gromadzi się 

młodzież szkolna. 

 

 Bezpieczeństwo imprez masowych 

 W roku 2021 na terenie miasta Poręba nie odnotowano imprezy o charakterze 

masowym.   

  

 Bezpieczny wypoczynek: 

 W 2021 roku w okresie zimowym, policjanci w ramach bezpiecznego wypoczynku 

podczas ferii realizowali spotkania profilaktyczne, skierowane szczególnie do dzieci i 

młodzieży, ukierunkowane na bezpieczeństwo. Przeprowadzili pogadanki w przedszkolach i 

szkołach, apelowano o nie wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. 

 Podobne działania miały miejsce w okresie letnim w trakcie wakacji, prowadzone były 

działania ukierunkowane na bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą w lesie, które 

realizowano pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. Poruszane tematy miały 

na celu uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. 

  

 Ofiary przestępstw: 

 W 2020 roku na terenie działania PP Poręba sporządzono 14 formularzy Niebieskiej 

Karty. Dzielnicowi brali czynny udział w roboczych zespołach interdyscyplinarnych, gdzie z 

przedstawicielami organizacji samorządowych, podejmowali konkretne decyzje, mające na 

celu udzielenie pomocy rodzinie dotkniętej przemocą. Ponadto w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, dzielnicowi w czasie służby obchodowej, nawiązywali bezpośredni 

kontakt z rodzinami, w których występowała przemoc domowa, wskazując kroki, jakie mogą 

zostać podjęte w danej sytuacji, a także wskazując instytucje rządowe i pozarządowe, które 

zajmują się pomocą. 

 

 Dane statystyczne za okres  styczeń- październik 2021 r.: 

- skierowano do służby 1279,93 policjantów 

- działania związane z pandemią COVID-19: 

• dokonano ponad 5 200 kontroli osób przebywających na kwarantannie/izolacji 

domowej 

• dokonano 3 200 kontroli sklepów oraz stacji paliw pod kątem przestrzegania reżimu 

sanitarnego 

• ujawniono 532  wykroczeń dot. nieprzestrzegania reżimu sanitarnego w związku ze 

stanem epidemii (374 MKK, 26 wniosków do SR oraz zastosowano 132 pouczeń) 
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- liczba przeprowadzonych  interwencji: 1822 

• w tym interwencje domowe 134, 

- liczba wszczętych procedur przemoc w rodzinie / Niebieskie Karty /: 14 

- dzielnicowi zrealizowali 43 spotkań ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami oraz 

organizacjami, które funkcjonują na terenie miasta, 

- łącznie ujawniono 1285 wykroczeń, w tym 753 wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie: 

• przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 51kw) -21 

• przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia    - 7 

• przeciwko mieniu (art. 119)      - 19 

• przeciwko obyczajności publicznej (art. 141)   - 374 

• przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 145)  - 116 

• przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości - 200 

 

- liczba osób doprowadzona do Policyjnej Izby Zatrzymań celem wytrzeźwienia: 25 

- ilość zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa: 61, w tym 28 

potwierdzono/wyeliminowano 

• 21 przekroczenie dozwolonej prędkości 

• 4 akty wandalizmu 

• 2 spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym 

• 1 niewłaściwa infrastruktura drogowa 

- kolizje drogowego: 68 

- wypadki drogowego: 7 

- zdarzenia drogowe z udziałem pieszych: 3 

- liczba rannych: 9 

- wypadki śmiertelne: 0 

 

 Ogólna liczba przestępstw w kategoriach szczególnie uciążliwych społecznie: 

     

Kategoria Ogólna liczba przestępstw 34 

uszkodzenie ciała 1 

bójka i pobicie 1 

kradzież mienia 16 

kradzież z włamaniem 8 
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Kradzież pojazdu 1 

uszkodzenie mienia 5 

przestępstwa rozbójnicze 2 

 

- przestępstwa narkotykowe: 1 

- liczba zatrzymanych na gorącym uczynku sprawców przestępstw: 6 

- liczba zatrzymanych osób poszukiwanych: 13 

- odzyskano utraconych pojazdów: 1 

- odzyskano utraconych innych przedmiotów: 1 

- zabezpieczono środków odurzających: 42G 

 

 Podsumowanie: 

  

 W zakresie porządku publicznego: 

Rejonem najbardziej zagrożonym, gdzie występuje najwięcej zgłoszeń mieszkańców odnośnie 

zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz 

innych wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie jest skwer ul. Chopina i Mickiewicza oraz 

park ul. Wojska Polskiego i Rzeczna, czemu sprzyjają usytuowane w pobliżu tych miejsc sklepy 

monopolowe. Informacje o powtarzających się w tym obszarach wykroczeniach potwierdzone 

są w zgłoszeniach mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Rejony ten 

zostały objęty- szczególnym nadzorem ze strony dzielnicowych. Wdrożone zostały plany 

priorytetowe mające na celu wyeliminowanie tych zjawisk.   

 W zakresie przestępstw i wykroczeń: 

Sprawcy dokonują kradzieży mienia, głównie w miejscach publicznych, dużych skupiskach ludzi 

wykorzystując tłok, zgiełk i pośpiech osób oraz włamań do pomieszczeń gospodarczych 

usytuowanych w blokach mieszkalnych. Przestępstwa dokonywane są po zmroku najczęściej 

na II i III zmianie w miejscach nie oświetlonych, mało uczęszczanych oraz niechronionych. 

Mieszkańcy pozostawiają mienie w miejscach publicznych, pozbawione zabezpieczeń 

technicznych. Stale prowadzone jest rozpoznanie na temat sprawców przestępstw kradzieży, 

kradzieży z włamaniem do mieszkań oraz pomieszczeń gospodarczych. Na bieżąco 

dyslokowane są patrole w miejsca gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa oraz innych 

zdarzeń, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców miasta Poręba. 

    

 Priorytety na 2022 rok: 

- realizacja zadań związanych ze stanem epidemii, 

- dyscyplinowanie kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
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- poprawa skuteczności zwalczania przestępczości. 

- realizacja zadań i czynności służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku prawnego w czasie służby zewnętrznej, 

                  - 

propagowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Śląski Dzielnicowy”,

                   - 

kontynuacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” 

 

Ochrona przeciwpożarowa  

 

 

 Na terenie miasta Poręba działają 4 Ochotnicze Straże Pożarne. Są to OSP Krzemienda, 

OSP Niwki, OSP  Poręba i OSP Poręba II (Górka). OSP Niwki jest włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 Wg informacji przekazanych w protokołach po zebraniach sprawozdawczo-

wyborczych, na koniec 2021 r. liczba zarejestrowanych członków we wszystkich strażach 

wyniosła 113 osób z czego: 

 

- liczba członków czynnych - 103 (mężczyzn 91, kobiet 12), 

- liczba członków wspierających - 10, 

 

Spośród członków zwyczajnych będących w wieku 18 – 65 lat, do udziału  

w bezpośrednich działaniach ratowniczych uprawnionych jest 50 osób (45 mężczyzn i 5 

kobiet). 

 

Dodatkowo w 3 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych zrzeszonych jest 36 członków, w tym 

chłopców 22, dziewcząt 14. 

