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Czym jest

RAPORT O STANIE GMINY?

Szanowni Państwo,
z przyjemnością oddaję w Wasze ręce drugi już Raport
o Stanie Gminy Poraj, który jest kompleksowym podsumowaniem działalności Gminy Poraj oraz jej jednostek organizacyjnych w 2019 roku.
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją
Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506, art. 28aa), wójt każdej gminy w Polsce jest
zobowiązany przedstawić Radzie Gminy do 31 maja
szczegółowy raport podsumowujący działalność samorządu gminnego w minionym roku.
Zakres dokumentu powinien obejmować przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, a także
uchwał Rady Gminy. Powinien być zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i podsumowywać działalność wójta, stanowiąc kompendium wiedzy o sytuacji w gminie.
Właśnie tak został przygotowany tegoroczny Raport o Stanie Gminy Poraj. Jest oparty na twardych danych
statystycznych i ﬁnansowych. Nie oceniamy w nim, ani nie komentujemy. Pokazujemy, jak jest naprawdę, licząc że
stanie się on punktem wyjścia do szerokiej, obywatelskiej dyskusji dotyczącej sytuacji naszej gminy oraz kierunków
jej przyszłego rozwoju.
Pomimo obowiązującego od 2018 roku Programu Postępowania Naprawczego, Gmina Poraj płynnie realizuje
swoje plany, nie powodując obniżenia jakości życia Mieszkańców oraz właściwie zaspakajając ich bieżące
potrzeby. Staramy się utrzymać wypracowane standardy materialne i niematerialne, do których przyzwyczaili się
nasi Mieszkańcy, a także zapewnić wysoką jakość świadczonych usług publicznych. Obszerność dokumentu jedynie
potwierdza, jak wiele działań i inicjatyw podjęliśmy w zeszłym roku. Zakres działania Gminy Poraj jest bardzo
szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki i wychowania, przez inwestycje, gospodarkę wodno-ściekową,
mieszkaniową, ochronę środowiska, aż po kulturę, sport i rekreację, a nawet turystykę. To wszystko znalazło
odzwierciedlenie w niniejszym Raporcie.

Zachęcam do lektury tegorocznego Raportu o Stanie Gminy Poraj.

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak
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Informacje i dane ogólne

O GMINIE PORAJ

Gmina Poraj leży w północnej części województwa śląskiego,
w powiecie myszkowskim, ok. 15 km na południe od Częstochowy.
Sąsiaduje z gminami:
Kamienica Polska i Olsztyn
(powiat częstochowski),
Koziegłowy, Myszków i Żarki
(powiat myszkowski).

Gmina Poraj składa się z ośmiu sołectw:
Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb, Choroń,
Masłońskie, Kuźnica Stara, Dębowiec i Gęzyn.
Jest gminą wiejską o charakterze turystyczno-rolniczym.
Pod względem geograﬁcznym znajduje się w obrębie makroregionu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.
Przecinająca teren gminy z południa na północ Dolina Górnej Warty wraz z największym w regionie
częstochowskim zbiornikiem wodnym - Zalewem Porajskim, tworzą specyﬁczny mikroklimat,
uzupełniany przez duże kompleksy leśne.
Przez teren Gminy Poraj przebiega magistrala kolejowa Warszawa-Katowice, a tuż nieopodal biegnie
popularna trasa DK1. Dogodne położenie oraz sprawna komunikacja umożliwiają szybkie i łatwe
dotarcie do nas niemalże z każdej strony.