 

Liczna członków w poszczególnych Jednostkach OSP 

Nazwa 
Jednostki 

Liczba 
członków 
ogółem 
>65/+65 

Liczba 
członków 

zwyczajnych 

Liczba 
członków 

wspierających 

Liczba 
członków 

honorowych 

Liczba osób 
dopuszczona 

do działań 
ratowniczych 

Członkowie 
MDP 

OSP 

Krzemienda 

12 

9/3 
12 - - 9 - 

OSP  

Niwki 

38 

34/4 
28 10 - 24 23 

OSP  

Poręba 

33 

27/6 
33 - - 16 3 
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OSP  

Poręba II 

16 

14/2 
16 - - 6 10 

 

 

 

I.  WYPOSAŻENIE 

Jednostki  OSP z ternu miasta dysponują łącznie 8 pojazdami pożarniczymi. Są to:  

Wykaz samochodów pożarniczych 

Nazwa 
Jednostki 

Rodzaj pojazdu 
Rok 

Produkcji 
  

OSP 

Krzemienda 
gaśniczy ciężki JELCZ GCBA 1984   

OSP  

Niwki 

gaśniczy 
średni 

Star 244 GBA 2,5/16  

Star 266 GBA 2,3/16 

1988, 

1982 
  

gaśniczy 
specjalny 

LUBLIN 1998   

OSP  

Poręba 

gaśniczy ciężki JELCZ GCBA 1991   

gaśniczy ciężki JELCZ GCBA 1985   

gaśniczy lekki Ford Transit 2009   

przyczepa 
samochodowa 

MARTZ 2020   

OSP  

Poręba II 
gaśniczy 
specjalny 

LUBLIN 2003   

 

Inne wyposażenie. 

Inny sprzęt będący na wyposażeniu jednostek OSP to m.in.: 

Zestawy narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego LUCAS (rozpieraki, nożyce do 

cięcia karoserii,) pasy, toporki, motopompy, agregaty prądotwórcze, piły do drewna, pilarki do 

betonu, aparaty powietrzne, ubrania specjalne, zestawy do ratownictwa medycznego 

oraz sprzęt specjalistyczny taki jak: 

- łódź motorowa, 
- defibrylatory, 
- ubrania specjalistyczne do usuwania owadów (osy, szerszenie) 
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II. DZIAŁANIA RATOWNICZE 

 

W 2021 r. większość interwencji dotyczyła zagrożeń miejscowych (usuwanie skutków 

wypadków drogowych oraz wichur) oraz gaszenia pożarów.  

 

Działania ratownicze za 2021 r. 

Nazwa Jednostki 
Ilość interwencji 

ogółem 
Pożary Powodzie 

Zagrożenia 
miejscowe 
(wypadki, 

wichury i inne) 

Alarmy 
Fałszywe 

OSP Krzemienda 4 2 - 2 - 

OSP  

Niwki 
60 13 - 47 - 

OSP  

Poręba 
85 25 - 58 2 

OSP  

Poręba II 
2 - - 2 - 

RAZEM 151 40 - 109 2 

 

III. ĆWICZENIA I SZKOLENIE 

Z uwagi na trwającą pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w 2021 r. nie organizowano 

szkoleń i ćwiczeń dla członków OSP. 

 

IV. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK OSP 

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 na cele związane z ochroną przeciwpożarową 

zaplanowano w budżecie gminy poręba kwotę 133 000 zł. 

Wydatki na koniec roku wyniosły 104 500 zł. z tego:  

- utrzymanie remiz OSP (media)     - 43 750 zł. 

- wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy dla kierowców 

  i komendanta gminnego OSP, składki na ubezpieczenia)  - 19 000 zł. 

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych   -   6 400 zł. 

- zakupy paliwa i sprzętu przeciwpożarowego   - 15 140 zł.  

- zakup usług (przeglądy i ubezpieczenia pojazdów 

  i sprzętu OSP, ochrona budynków,  usługi 

  telekomunikacyjne       -  8 100 zł. 

- remonty i naprawa sprzętu      -           5 400 zł. 
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- inne wydatki        -  6 700 zł 

 

T. Opieka zdrowotna 

 

1. Charakterystyka jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Porębie, ul. Wojska Polskiego 20, 42 – 480 Poręba. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie działa na podstawie: 

1) statutu nadanego przez podmiot tworzący, 

1) ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie KRS 0000172580. 

2. Podstawowa działalność 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Porębie funkcjonuje  

w oparciu o zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na świadczenia medyczne w 

zakresie POZ i AOS. 

W ramach  Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) jest to: 

 Gabinet lekarza POZ; 

 Gabinet Pielęgniarki POZ; 

 Gabinet Położnej POZ; 

 Gabinet pomocy przedlekarskiej – higiena szkolna; 

a w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS): 

 Poradnia Położniczo – Ginekologiczna; 

 Poradnia Otolaryngologiczna; 

 Poradnia Okulistyczna, 

 

3. Świadczenia medyczne 
W 2021roku SPZOZ funkcjonował bez większych zakłóceń, ze względu na okres pandemii w 

2020 roku przeorganizowano pracę w poradni i nadal utrzymano przyjętą formę, tj.: 

 ograniczenie, skrócenie  korytarzy  szerzenie zakażeń poprzez odgraniczenie 

zbędnych kontaktów międzyludzkich; 

 wzmożony reżim sanitarny personelu i pacjentów; 
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 wprowadzenie nowych procedur w formie udzielania świadczeń medycznych: 

teleporady, gabinet porad infekcyjnych. 

Do przychodni zakupiono ozonatory, zamontowano bezdotykowe termometry  

i podajniki na płyn dezynfekcyjny, zastosowano dodatkową ilość środków ochrony osobistej, 

dodatkowe aparaty telefoniczne do każdego gabinetu lekarskiego itp. 

Wzmożona dyscyplina, zaangażowanie personelu i współpraca z pacjentami pozwoliły mimo 

trudnej sytuacji epidemiologicznej  niknąć zakażenia w stopniu, który  mogłoby skutkować 

czasowym zamknięciem placówki. 

 

4. Liczba zdeklarowanych pacjentów 
Podstawowa Opieka Zdrowotna realizowana jest dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje 

wyboru  lekarza, pielęgniarki, położnej w naszej placówce przedstawia się to następująco : 

DEKLARACJE W POZ NA DZIEŃ 31.12.2021 

Deklaracje Lekarza POZ 6417 

Deklaracje Pielęgniarki POZ 6409 

Deklaracje Położnej POZ 3411 

Higiena Szkolna 1616 

 
 W 2021roku  w naszej poradni  udzielono następujących świadczeń medycznych: 
 

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 

Porady  ogółem 
 
w tym : 

33 487 
 

Teleporady 4366 

Wizyty domowe 183 

 

ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ 

Wizyty patronażowe położnej 201 

Pozostałe wizyty domowe 177 

Świadczenia położnej w gabinecie POZ 109 

 
 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ 

Wizyty domowe pielęgniarskie 1276 

Świadczenia pielęgniarskie wykonane w gabinecie 2141 
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Świadczenia profilaktyczne 692 

Świadczenia diagnostyczne 1659 

Świadczenia pielęgnacyjne 47 

Świadczenie lecznicze 252 

Wykonane testy przesiewowe 843 

Iniekcje i zabiegi wykonane na zlecenie lekarza 6498 

 

HIGIENA SZKOLNA 

Testy przesiewowe (bilans) 1551 

pozostałe 6 

Świadczenia profilaktyczne 1057 

Świadczenia doraźne 390 

Testy przesiewowe 254 

 

Realizując świadczenia medyczne w ramach poradni POZ  wykonano  pacjentom szereg 

badań diagnostycznych laboratoryjnych i obrazowych, oto niektóre z nich: 

 

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE INNE 

Ekg 1748 

Usg 599 

Morfologia 3219 

Cholesterol z frakcjami 1871 

TSH 1613 

Rtg 445 

Jonogram 1455 

PSA 450 

Glukoza 2351 

Kreatynina 2407 

Bad ogólne moczu 2336 

 

W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej funkcjonują w naszej placówce trzy 

poradnie: okulistyczna, otolaryngologiczna i położniczo-ginekologiczna. 

Poradnie te czynne są w niepełnym wymiarze godzin. 
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Do poradni okulistycznej i otolaryngologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ, 

okres oczekiwania na wizytę wynosił ok. tygodnia do dwu. 

Poradnia położniczo – ginekologiczna przyjmowała pacjentki bez skierowania  

i na bieżąco. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę pacjentów, którym w minionym roku poradnie te udzieliły 

świadczeń medycznych. 

 

ŚWIADCZENIA WYKONANE PORADNIACH  SPECJALISTYCZNYCH 

Poradnia Laryngologiczna 724 

Poradnia Okulistyczna 835 

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna 1543 

 

5. Personel 
Świadczenia medyczne w SP ZOZ w Porębie realizowane były  przez personel zatrudniony w 

różnym wymiarze czasu i formie zatrudnienia co przedstawione jest w poniższych tabelach. 

 

LEKARZE (POZ) ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O PRACĘ 

Specjalista Chorób Wewnętrznych 1 

Specjalista Medycyny Rodzinnej, 
Chorób Wewnętrznych 

1 

 Pediatra 1 

 

 

 

LEKARZE (POZ) – UMOWY ZLECENIA ORAZ KONTRAKTOWE 

Specjalista Medycyny Rodzinnej oraz  Pediatrii 1 

Specjalista Medycyny Rodzinnej 1 

Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii 1 

 

LEKARZE (AOS) – UMOWY ZLECENIA ORAZ KONTRAKTOWE 

Specjalista Ginekologii i Położnictwa 2 

Specjalista Okulista 1 

Okulista 1 

Specjalista Laryngolog 1 
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Specjalista Radiolog 1 

Lekarze w trakcie specjalizacji 2 

 

Pielęgniarki oraz Położne 

Specjalista Medycyny  Rodzinnej Położna 1 

Położna w trakcie specjalizacji z Medycyny Rodzinnej 1 

Specjalista Medycyny Rodzinnej – Pielęgniarki 3 

 Pielęgniarki 2 

 

POZOSTALI PRACOWNICY 

Rejestratorki medyczne 2 

Administracja 1 

Obsługa prawna 1 

Obsługa księgowa 1 

Obsługa informatyczna 1 

Inspektor BHP 1 

Inspektor RODO 1 

Pracownik gospodarczy 2 

Konserwator 1 

 

6. Sytuacja finansowa, inwestycje, dofinansowania 
Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest stabilna. 

Głównym źródłem przychodów jest realizacja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stan 

środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 818 499,74 zł. 

Sprawozdanie FINANSOWO-INWESTYCYJNY SPZOZ w Porębie za 2021r przedstawia się 

następująco: 

 

PRZYCHODY  3 077 758,07 w tym: 

a) Podstawowa opieka zdrowotna: 2 442 307,94 

b) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:    281 644,86 

c) Szczepienia COVID:    249 904,33 

d) Szczepienia:      33 270,00 

e) Wynajem:      24 066,00 

f) Pozostałe:         39 555,00 

g) Pozostałe przychody operacyjne – dotacje:   7 009,94 
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KOSZTY    2 819 280,68 w tym: 

a) Amortyzacja:      50 923,49 

b) Zużycie materiałów i energii:    122 309,96 

c) Usługi obce:    679 423,40 

d) Podatki i opłaty:        6 450,90 

e) Wynagrodzenia: 1 634 806,95 

f) Narzuty do wynagrodzeń:    301 489,95 

g) Pozostałe koszty rodzajowe:      23 876,03 

 

DOCHÓD Brutto:  258 477,39 

Podatek dochodowy:                      191,00 

Zysk NETTO:  258 286,39 

 

7. Inwestycje 
W roku  2021  zostały zaplanowane inwestycje, które zostały zrealizowane: 

a) Modernizacja sieci teleinformatycznej -  nakłady poniesione w 2020 roku – 

20887,84zł   oraz nakłady poniesione w 2021r (modernizacja serwerowni – 23659,40zł, 

zakup nowych komputerów – 5977,80zł , licencji – 7550,74 zł) 

b) INWESTYCJE zrealizowane w 2021 roku montaż i uruchomienie fotowaltaiki na 

budynku SPZOZ o mocy 16kW koszt realizacji inwestycji – 71495,25 zł. 

Zobowiązanie i należności regulowane są na bieżąco. 

 

 

DOFINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 

Nagroda za szczepienia przeciw Covid – 19 28741,00zł 

Dofinansowanie do serwera 8000,00zł 

Dofinansowanie do komputerów 5500,00zł 

 

8. Szczepienia przeciw Covid – 19, czas pandemii. 
Czas epidemii był i nadal jest trudnym okresem dla wszystkich a w szczególności dla 

placówek ochrony zdrowia zmienił on całkowicie realia funkcjonowania także naszej 

placówki. Zarówno pacjenci jak i personel musiał przystosować się do nowych obostrzeń i 

zasad wprowadzonych w związku ze stanem epidemii /wzmożone stosowanie środków 
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ochrony osobistej, wydzielenie części infekcyjnej i „czystej” dla pacjentów, ograniczenie 

korytarzy i szerzenia infekcji , wprowadzenie teleporad i duże ograniczenie kontaktów 

osobistych. 

Przyczyniając się do przeciwdziałania szerzenia epidemii od lutego 2021 roku uczestniczymy 

w programie  szczepień przeciw Covid – 19, które w naszej placówce  są realizowane w dni 

robocze, w soboty oraz w ramach akcji promowania szczepień również  plenerowo w 

zależności od aktualnych potrzeb. 

 Szczepienia rozpoczęliśmy od seniorów najstarszej i najbardziej narażonej grupy pacjentów  

potem dorośli i dzieci od 12-go roku życia oraz  dzieci od 5 rż. w sumie wykonano wiele 

szczepień co pozwoliło nam zająć pierwsze miejsce w powiecie pod względem 

wyszczepialności populacji. 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID – 19 na dzień 31.12.2021 

Liczba podanych dawek 6600 

 

9. Informatyzacja,  telekomunikacja, ochrona danych osobowych 
Poradnia jest dostosowana do wymogów zawartych w  rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z 

dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania, dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). 

Dokumentacja medyczna tworzona jest w  programie Mmedica z firmy Asecco, który składa 

się z wielu modułów przystosowanych do poszczególnych zakresów my korzystamy z 

modułu: 

 Gabinet Lekarski, 

 Gabinet Pielęgniarki i Położnej. 

System informatyczny Mmedica ma wiele możliwości konieczna jest ciągła jego aktualizacja i 

szkolenia, każdy pracownik w 2021 roku skorzystał ze takiego szkolenia dotyczącego obsługi 

nowych modułów w programie Mmedica. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 18 maja 2018roku, nad czym czuwa Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. 

Każde stanowisko pracy jest odpowiednio zabezpieczone pod względem zagrożeń 

związanych z możliwością udostępnienia danych szczególnej kategorii, osobom które nie są 

do tego upoważnione. Inspektor ochrony danych osobowych przeprowadził audyt  poziomu 

zabezpieczeń systemów, który potwierdził bezpieczeństwo danych. 

W SPZOZ zostały uruchomione oddzielne numery telefonów do poszczególnych poradni.  W 

każdym gabinecie znajduje się aparat telefoniczny, aby ułatwić kontakt pacjenta oraz 

personelu rejestrującego z  lekarzem. 
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Narodowy Fundusz Zdrowia stworzył nową formę świadczeń medycznych - teleporady 

systemy teleinformatyczne okazały się bardzo pomocne i bezpieczne do realizacji opieki nad 

pacjentami. 

Czas pandemii spowodował zmiany w komunikacji między poradnią a pacjentem. 