5.712,9 ha

(100%)
powierzchnia Gminy Poraj

550 ha

2.264,2 ha

1.582 ha (27,7%)

(39,6%)
pow. gruntów rolnych
Dane: UG Poraj (gospodarka nieruchomościami)

(10,6%)
pow. Jeziora Porajskiego

pow. gruntów leśnych
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Informacje i dane demograﬁczne

URZĘDU GMINY PORAJ
Powierzchnia:

Liczba mieszkancow

Liczba mieszkancow

Poraj

728,4

4.348

4.327

Żarki Letnisko

720,5

2.609

2.623

1.281,1

1.267

1.263

Masłońskie

943,4

627

622

Gęzyn

424,8

331

325

1.210,6

1.323

1.315

Kuźnica Stara

336,4

353

352

Dębowiec

67,7

56

56

5.712,9

10.914

10.883

SOLECTWO:

Choroń

Jastrząb

Gmina Poraj

(w ha)

2018

2019

Liczba ludności Gminy Poraj rokrocznie ulega zmniejszeniu. Zmiana ta jest ujemna i wynosi obecnie -31 (rok
2019 w stosunku do 2018). Niestety z roku na rok się pogłębia - porównując rok 2018 do 2017 wynosiła -11.
Prawie w każdym sołectwie można zauważyć spadek liczby mieszkańców. Największy zanotowano w Poraju, aż
-21. Stosunkowo niewielki spadek miał miejsce w Jastrzębiu (-8), Gęzynie (-6), Masłońskim (-5), Choroniu (-4),
Kuźnicy Starej (-1). W Dębowcu liczba ludności pozostała bez zmian.
Wyjątkiem na tle całej gminy są Żarki Letnisko, gdzie w jako jedynym sołectwie mieszkańców przybyło (+14).

5.706

5.177

liczba kobiet w Gminie Poraj

liczba mężczyzn

2

190,5 os/km

-31

gęstość zaludnienia

zmiana liczby ludności

Dane: UG Poraj (Ewidencja Ludności, Gospodarka Nieruchomościami)

(w porównaniu z rokiem 2018)
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Informacje i dane demograﬁczne

URZĘDU GMINY PORAJ i USC

liczba urodzeń

liczba zgonów

przyrost naturalny
(różnica między liczbą urodzeń
a liczbą zgonów)

stopa przyrostu ludności

imiona
nadawane dzieciom
z Gminy Poraj

liczba małżeństw

2018 r.

2019 r.

70

81

w tym 31 kobiet, 39 mężczyzn

w tym 42 kobiet, 39 mężczyzn

140

128

w tym 61 kobiet, 79 mężczyzn

w tym 67 kobiet, 61 mężczyzn

-70

-47

-6,4‰

-4,3‰

(na każdy 1 tys. mieszkańców
populacja zmniejszyła się o 6 os.)

(na każdy 1 tys. mieszkańców
populacja zmniejszyła się o 4 os.)

najpopularniejsze:
Natalia, Laura, Julia
Aleksander, Jakub,
Oliwier

najpopularniejsze:
Alicja i Szymon
oryginalne:
Kaja, Emma, Lola, Jagna
Nataniel, Liam, Ziemowit

53

57

w tym 16 cywilnych
37 konkordatowych

w tym 21 cywilnych
36 konkordatowych
4 udzielone w plenerze

(m.in. w restauracji „Jaś i Małgosia” i nad Zalewem)

liczba rozwodów
(wyroków rozwodowych wpisanych
do rejestru stanu cywilnego)

Dane: UG Poraj (Ewidencja Ludności), Urząd Stanu Cywilnego

16

21
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Informacje i dane demograﬁczne

URZĘDU GMINY PORAJ i USC
2018 r.

2019 r.

10.069

10.571

145

157

w tym 8 urodzenia, 81 zgonów
56 małżeństwa

w tym 20 urodzenia, 70 zgonów
67 małżeństwa

1.161

1.229

w tym: 365 urodzenia, 426 zgonów
370 małżeństwa

w tym 440 urodzenia, 398 zgonów
391 małżeństwa

liczba zameldowań
na pobyt stały

334

295

liczba zameldowań
na pobyt czasowy

68

50

71

67

w tym m.in. 48 obywateli Ukrainy,
7 Francji, 4 Białorusi, 3 Niemiec,
2 Bułgarii, 1 Kanady, 1 Islandii

w tym m.in. 44 obywateli Ukrainy,
7 Francji, 4 Białorusi, 4 Niemiec
1 Słowacji, 2 Gruzji, 2 Bułgarii
1 Szwajcarii, 1 Islandii, 1 Włoch