 

10. Podsumowanie 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w roku 2021 realizując opiekę medyczną 

nad mieszkańcami naszego miasta Poręba udzielił wielu porad lekarskich  pielęgniarskich i 

położniczych. 

Pomimo  nadal obowiązującego stanu epidemii przeprowadzono wiele badań 

diagnostycznych, profilaktycznych i zabiegów leczniczych. 

Uczniowie szkół w okresie ich funkcjonowania mieli zapewnioną opiekę przedlekarską 

pielęgniarki, która również w tym czasie realizowała świadczenia profilaktyczne. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta  realizowaliśmy program 

szczepień ochronnych przeciwko Covid - 19, które to przyczyniło się iż jesteśmy najlepiej 

wszczepioną populacją w powiecie. 

Również w tym trudnym momencie epidemii ze wskazań medycznych  

w placówce można było wykonać test covidowy płytkowy, który w ciągu kilku minut dał 

wynik. 

Poradnia POZ i AOS funkcjonowały przez cały rok umowy z NFZ zostały zrealizowane niemal 

w całości poradnia ginekologiczna miała nadwykonanie natomiast okulistyczna i 

laryngologiczna niewielkie niewykonanie. 

Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane- informatyzacja placówki, montaż 

fotowoltaiki. 

Finansowa sytuacja placówki jest stabilna  rok 2021 zamknął się zyskiem  

258 273,39zł  netto. 

 

 

V. Informacja o inwestycjach realizowanych i zakończonych    

 

 

1 Modernizacja 
pomieszczenia Nr 1 i 7 
UM Poręba -LIMBA, 

LIMBA Aldona Turek  
z siedzibą w Porębie  
42-480, przy ul. Górnośląskiej 11B 

roboty budowlane 
modernizacyjne, 
meble 
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TRANSIMPORT, 
MPWiK. 
- INW.7011.0001.2021 

2 Budowa drogi 
dojazdowej do 
"osiedla na stoku" na 
działce nr ew. 3146/3 - 
etap II- 
INW.7011.0002.2021 
 
Budowa kanalizacji 
deszczowej "Osiedla 
na Stoku " cz. I - 
INW.7011.0002.2021 

JANSBUD Jan Soboń , 42-400 Zawiercie 
ul. Polska 42/P.U.H 
 
 
 
P.U.H. Arkadiusz Mika „DOMAX” 42-

283 Boronów ul. Grabińska 8,  

- rozpoczęcie 2020r. zakończenie 
2021r. 

roboty budowlane 
jak w nazwie 
inwestycji 

3 Budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej 
etap IV w Porębie-
projekt- 
INW.7011.0003.2021 

ABS-Ochrona Środowiska- 
sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14, 
 40-169 Katowice 

dokumentacja 
projektowa 

4 Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej i budowa 
kanalizacji deszczowej 
wraz z utwardzeniem 
dróg dojazdowych do 
garaży położonych 
przy ul. Zakładowej.- 
INW.7011.0004.2021 

Anna Uziębło, SAN-PROJEKT  
Pracownia Projektowo-Usługowa 
 Anna Uziębło, ul. Spokojna 1/9,  
41-100 Siemianowice Ślaskie, 
- projekt nowego odcinka drogi 

dokumentacja 
projektowa 

5 Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych 
poprzez utworzenie 
placu miejskiego wraz 
z tężnią i strefą 
odpoczynku.- 
INW.7011.0005.2021 

AiM Arkadiusz Miśkiewicz 

 ul. Wróblewskiego 51a/6 , 

 41-106 Siemianowice Śląskie 

dokumentacja 
projektowa 

6 Zakup i montaż boksu 
śmietnikowego wraz z 
podbudową w 
okolicach budynku 
komunalnego tzw. 
"hotelowca"- 
INW.7011.0006.2021 

AG-BET Agata Hąc ,  

z siedzibą przy ul. Obrońców Poczty 

Gdańskiej 95 

dostawa i montaż 
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7 Modernizacja budynku 
mieszkalnego 
położonego przy ul. 
WP 2 wraz z 
wykonaniem 
przewodów 
kominowych i 
wymianą pieców 
węglowych - etap I 
- INW.7011.0007.2021 

Wykonawca:  
Mariusz Makowski  
Zakład Remontowo-Budowlany  
MAKI Mariusz Makowski  
z siedzibą w Katowicach (40-214) 

roboty  budowlane 
polegające na 
szlamowaniu pionów 
spalinowo -
wentylacyjnych w 
budynku nr WP2 
oraz montażu 
pieców typu koza 

8 Wykonanie podłoża 
kortu tenisowego 
wraz z modernizacją 
ogrodzenia na terenie 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
gminy Poręba, 
położonym przy ul. 
Zakładowej 13, o nr 
ewidencyjnym 
7458/89 
- INW.7011.0008.2021 

MPWiK Sp. z 0.0. 
 z siedzibą w Porębie,  
42-480 Poręba  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12  

roboty budowlane 
modernizacyjne 

9. Projekt i 
dokumentacja 
kosztorysowa 
przebudowy ulicy 
Ludowej- 
INW.7011.0009.2021 

Brak realizacji w roku 2021 
( nieuregulowany stan  
prawny nieruchomości ) 

roboty geodezyjne, 
roboty budowlane  

10. Projekt i utworzenie 
klubu integracji 
międzypokoleniowej w 
pomieszczeniu byłej 
kawiarni Kaktus 
położonej w MOK - 
wraz z mediateką oraz 
grotą solną 
usytuowaną w 
piwnicach MOK – 
projekt oraz realizacja 
- INW.7011.0010.2021 

a) Grota Solna – 

Wykonawca : Kamil Misiura  

 

b) Mediateka  

- Wykonawca :  

AiM Arkadiusz Miśkiewicz 

 ul. Wróblewskiego 51a/6 , 

 41-106 Siemianowice Śląskie -  

 
c) kanalizacja deszczowa  
wokół budynku –  
Wykonawca: Instal -tech  
Marcin Marzec  
ul. Novohucka 92A/15 
 30-728 Kraków 
 

dokumentacja 
projektowa 
 
 
dokumentacja 
projektowa  
 
 
 
 
 
dokumentacja 
 projektowa 
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11. Wieża wyciągowa do 
transportu wsadu 
wielkopiecowego- 
ochrona zabytku 
INW.7011.0011.2021 

Brak realizacji  (nie otrzymano środków 
) 

złożono wniosek o 
udzielenie dotacji 
celowej  

12.  Przebudowa  
ulicy Roździeńskiego  
i Wiejskiej-  
 INW.7011.0012.2021 

P.U.H. Arkadiusz Mika „DOMAX”  
42-283 Boronów ul .Grabińska 8, 

roboty budowlane 

13. Senior + - wniosek dot. 
utworzenia Klubu 
Seniora w 
pomieszczeniach 
MOK- z 
wykorzystaniem 
tworzonej Mediateki, 
Groty Solnej - 
INW.7011.0013.2021. 

Brak realizacji  
( nie otrzymano środków ), 
 

roboty budowlane 
jak w nazewnictwie 
inwestycji 

14.  Wykonanie 
modernizacji dachu na 
budynku MOK- etap I 
wraz z wykonaniem 
instalacji odgromowej 
i uziomów- 
INW.7011.0014.2021 

RAK INVEST Marta Rak  
ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków 

dokumentacja 
projektowa: branża 
drogowa, projekt 
organizacji ruchu, 
deszczówka, 
realizacja robót 
budowlanych została  
rozpoczęta   

15. Projekt i przebudowa 
wejścia do budynku 
położonego przy ul. 
Chopina 1-( siedziba 
Poczty Polskiej ) wraz 
z przebudową i 
dostosowaniem  
podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych 
- INW.7011.0015.2021 

Wykonawca: EL-LAN Instalacje 
Elektryczne Anna Kańtoch 
ul. Sobieskiego 245b/1 
42-580 Wojkowice 

roboty budowlane 
jak w nazewnictwie 
inwestycji 

16.  Archiwum w MOK  
- INW.7011.0016.2021 

Brak realizacji ze względu  
na potrzebę wykonania w pierwszej  
kolejności hydroizolacji budynku.  

roboty budowlano – 
montażowe 

17. Modernizacja dwóch 
łazienek w Szkole 
Podstawowej nr 1 
wraz z utworzeniem 
sanitariatu dla osób 
niepełnosprawnych na 
parterze budynku 

REMBUD PLUS  

ul. Paderewskiego 38,  

42-400 Zawiercie. 

roboty 
niewymagające 
zgłoszenia ani 
pozwolenia na 
budowę 
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- INW.7011.0017.2021 

18. 

ul. Myśliwska-
dofinansowanie 
inwestycji powiatowej- 
INW.7011.0018.2021 

Zadanie powiatowe  
- umowa współfinansowania.  

 roboty budowlane. 

19. Adaptacja i 
doposażenie MOK- 
HIMALAJE 
- INW.7011.0019.2021 

Inwestycja realizowana  

przy współudziale gmina , 

stowarzyszenie.  

 

Wykonawca robót : 

MPWiK Sp. z 0.0. 
 z siedzibą w Porębie,  
42-480 Poręba  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12  

roboty budowlane 
oraz wyposażenie 

20.  Kotłownia gazowa w 
budynku żłobka ul. 
Siewierska 44 – 
VEOLIA- 
INW.7011.0020.2021 

Realizacja przez sprzedawcę ciepła tj. : 
Veolia.  

roboty budowlane 

21. Przebudowa wejścia 
do budynku Urzędu 
Miasta wraz z 
dostosowaniem dla 
osób 
niepełnosprawnych. - 
INW.7011.0021.2021 

Gabriel Korbutt 
ul. plaan Pracownia Projektowa  
– Gabriel Korbutt” ul. Kopernika 7,  
42-500 Będzin 

roboty projektowe, 
 

22. Budowa zatoki 
przystankowej w 
dzielnicy Poręby 
Krzemienda - etap II-  
INW.7011.0022.2021 

Realizacja zadania przesunięta  
na rok 2022 ze względu  
na wycinkę drzew w pasie  
drogowym i związaną z tym  
długotrwałą procedurę  
administracyjną 

roboty budowlane. 

23. Budowa instalacji OZE 
w podregionie 
sosnowieckim- 
Irządze, Łazy, Poręba, 
Szczekociny, 
Sosnowiec, Zawiercie - 
INW.7011.0023.2021 

Wykonawcy: 
 
Hymon ul. Dojazd 16A,33-10 Tarnów 
Solartime ul. Załęska 106B,35-322 
Rzeszów 
Antinius  
ul. Jana III Sobieskiego 39/B5, 
96-100 Skierniewice 
Ergo-Ekologia Sp. z o.o.ul. Kazimierza 
Giredziejewskiego 7 lok.17 
02-495 Warszawa 

roboty budowlano-
montażowe 
instalacji, 
- fotowoltaiczne 
- solarne 
 
 
- pomp ciepła 
 
 
- pieców na pellet 
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24.  Adaptacja sali 
Przedszkola Miejskiego 
nr 1 w Porębie na 
nowy oddział w 
ramach realizacji 
projektu pt.: 
”Stworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych 
w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 w 
Porębie” oraz 
„Adaptacji sali na 
prowadzenie 
specjalistycznych zajęć 
w Przedszkolu 
Miejskim nr 1 w 
Porębie w ramach 
realizacji projektu pt.: 
„Doposażenie w 
specjalistyczny sprzęt 
wraz z realizacją zajęć 
dla dzieci z 
niepełnosprawnościa
mi oraz przeszkolenie 
nauczycieli w 
Przedszkolu Miejskim 
nr 1 w Porębie oraz w 
oddziałach w Szkole 
Podstawowej nr 2 w 
Porębie- 
- INW.7011.0024.2021 

Inwestycja gminna , której 
realizatorem  
było Przedszkole Miejskie Nr 1   
w Porębie im. Misia Uszatka,  
projekt współfinansowany z EFS  
w ramach RPO WŚ  
 
Wykonawca:  
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. 
Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 
 
Zakup i montaż zestawu urządzeń  
na Plac zabaw w Przedszkolu 
miejskim nr 1 im. Misia Uszatka. 

roboty budowlano-
montażowe 

25. Utworzenie magazynu 
MOPS-u w piwnicach 
budynku położonego 
przy ul. Chopina 1a 
- INW.7011.0025.2021 

 Brak realizacji   roboty budowlane 

26. Budowa placu zabaw 
ul. Główna –  
INW.7011.0026.2021 

HAGS Poland Sp. z o.o.  

z siedzibą w Sosnowcu  

( kod 41-208 ) 

przy ul. Inwestycyjnej 17,  

 

MPWiK Sp. z 0.0. 
 z siedzibą w Porębie,  
42-480 Poręba  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12  

roboty budowlane i 
montażowe 
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27. Utworzenie w 
budynku MOK 
wspólnego punktu 
obsługi 
administracyjno-
księgowej dla osób ze 
specjalnymi 
potrzebami + (projekt 
pochylni i chodnika ) - 
INW.7011.0027.2021 

MPWiK Poręba 

ul. Ks. FR. Pędzicha 12 

42-480 Poręba 

LIMBA Aldona Turek  
z siedzibą w Porębie  
42-480, przy ul. Górnośląskiej 11B 

roboty budowlane i 
montażowe 

28. Utworzenie plaży 
miejskiej na terenie 
MOSiR 
- INW.7011.0028.2021 

MPWiK Poręba 

ul. Ks. FR. Pędzicha 12 

42-480 Poręba 

roboty budowlane 

29. Modernizacja budynku 
mieszkalnego 
położonego przy ul 
.WP2 wraz z 
wykonaniem 
przewodów 
kominowych i 
wymianą pieców -
węglowych -etap II-
uzupełnienie robót 
budowlanych 
INW.7011.0029.2021 

Wykonawca:  
Mariusz Makowski  
Zakład Remontowo-Budowlany  
MAKI Mariusz Makowski  
z siedzibą w Katowicach (40-214) 

roboty  budowlane 
polegające na 
szlamowaniu pionów 
spalinowo -
wentylacyjnych w 
budynku nr WP2 
oraz montażu 
pieców typu koza- 
roboty uzupełniające 

30. Budowa drogi lokalnej  
oraz dróg 
dojazdowych do 
"osiedla na stoku" na  - 
etap III- poprawa 
infrastruktury 
drogowej na osiedlu – 
INW.7011.0030.2021 

Anna Uziębło, SAN-PROJEKT  
Pracownia Projektowo-Usługowa 
 Anna Uziębło, ul. Spokojna 1/9,  
41-100 Siemianowice Ślaskie, 
- projekt nowego odcinka drogi 
 
PHU LARIX_ 
ul. Klonowa 11 
42-4700 Lubliniec 

dokumentacja  
projektowa 
 
 
 
 
 
roboty budowlane 

31. Wykonanie 
modernizacji dachu na 
budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury etap 
III- wymiana 
orynnowania. –  
INW.7011.0031.2021 

RAK INVEST Marta Rak  
ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków 

roboty budowlane 

32. Zakup i montaż 
oświetlenia 
świątecznego.  
- 
INW.7011.0032.2021  

MULTI-LIGHT ILUMINATION  
Mariusz Frątczak, ul. Liściasta 13 
95-050 Konstantynów Łódzki 

zakup i montaż 
oświetlenia 
świątecznego  
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33. Utworzenie Sali 
relaksu i swobodnej 
myśli dla 
podopiecznych 
Świetlicy 
Środowiskowej. 
INW.7011.0033.2021 

MPWiK Sp. z 0.0. 
 z siedzibą w Porębie,  
42-480 Poręba  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12 
 
„INBAR” Firma Handlowo- 
Usługowa Irena Bartołd 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 
( 83-000 ) woj. pomorskie 
Ul. J. Słowackiego 29/1 

Roboty budowlane i 
montaż urządzeń 

34. Projekt i utworzenie 
klubu integracji 
międzypokoleniowej w 
pomieszczeniu byłej 
kawiarni Kaktus 
położonej w MOK - 
wraz z mediateką 
 
INW.7011.0034.2021 

RAK INVEST Marta Rak  
ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków 

Realizacja – roboty 
budowlane 

 

 

VI. Informacja o finansowaniu w ramach środków 

pomocowych. 