1.201

654

liczba zarejestrowanych
pism, które wpłynęły
do Urzędu Gminy

liczba sporządzonych
aktów USC

liczba wydanych
odpisów aktu stanu
cywilnego

liczba zameldowań
cudzoziemców
(na pobyt czasowy i stały)

liczba wydanych
dowodów osobistych

Dane: UG Poraj (Sekretariat, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste), Urząd Stanu Cywilnego
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Bezrobocie i dane gospodarcze

UG PORAJ i CEIDG

liczba bezrobotnych

2018 r.

2019 r.

194

184

w tym

liczba wydanych koncesji
na sprzedaż alkoholu

liczba ważnych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu

liczba punktów
sprzedaży alkoholu

liczba podmiotów
gospodarczych



(według rejestru REGON)



liczba zarejestrowanych
wniosków CEIDG

108 kobiet

w tym

49

63

w tym: dla gastronomii 15
detalu 29, jednorazowe 5

w tym: dla gastronomii 6
detalu 49, jednorazowe 8

103

110

w tym: sklepy 70
lokale gastronomiczne 33

w tym: sklepy 72
lokale gastronomiczne 38

40

43

w tym: sklepy 24
lokale gastronomiczne 16

w tym: sklepy 24
lokale gastronomiczne 19

1.171

1.185

w tym: osoby ﬁzyczne prowadzące
działalność gospodarczą 931
osoby prawne 240
w tym: sektor prywatny 1154
sektor publiczny 17
w tym: nowo zarejestrowane 104
wyrejestrowane 85






623
w tym:
założenie dział. gospodarczej 69
 zmiana wpisu 307
 zakończenie działalności 55


101 kobiet

w tym: osoby ﬁzyczne prowadzące
działalność gospodarczą 944
osoby prawne 241
w tym: sektor prywatny 1168
sektor publiczny 17
w tym: nowo zarejestrowane 95
wyrejestrowane 77

584
w tym:
założenie dział. gospodarczej 49
 zmiana wpisu 322
 zakończenie działalności 21
 zawieszenie działalności 91
 wznowienie działalności 70


Dane: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, UG Poraj (Ewidencja Ludności, Koncesje, Działalność Gospodarcza), Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl)
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Zarządzanie Gminą

WÓJT GMINY PORAJ

Wójt pełni funkcję organu wykonawczego gminy. Realizuje uchwały Rady Gminy i zadania własne gminy. Reprezentuje ją na zewnątrz poprzez rozmaite kanały, m.in. zinstytucjonalizowane kontakty z mieszkańcami, (tj.
współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami, klubami itp.), bezpośrednie spotkania z mieszkańcami,
przyjmowanie wniosków i skarg, dyżury pełnione przez radnych oraz wyspecjalizowane służy Urzędu Gminy,
a także za pośrednictwem mediów tradycyjnych i elektronicznych.
Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.
Obecna wójt Gminy Poraj, Katarzyna Kaźmierczak, została powołana na stanowisko na podstawie wyników
wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r.
Stanowisko wójta objęła dnia 22 listopada 2018 r.

2018 r.