Wykaz złożonych oraz realizowanych w 2021 roku wnioskach o dofinansowanie przez 
Gminę Poręba lub działających w jej imieniu jednostek organizacyjnych, spółek prawa 
handlowego ze 100 % udziałem Gminy Poręba. 

Gmina Poręba 
 

1. „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”  
 

Obszar tematyczny: RPO WSL 2014-2020  

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego. 
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

Krótka charakterystyka: Projekt skierowany do Przedszkola Miejskiego nr 1  
w Porębie, 25 dzieci nowo przyjętych oraz 2 nauczycielek (N) pracujących w tych OWP. 
Celem projektu jest wzmocnienie, w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału 
edukacyjnego OWP objętego wsparciem przez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania 
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przedszkolnego i adaptacja sali oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby 
nowego oddziału, a także doskonalenie umiejętności  
i kompetencji zawodowych 2 nauczycielek pracujących z dziećmi. Zadania założone i 
zrealizowane w 2021 r. w projekcie: 1. Dostosowanie pomieszczenia  
i zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc OWP oraz szkolenia dla nauczycieli 2. 
Bieżące funkcjonowanie utworzonych nowych miejsc opieki w OWP Rzezcowa realizacj 
projektu rozpoczęła się 01.02.2021 r. i zakończy się 15.03.2022r. 

Kwota przyznanego dofinansowania: 403 548,04 PLN  

2. „Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci  
z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 
1 w Porębie oraz w oddziałach w Szkole Podstawowej nr 2 
 w Porębie”  

 

Obszar tematyczny: RPO WSL 2014-2020 
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 
średniego. 
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

Krótka charakterystyka: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjno- 
terapeutycznego 2 OWP zlokalizowanych na terenie gminy Poręba poprzez wprowadzenie 
dodatkowych zajęć ́specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z 
niepełnosprawnościami (DN) w zakresie stwierdzonych deficytów, opracowanych osobno dla 
każdego DN, dostosowanie  
i adaptacja pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych 9 N (9K) pracujących z DN. Wybór zajęć, czas 
trwania oraz forma prowadzenia zostały dostosowane  
do indywidualnych potrzeb każdego z 11 DN. Podjęte działania przełożą się  
na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększą szanse 
edukacyjne DN oraz możliwości psychofizycznych i poprawę jakości wychowania 
przedszkolnego.  

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się 01.03.2021 r. i zostanie zrealizowana do 
30.06.2022 r. 

Kwota przyznanego dofinansowania: 275 710,25 PLN  

 

 

MPWiK Sp. z o.o.  

1. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w 
Porębie. Etap I i etap II”  
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Obszar tematyczny: RPO WSL 2014-2020 Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.  

Krótka charakterystyka: Przedmiotem projektu jest budowa 2 sieci kanalizacji sanitarnej  
z przepompowniami ścieków i przekroczeniami rzeki Przemszy, w tym jedno przekroczenie 
pod dnem rzeki, w mieście Poręba.  

Wnioskodawcą i inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
 i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12 42-480 Poręba.  
Do zakresu rzeczowego projektu należy:  
1. Roboty budowlane;  
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem dla etapu I i II  
3. Inspektor nadzoru;  
4. Promocja projektu.  
5. Opracowanie analizy i opracowań na potrzeby wniosku o dofinansowanie.  

Projekt został w pełni zrealizowany i zakończony dnia  

Kwota dofinansowania: 806 023,81 PLN 
 

2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie” 
 

Obszar tematyczny: RPO WSL 2014-2020 
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.  

Krótka charakterystyka: Przedmiotem projektu jest rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni 
ścieków w Porębie. Wnioskodawcą i inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji,  Sp. z o.o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12 42-480 Poręba. 
 

Do zakresu rzeczowego projektu należy: 
1. Roboty budowlane; 
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 
3. Inspektor nadzoru; 
4. Promocja projektu. 
5. Opracowanie analizy i opracowań na potrzeby wniosku o dofinansowanie.  

Kwota przyznanego dofinansowania: 7 056 824,20 PLN  

 

Wnioski złożone w ramach Programu POLSKI ŁAD 
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W 2021 r. odbyły się dwie rundy, w których Gmina Poręba złożyła po 3 wnioski  
o przyznanie środków na inwestycje. 

Wnioski złożone w ramach I Edycji: 

1. Rewitaliazacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego 
wraz z tężnią i strefą odpoczynku – wnioskowana kwota dofinansowania: 
5.490.000,00 zł - odrzucony.  
Charakterystyka 
Koncepcja zakłada zaprojektowanie placu miejskiego w postaci głównego traktu 
pieszego łączącego zespół miejskich terenów rekreacyjnych w centralnej części gminy 
- istniejący park wraz z projektowanym placem miejskim ze strefą odpoczynku, 
zlokalizowanym po drugiej stronie rzeki czarnej przemszy, zieleń  z siedziskami i 
altanami, małą architekturę oraz tereny utwardzone. tężnia wkomponowana w 
regularny układ mozaiki, wizualnie i akustycznie oddzielona od przestrzeni placu 
zabaw, rzeźba jednego z najstarszych przedstawicieli gatunku żółwi proterochersis 
porebensis. 

2. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy 
ul. Mickiewicza 2 w Porębie na potrzeby groty solnej wraz  
z niezbędnymi instalacjami – wnioskowana kwota dofinansowania: 2.560.000,00 zł – 
wybrany do dofinansowania. 
 
Charakterystyka 
Adaptacja części pomieszczeń piwnicznych w budynku MOK na potrzeby groty solnej 
wraz z instalacjami (wod-kan, co, elektryka, went. mech.). W części istniejących 
piwnic od strony północnej budynku MOK-u zaprojektowano dwa pomieszczenia 
groty solnej - tężnie solankowe wraz z węzłem sanitarnym dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja wymaga wykonania hydroizolacji ścian piwnic 
budynku MOK wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego wokół. Głównym celem 
projektu jest wykorzystanie zaadoptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży. 