2019 r.

liczba zarządzeń
i obwieszczeń wójt

58

72

liczba wniosków
o udzielenie
informacji publicznej

98

71

liczba wydarzeń objętych
przez wójt patronatem

ok. 100

ok. 120

liczba uroczystości
i spotkań, w których
udział wzięła wójt

ok. 450

ok. 502

udział w organizacjach
lokalnych i regionalnych

w tym przyjęła 291 interesantów

PPJ, ZGJ, ZGW RP, ŚZGiP
Konwent Wójtów i Burmistrzów Województwa Śląskiego
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego
Województa Śląskiego

Dane: UG Poraj (Sekretariat, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi)
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Zarządzanie Gminą

RADA GMINY PORAJ

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym na terenie Gminy Poraj. W ramach swoich kompetencji
podejmuje uchwały o charakterze prawnym, w tym ustanawia lokalne przepisy gminne, budżet gminy, uchwały
o wyborze członków organów gminy. Kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy. Zakres zadań i kompetencji rady, jej organizację wewnętrzną i tryb pracy precyzuje ustawa o samorządzie gminnym.
Rada Gminy Poraj VIII kadencji samorządu gminnego 2018-2023, wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek, powołała 4 stałe komisje:
 Komisję Rewizyjną

 Komisję ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji

 Komisję ds. skarg, wniosków i petycji

 Komisję ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych

liczba podjętych uchwał

2018 r.

2019 r.

67

84

w tym: zrealizowane lub
w trakcie realizacji 64, uchylone 2
stwierdzona nieważność 1

(uchwałami z 2019 i 2020 r. straciło moc
5 uchwał, a 2 zostały zmienione)

w tym: zrealizowane lub
w trakcie realizacji 72, zmienione 3
straciły moc 3, nieważne 6

liczba
wystosowanych apeli

1

1

liczba odbytych sesji

12

11
w tym

liczba interpelacji
złożonych przez radnych

liczba rozpatrywanych
pism i dokumentów
Dane: UG Poraj (Biuro Rady)

3 sesje nadzwyczajne

55

17
w tym

12 interpelacji i 5 zapytań

oraz

34 zapytania

1

11

skarga

w tym 5 petycji, 3 skargi i 3 wnioski
wniesione przez mieszkańców
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Zarządzanie Gminą

RADA GMINY PORAJ

Rada Gminy jest wybierana w wyborach powszechnych na okres 5 lat. Obecna została wyłoniona podczas
wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018 r. Liczy 15 radnych z 15 okręgów wyborczych (łącznie 8 sołectw).
Radni na pierwszej inauguracyjnej sesji wybrali Przewodniczącego Rady Gminy oraz jego zastępcę.

Wykaz Radnych VIII kadencji samorzadu gminnego:
Adamczyk Łukasz
Bojanek Grzegorz

Rada
Gminy Poraj
2018-2023

Boroń Łukasz
Caban Barbara
Chmura Jolanta
Frendowski Patryk
Klimek Krzysztof

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy

Lach Leszek
Makuch Marcin
Masłoń Ewa
Rajczyk Bartosz
Sawicki Sylwester

Przewodniczacy Rady Gminy

Sitek Waldemar
Superson-Kosztyła Dagmara
Tkacz Andrzej
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Stan Realizacji Uchwał

RADY GMINY PORAJ

IV sesja Rady Gminy Poraj - 31 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr 26(IV)19

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy
Komisji Rady Gminy Poraj na rok 2019

uchwała była realizowana przez cały rok - na jej podstawie zwoływano posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr 27(IV)19

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy
Rady Gminy Poraj na rok 2019

uchwała była realizowana przez cały rok - na jej podstawie zwoływano posiedzenia Rady Gminy Poraj

Uchwała Nr 28(IV)19

w sprawie zarządzenia wyborów
organów jednostek pomocniczych
- sołectw

uchwała zrealizowana - organy jednostek pomocniczych
zostały wyłonione podczas zebrań wiejskich zwołanych
przez wójt we wszystkich sołectwach Gminy Poraj

Uchwała Nr 29(IV)19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii na 2019 r.

uchwała została zrealizowana zgodnie z zapisami
Programu

Uchwała Nr 30(IV)19

w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń nie
spełnia kryterium dochodowego, a wyraża chęć zjedzenia
posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje GOPS o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku - przyznanie pomocy, o której mowa jest możliwe
na podstawie niniejszej Uchwały.
W 2019 r. nie została udzielona pomoc w ramach Programu. Uchwała obowiązuje do końca 2023 r., zgodnie z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała Nr 31(IV)19

w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem rządowym
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

na podstawie niniejszej Uchwały w 2019 r. pomocą objęto
72 dzieci, które uczęszczają do żłobków, przedszkoli i szkół
na terenie Gminy Poraj, z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekroczył 100%, a nie przekroczył 150%
kryterium dochodowego (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie wynosi 528 zł). Pomoc udzielana była
w postaci 1 posiłku dziennie, na terenie placówek, do których dzieci uczęszczały. Dodatkowo 28 dzieci objęto pomocą dożywiania z rodzin, w których dochód nie przekroczył
kryterium dochodowego.
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę
37.323,50 zł, w tym ze środków własnych Gminy
7.464,70zł oraz 29.858,80 zł z dotacji budżetu państwa.
Podjęcie Uchwały przyczyniło się do zwiększenia dostępności do pomocy w formie dożywiania dla mieszkańców
Gminy. Uchwała obowiązuje do końca 2023 roku

Uchwała Nr 32(IV)19

w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

na podstawie niniejszej Uchwały podwyższono kryterium
dochodowe do 150%. Pomoc udzielana była w formie zasiłku celowego w zamian za gorący posiłek na zakup żywności lub posiłku, w wysokości 4 zł za każdy dzień danego
miesiąca, na który pomoc była wnioskowana. Z tej formy
pomocy skorzystało łącznie 40 rodzin, w tym 19, gdzie dochód nie przekroczył kryterium dochodowego oraz 21 rodzin, gdzie dochód przekroczył 100%, a nie przekroczył
150% kryterium dochodowego.
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę
13.988zł, w tym ze środków własnych Gminy 2.797,60 zł
i 11.190,40zł z dotacji budżetu państwa.
Podjęcie Uchwały przyczyniło się do zwiększenia dostępności do tej formy pomocy.
Uchwała będzie obowiązywała do końca 2023 r., zgodnie
z programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”
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Uchwała Nr 33(IV)19

w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

projekt Regulaminu został przekazany do organu regulacyjnego - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania.
Przedmiotowa opinia wpłynęła do Urzędu Gminy Poraj
w dniu 13 maja 2019 r.
Znak sprawy PO.RZT.070.7.1.2019.SK

Uchwała Nr 34(IV)19

w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców ulicy Wrzosowej
w Masłońskim

uchwała w trakcie realizacji, toczy się postępowanie przed
Wojewodą Śląskim o potwierdzenie decyzją administracyjną nabycia z mocy prawa działki 425/15, obręb Masłońskie.
Wojewoda Śląski wyznaczył termin rozstrzygnięcia sprawy na dzień 30.06.2020 r.

Uchwała Nr 35(IV)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie zgodnie z załącznikami. Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 28.000 zł

Uchwała Nr 36(IV)19

zmieniająca uchwałę w sprawie
wprowadzenia, określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek opłaty
targowej

uchwała zrealizowana, została wprowadzona w życie i ma
zastosowanie również do roku 2020

V sesja Rady Gminy Poraj - 28 marca 2019 r.
Uchwała Nr 37(V)19

w sprawie zmiany uchwały
o ustaleniach wysokości diet
dla Radnych

Rozstrzygnięcie Nadzorcze NPII.4131.1.279.2019
z 30.04.2019 r. – stwierdzona nieważność uchwały

Uchwała Nr 38(V)19

w sprawie przyjęcia „Regulaminu
udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na doﬁnansowaniu
prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest
z budynków lub z posesji stanowiących
własność osób ﬁzycznych z terenu
Gminy Poraj - etap VI” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

kwota pozyskana z WFOŚiGW w Katowicach w ramach
prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób ﬁzycznych z terenu Gminy Poraj stanowiła 11.876,00 zł.
Złożono 11 wniosków dotyczących azbestu składowanego
na nieruchomości. Łącznie w ramach realizacji Uchwały
z terenu Gminy zutylizowano 16,47 Mg azbestu