3. Przebudowa istniejących niecek basenowych na terenie strefy rekreacyjnej w 
Porębie - wnioskowana kwota dofinansowania: 15.300.000,00 zł - odrzucony.  
Charakterystyka 
W ramach inwestycji w miejscu zrujnowanego basenu powstanie nowoczesny 
kompleks basenowy w skład którego wchodzić będzie: basen pływacki o dł. 50 m z 
wieżą do skoków, basen rekreacyjny o dł. 25 m, wodny plac zabaw, wodotryski, 
brodzik z atrakcjami wodnymi i zabawkami oraz zaplecze sanitarno-szatniowe i 
technologiczne. Wyposażenie budynku szatni i obsługi w wewnętrzne instalacje wod.-
kan., wentylację mechaniczną, elektryczną wraz z instalacjami OZE, odtworzenie 
kortu tenisowego z powierzchnią poliuretanową, odtworzenie dróg i chodników wraz 
z terenami zielonymi. 
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Wnioski złożone w ramach II Edycji: 

1. Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Asfaltowej, Rzecznej, Projektowanej wraz ze 
strefą rekreacyjną przy zbiorniku wodnym Poręba II w rejonie ul. Górnej – 
wnioskowana kwota dofinansowania: 7.470.000,00 zł – w trakcie oceny.  
Charakterystyka 
Realizacja zadania w zakresie budowy ścieżek rowerowych z przebudową dróg i 
chodników. Planowane ścieżki rowerowe na terenie Poręby będą stanowiły 
kontynuację już wybudowanych ścieżek z centrum Poręby wzdłuż rzeki Przemszy i 
poprzez ścieżkę w ulicy Projektowanej będą się łączyły z istniejącą ścieżką rowerową 
w ciągu drogi powiatowej przy ulicy Myśliwskiej do Zawiercia (integracja 
międzygminna. Ze ścieżkami rowerowymi związana będzie część przeznaczona na 
odpoczynek. W zakres tej części wchodzić będzie tężnia solankowa wraz z 
technologią a w jej pobliżu posadowiona zostanie toaleta półautomatyczna. W 
ramach budowy ścieżek rowerowych planuje się samoobsługową stację naprawy 
rowerów, parking rowerowy  z ławką  i stojakami  oraz zadaszeniem z 
wybrukowanym podłożem. Część zadania stanowić będzie przystań kajakową z plażą. 
Planowana inwestycja obejmie oświetlenie solarne, lokalizację koszy na śmieci, 
miejsc rekreacyjnych siedzących – ławek oraz ścieżki gimnastycznej obejmującej 
ustawienie urządzeń do ćwiczeń oraz miejsce na grilla. Kompozycja elementów 
zagospodarowania będzie wykonana z uwzględnieniem poszanowania występujących 
gatunków fauny i flory. Planuje się również wykonanie parkingu na ok. 60 stanowisk 
przy istniejącej ścieżce rowerowej w rejonie planowanej przystani kajakowej w 
miejscu istniejącego parkingu o zniszczonej nawierzchni asfaltowej. 

2. Przebudowa istniejących niecek basenowych na terenie strefy rekreacyjnej w 
Porębie – wnioskowana kwota dofinansowania: 17.415.000,00 zł – w trakcie oceny.  
Charakterystyka 
W ramach inwestycji w miejscu zrujnowanego basenu powstanie nowoczesny 
kompleks basenowy w skład którego wchodzić będzie: basen pływacki o dł. 50 m z 
wieżą do skoków, basen rekreacyjny o dł. 25 m, wodny plac zabaw, wodotryski, 
brodzik z atrakcjami wodnymi i zabawkami oraz zaplecze sanitarno-szatniowe i 
technologiczne wraz z technologią uzdatniania wody. Wyposażenie budynku szatni i 
obsługi w wewnętrzne instalacje wod.-kan., wentylację mechaniczną, elektryczną 
wraz z instalacjami OZE, odtworzenie kortu tenisowego z powierzchnią 
poliuretanową, odtworzenie dróg i chodników wraz z terenami zielonymi. 

3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz 
ze strefą odpoczynku - wnioskowana kwota dofinansowania: 4.455.000,00 zł – w 
trakcie oceny.  
Charakterystyka 
Na chwilę obecną Gmina nie posiada rynku/centrum, które stanowiłoby punkt 
integracji społeczno - rekreacyjnej dla Mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie 
placu miejskiego w postaci głównego traktu pieszego łączącego zespół miejskich 
terenów rekreacyjnych w centralnej części Gminy - istniejący park wraz z 
utwardzonym placem miejskim ze strefą odpoczynku zlokalizowanym od płd. strony 
rzeki Czarna Przemsza. Zaprojektowano obiekty małej architektury jak: fontanna, 
ławeczki parkowe, łąka kwietna, trejaże i pergole, zieleń niską oraz oświetlenie 
parkowe. Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną dokonane nasadzenia w postaci 
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zieleni wysokiej. W rejonie lokalizacji fontanny zaprojektowano rzeźbę jednego z 
najstarszych przedstawicieli żółwi Proterochersis Porebensis - odnaleziony przez 
archeologów na terenie Miasta. 

 

VII. Działania zabezpieczające rozprzestrzenianiu się 

pandemii  COVID-19  

Gmina 

W związku z poleceniem Wojewody Śląskiego dotyczącym pomocy osobom mającym 

problem z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, 

Gmina w dniu 22.03.2021 r. zawarła umowę z firmą MATI, dotyczącą transportu osób do 

punktu szczepień. W okresie od 25.03 do 15.06. 2021 r. z transportu skorzystało 10 osób, w 

tym jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. W pomoc dla osób mających 

trudności  

z samodzielnym poruszaniem się i korzystaniu z zabezpieczonych środków transportowych 

zaangażowani byli druhowie z OSP Niwki, Poreba i Poreba II. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,  

w warunkach trwającej pandemii, zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej za kwotę  

17 350 zł. 

W celu zwiększeni ilości osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

w naszym mieście, w 2021 roku przeprowadzono szereg działań promocyjnych takich jak: 

 

- organizacja, na bazie SP ZOZ w Porębie mobilnego punktu szczepień,  

- zakup banerów promocyjnych, 

- zakup gadżetów dotyczących szczepień (opaski, ulotki, cukierki) 

- umieszczenie na przystankach autobusowych tablic „citylight” 

 

Na akcje związane z promocją szczepień wydatkowano w 2021 r. kwotę  10 270 zł. 

 

W trakcie 2021 roku gmina otrzymywała ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu środki 

ochrony indywidualnej i płyny do odkażania, przeznaczone dla mieszkańców miasta i placówek 

oświatowych. Z otrzymanych środków przekazano do placówek oświatowych, SP ZOZ w 

Porębie  

i zakładów pracy ponad 9 tyś. masek i 100 litów płynu do odkażania rąk i powierzchni. 

 

Urząd Miasta  

W związku z pandemią COVID-19 zostały podjęte i praktykowane działania zmierzające do 

ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny.  
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Wizyty petentów zostały ograniczone do koniecznego minimum. Sprawy były załatwiane w 

miarę możliwości telefonicznie, czy też mailowo. Osoby załatwiające sprawy w Urzędzie były 

proszone o zachowanie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa, takich jak: dezynfekcji rąk, 

zasłaniania ust i nosa, zachowania odpowiedniej bezpiecznej odległości. 

Ponadto dwa razy w godzinach dopołudniowych dezynfekowane były wszystkie poręcze, 

klamki oraz blaty. Pracownicy na bieżąco są zabezpieczani w maski ochronne, czy też przyłbice 

ochronne oraz w płyny do dezynfekcji. 

Bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu Miasta istniała możliwość zostawienia 

korespondencji poprzez wrzucenie jej do skrzynki podawczej. Była ona opróżniana przez 

pracownika Urzędu (przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej, tj. maseczki, 

rękawiczek) każdego następnego dnia, od poniedziałku do piątku, a pozostawione w niej 

pisma były rejestrowane tak samo, jak przynoszone osobiście do Urzędu z datą bieżącą. 

Na drzwiach wejściowych do Urzędu znajdowała się wywieszona informacja określająca 

szczegółowe zasady obsługi interesanta. Zostały zawieszone numery kont bankowych Urzędu 

z możliwością ich pojedynczego oderwania. Kasa Urzędu była nieczynna, rekomendowano, 

aby wszelkie płatności (podatki, opłaty)  regulować za pomocą przelewów elektronicznych z 

domów lub za pośrednictwem poczty i banków. 