Uchwała Nr 39(V)19

w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Poraj w 2019 roku

w 2019 r. na podstawie otrzymanych zgłoszeń interweniowano w 50 przypadkach dot. zwierząt domowych (47
psów i 23 kotów). W wyniku prowadzonych działań, polegających na podaniu do publicznej wiadomości informacji
o miejscu odnalezienia zwierzęcia i poszukiwaniu właściciela oraz przeprowadzeniu rozeznania w terenie, znaleziono 25 właścicieli psów. W ramach prowadzonych działań promujących adopcję zwierząt adoptowano 9 psów
i 10 kotów. Udzielono pomocy lekarsko-weterynaryjnej
2 psom i 4 kotom, pochodzącym ze zdarzeń drogowych
i in. W schronisku dla bezdomnych zwierząt umieszczono
4 psy i 3 koty. Wykonano 31 usług weterynaryjnych dot.
zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
Dokarmianiem objęto 15 wolno żyjących kotów, które
były dokarmiane przez opiekunów społecznych
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Uchwała Nr 40(V)19

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów,
wynagradzania za inkaso i terminy
płatności

uchwała zrealizowana, została wprowadzona w życie
i ma zastosowanie również do roku 2020

Uchwała Nr 41(V)19

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

uchwała zrealizowana, została wprowadzona w życie
i ma zastosowanie również do roku 2020

Uchwała Nr 42(V)19

w sprawie utworzenia i przystąpienia
do Spółdzielni Socjalnej „Czarodziejki”,
w ramach wsparcia ﬁnansowego
projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej”

Spółdzielnia Socjalna „Czarodziejki” postanowieniem Sądu
Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 kwietnia 2019 r.
została wpisana do KRS. Na mocy 2 umów z dnia 15 maja
2019 r. zawartych z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., spółdzielnia pozyskała wsparcie ﬁnansowe
w kwocie 129.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe na
okres 15 maja - 14 listopada 2019 r. w kwocie 75.600,00zł.
Na mocy umowy z dnia 15 listopada 2019 r. o udzielenie
przedłużonego wsparcia pomostowego zawartej z ARR
spółdzielnia pozyskała wsparcie pomostowe na okres
15 listopada 2019 - 14 maja 2020 r. w kwocie 13.500,00zł.
W maju 2019 r. spółdzielnia zatrudniła 6 pracowników i do
chwili obecnej utrzymuje początkowy stan zatrudnienia.
Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty sąmorządowej i po prawie roku działalności stała się lokalnie rozpoznawaną marką

Uchwała Nr 43(V)19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
prawa użytkowania wieczystego
Gminy Poraj na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz
z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb
gm. Poraj, przy ul. Zielonej

uchwała zrealizowana - Akt Notarialny nr 5206/2019
z dnia 05.08.2019 r.

Uchwała Nr 44(V)19

w sprawie zmian z budżecie Gminy
Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie zgodnie z załącznikami. Dochody bieżące i majątkowe zwiększono łącznie o kwotę 1.636.838,98 zł i jednocześnie
zmniejszono o kwotę 464.772.50 zł przy jednoczesnym
zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę 1.172.066,48 zł

Uchwała Nr 45(V)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

dokonano stosownych zmian WPF i Wykazu Przedsięwzięć zgodnie ze zmianami w budżecie, wg załączników

Uchwała Nr 46(V)19

w sprawie przyjęcia apelu do
Prezesa Rady Ministrów oraz
Ministra Edukacji Narodowej
o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej

realizacja zadań oświatowych przez jednostki samorządu
terytorialnego jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem
ze względu na rolę, jaką proces edukacji pełni w rozwoju
społeczeństw lokalnych. Samorządy są zobowiązane do
zapewnienia właściwej realizacji obowiązku szkolnego na
ich terenie. W związku z brakiem wystarczających środków
ﬁnansowych na realizację zadań oświatowych Rada Gminy Poraj zwróciła się z apelem o uwzględnienie postulatów
środowisk samorządowych kierowanych do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji tak, aby mogła
ona przynajmniej zapewnić pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. Zwiększenie subwencji umożliwi
samorządom zapewnienie lepszego rozwoju edukacji jako
jednego z najważniejszych aspektów życia publicznego
zgodnie ze zmianami w budżecie, wg załączników
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Uchwała Nr 47(V)19

w sprawie rozpatrzenia wniosku
o zbadanie prawidłowości i legalności
rozpatrywanych skarg i wniosków
przez Radę Gminy w Poraju w latach
2010-2018

w uchwale tej radni uznali przedmiotowy wniosek za
bezzasadny - uchwała została przekazana wnioskodawcy

Uchwała Nr 48(V)19

w sprawie rozpatrzenia wniosku
z dnia 14 marca 2019 roku

w uchwale tej radni uznali przedmiotowy wniosek za
bezzasadny - uchwała została przekazana wnioskodawcy

VI sesja Rady Gminy Poraj - 25 kwietnia 2019 r.
Uchwała Nr 49(VI)19

w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Poraja z dnia
19 marca 2019 r. dotyczącej
wydłużenia godzin pracy świetlicy
środowiskowej w Poraju

zgodnie z zapisami uchwały przesunięto pracę świetlicy
na 13.00-17.00 do końca roku szkolnego 2018/2019.
W okresie tym zauważono, że po godz. 16.00 na świetlicy
dzieci przebywały sporadycznie

Uchwała Nr 50(VI)19

w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców Gminy Poraj z dnia
29 marca 2019 roku o odwołanie
decyzji Urzędu Gminy Poraj dot.
likwidacji obiektu skatepark,
mieszczącego się na terenie
„Strefy Wrażeń” w Poraju

odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Gmina Poraj we
współpracy z LKS Polonia Poraj złożyła wniosek o doﬁnansowanie dotyczące remontu skateparku w Poraju.
Wniosek został oceniony pozytywnie i aktualnie trwa
procedura podpisania umowy o doﬁnansowanie, po podpisaniu której skatepark zostanie wyremontowany i oddany do użytku

Uchwała Nr 51(VI)19

w sprawie rozpatrzenia wniosku
z dnia 12 marca 2019 r. o jak najszybsze wyrównanie i utwardzenie
drogi w Pustkowiu Gęzyńskim

droga została wyrównana i utwardzona tłuczniem kamiennym - prace wykonano z materiału powierzonego

Uchwała Nr 52(VI)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie
zgodnie z załącznikami do w/w uchwały. Zwiększono dochody o kwotę 262.024,67 zł. i jednocześnie zwiększono
wydatki o kwotę 262.024,67 zł

Uchwała Nr 53(VI)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Poraj na rok 2019

Postępowanie Nadzorcze WA-410/XIV/3/2019 - stwierdzono nieważność uchwały (Uchwała Nr 231/XIV/2019
Kolegium RIO w Katowicach z dnia 28 maja 2019 r.)

VII sesja Rady Gminy Poraj - 30 maja 2019 r.
Uchwała Nr 54(VII)19

w sprawie zmiany planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Poraj
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Śl.U.W. K-ce Wydz. Nadzoru Prawnego NP.II.
4131.1.375.2019 z 24.06.19 r.)