Na drzwiach wejściowych znajdowała się również lista numerów telefonów do Urzędu Miasta 

z nazwami poszczególnych referatów. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na 

stronie internetowej Urzędu. 

Pracownicy mieli możliwość świadczenia pracy zdalnej zgodnie z ustalonym harmonogramem 

w celu zapewnienia ciągłości pracy w Urzędzie. Narzędzia oraz materiały potrzebne do 

wykonywania pracy zostały zapewnione przez pracodawcę. 

W urzędzie Miasta zostały zastosowane wszystkie dostępne środki dla ograniczenia ryzyka 

związanego z możliwością zachorowania na SARS-Cov-2. 
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VIII. Działalność Rady Miasta Poręba 

 
Rada Miasta Poręba w 2021 roku obradowała na 9 sesjach, na których podjęła 91 

uchwał (od nr XXIV/250/21 20 do nr XXXII/340/21) dla których określono status realizacji 
zgodnie z poniższymi założeniami: 

 Uchwała zrealizowana – uchwała, której postanowienia zostały wykonane, 

zrealizowane; 

 Uchwała w trakcie realizacji – w tym m.in. programy, regulaminy, zmiany statutu, 

przepisy gminne, etc. a także uchwały, których postanowienia są w trakcie realizacji i 

zostaną wykonane w czasie określonym uchwałą Rady Miasta; 

 Uchwała niezrealizowana.  

Wszystkie projekty uchwał Rady Miasta Poręba były opiniowane przez komisje stale. 
 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich podjętych przez Radę Miasta uchwał w 

roku 2021. 

Numer i tytuł uchwały Stan realizacji 

Uchwała Nr XXIV/250/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 
roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Poręba 

Uchwała 
niezrealizowana-
rozstrzygnięcie 
nadzorcze 
Wojewody 

Uchwała Nr XXIV/251/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok   

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXIV/252/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami, kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Poręba, na okres do 3 lat 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXIV/253/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXIV/254/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXIV/255/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2021 
roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
Rady Miasta Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXV/256/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXV/257/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/236/20 Rady Miasta Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
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z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Miasta Poręba z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

Uchwała Nr XXV/258/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXV/259/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Poręba 

Uchwała 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXV/260/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Poręba 

Uchwała 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXV/261/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXV/262/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Poręba 

Uchwała 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXV/263/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

 

Uchwała Nr XXV/264/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba 

Uchwała 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXV/265/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie uchwalenia “Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
na lata 2021-2024” 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXV/266/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na rok 
2021 

Uchwała 
uchylona - 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXV/267/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXV/268/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/19 Rady Miasta Poręba z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałą nr 
IX/93/19 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXV/269/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana ______ _______ z dnia 10 

Uchwała 
zrealizowana 

https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
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grudnia 2020 roku 

Uchwała Nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXV/271/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 
roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXVI/272/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVI/273/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 
roku  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/246/20 
Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVI/274/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 
roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/270/21 
Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w 
budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVI/275/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 
roku  w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVI/276/21 Rady Miasta Poręba z dnia 24 maja 2021 
roku  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Poręba wotum 
zaufania 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poręba za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/279/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Poręba z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/280/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta 
Poręba na II półrocze 2021 roku 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/281/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXVII/282/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie przy ul. Wojska 
Polskiego 20 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/283/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poręba 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXVII/284/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca Uchwała 

https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
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2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/285/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/286/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/287/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/288/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym użytkownikiem 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/289/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/290/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/291/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 18 
marca 2021 roku na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia 
Uszatka w Porębie 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/292/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie za 
2020 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/293/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVII/294/21 Rady Miasta Poręba z dnia 28 czerwca 
2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXVIII/295/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 
2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Poręba na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVIII/296/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVIII/297/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
https://bip.umporeba.pl/download/Uchwala-Nr-XXIV-255-21,1824.pdf
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Uchwała Nr XXVIII/298/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXVIII/299/21 Rady Miasta Poręba z dnia 30 sierpnia 
2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXIX/300/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poręba na 
rok 2021 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXIX/301/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała 
zrealizowana  

Uchwała Nr XXIX/302/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXIX/303/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba 

Uchwała 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXIX/304/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

W trakcie 
realizacji(oczekiw
anie na opinię z 
Wód Polskich) 

Uchwała Nr XXIX/305/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Poręba na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała 
zrealizowana 

 

Uchwała Nr XXIX/306/21 Rady Miasta Poręba z dnia 27 września 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXX/307/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat, 
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Poręba  

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXX/308/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 
dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poręba, na okres do 3 
lat 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXX/309/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXX/310/21 Rady Miasta Poręba z dnia 25 października 
2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXXI/311/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Miasta Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/312/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/106/15 z dnia 14 grudnia 
2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów 

Uchwała 
zrealizowana 
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Uchwała Nr XXXI/313/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 Rady Miasta 
Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie 

Uchwała 
niezrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/314/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Samo-dzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/315/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/316/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie zmiany uchwały w spra-wie ustalenia wysokości diet 
i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/317/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzie-żowej Rady Miasta Poręba 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/318/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-warcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/319/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na za-warcie z dotychczasowymi 
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/320/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/119/19 Rady Miasta 
Poręba z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/321/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba” 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/322/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Pro-gramu Rewitalizacji Miasta 
Poręba 2020+ (aktualizacja na lata 2021-2023) 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXXI/323/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r.  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospo-darowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/324/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji Fun-dacji Nowe Spektrum z 
dnia 10 września 2021 roku 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXI/326/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Pro-gnozy Finansowej Miasta 
Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok 

Uchwała w  
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXXII/328/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba 

Uchwała w  
trakcie realizacji 
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na lata 2022-2031 

Uchwała Nr XXXII/329/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/16 Rady Miasta 
Poręba z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta Poręba (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 lipca 2016 r., poz. 3875) 
zmienionej uchwałą nr XXIX/179/16 Rady Miasta Poręba z dnia 29 
sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Poręba (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 
września 2016 r., poz. 4515) 

Uchwała 
zrealizowana  

Uchwała Nr XXXII/330/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/331/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/222/20 Rady Miasta 
Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki 
opłaty podwyższonej 

Uchwła 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/332/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym 
dzierżawcą kolejnej  umowy dzierżawy 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/333/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2022 rok 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXXII/334/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii  na 2022 rok 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Uchwała Nr XXXII/335/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Porębie 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/336/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/337/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Poręba na lata 2021-2031 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
 

Uchwała Nr XXXII/338/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 
XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 2021 w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/339/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia 
2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego 
tych wydatków 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała Nr XXXII/340/21 Rady Miasta Poręba z dnia 20 grudnia Uchwała w  
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2021 roku w sprawie w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady 
Miasta Poręba na I półrocze 2022 roku 

trakcie realizacji 

PODSUMOWANIE:  

Uchwały zrealizowane  65 

Uchwały w trakcie realizacji  18 

Uchwały niezrealizowane  8 

Łączna ilość uchwał  91 

 

W 2021 roku odbyło się 9 sesji w zdalnym trybie obradowania. 
 
Komisje stałe Rady Miasta Poręba: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz  Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Poręba w 2021 roku obradowały w trybie 
zdalnym, każda Komisja odbyła 9 posiedzeń na których realizowała tematy ujęte w planie 
pracy.  
 

W 2021 roku konsultacjom społecznym poddano projekty 7 uchwał Rady Miasta 
Poręba, w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na tematy poddane 
konsultacjom. Konsultacje odbywały się w formie zamieszczenia projektu aktu prawa 
miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poręba. 
 

 

 

 

Sporządził: 

Barbara Baran 