(nadzwyczajna)

chcąc uporządkować i zaktualizować sieć publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w sposób czytelny i przejrzysty oraz przedstawić zgodnie ze stanem prawnym, przygotowano aktualny plan sieci - uchwała została zmieniona uchwałą
Nr 68(IX)19 z dnia 26.09.2019 r. (w § 3 skreśla się pkt 3)
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Uchwała Nr 55(VII)19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poraj oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku

uchwała jest realizowana, ma charakter porządkujący.
Konieczność jej podjęcia wynika z faktu przekształcenia
szkół podstawowych.
Ustawa Prawo oświatowe wprowadziła obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora przed zmianą planu
sieci szkolnej. W związku z powyższym Wójt Gminy Poraj
wystąpił do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie pozytywnej opinii w powyższej sprawie

Uchwała Nr 56(VII)19

w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze

uchwała jest realizowana - uregulowano w niej kwes ę
określenia ilości tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
realizujących zajęcia w tzw. grupach mieszanych, czyli
w oddziałach, do których uczęszczają dzieci sześcioletnie
i młodsze

Uchwała Nr 57(VII)19

w sprawie pozostawienia anonimowej
skargi z dnia 5 marca 2019 r.
na nieprawidłowości w Szkole
Podstawowej w Żarkach Letnisko
bez rozpoznania

w związku z tym, że skarga nie zawierała imienia, nazwiska ani adresu skarżącego, a Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Żarkach Letnisku nie była jej autorem,
pozostawiono przedmiotową skargę bez rozpoznania

Uchwała Nr 58(VII)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie
zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody zwiększono i jednocześnie zmniejszono o kwotę 37.385,63 zł

Uchwała Nr 59(VII)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała zrealizowana - dokonano stosownych zmian WPF
i zmian zestawienia przedsięwzięć zgodnie ze zmianami
dokonanymi w budżecie, wg załącznika. Ponadto w tabeli
WPF uaktualniono kwotę w zadaniu dokapitalizowania
spółkę. Zaktualizowano kolumnę Kwota długu na lata
2019-2025, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

VIII sesja Rady Gminy Poraj - 27 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 60(VIII)19

w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Poraj wotum zaufania

Radni udzielili Wójtowi wotum zaufania

Uchwała Nr 61(VIII)19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
ﬁnansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok

uchwałą zatwierdzono sprawozdanie ﬁnansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Uchwała Nr 62(VIII)19

w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Poraj absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok

Wójtowi Gminy Poraj zostało udzielone absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Uchwała Nr 63(VIII)19

w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

uchwała obowiązująca, dostosowana do §4 ust. 5 Statutu
Gminy Poraj (Uchwała Nr 3(II)18 Rady Gminy Poraj z dnia
30 listopada 2018 r.)

(zmieniona Uchwałą Nr 72(IX)19 z 26.09.19 r.)
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Uchwała Nr 64(VIII)19

w sprawie powołania zespołu
ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników na kadencję 2020-2023

powołany zespół podczas posiedzenia w dniu 5 września
2019 r. przeanalizował zgłoszenia kandydatów na ławników zgodnie z wymogami formalnymi wymienionymi
w roz. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych i pozytywnie zaopiniował wszystkie
kandydatury. Radni Gminy Poraj zostali zapoznani z protokołem z w/w posiedzenia

Uchwała Nr 65(VIII)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie zgodnie z załącznikami. Zwiększono dochody bieżące o kwotę
185.909,80 zł. Wydatki zmniejszono o kwotę 194.292,25zł
i jednocześnie zwiększono o 380.202,05 zł

Uchwała Nr 66(VIII)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała zrealizowana - dokonano stosownych zmian WPF
i zmian zestawienia przedsięwzięć zgodnie ze zmianami
dokonanymi w budżecie, wg załączników

IX sesja Rady Gminy Poraj - 26 wrzesnia
2019 r.
’
Uchwała Nr 67(IX)19

w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców ulicy Nadrzecznej
w Poraju o zainstalowanie
mijanek zwalniających

uchwała w trakcie realizacji. 31 marca 2020 r. został zatwierdzony przez Starostę Myszkowskiego Projekt stałej
organizacji ruchu - polegający na montażu elementów
spowalniających ruch drogowy (szykany) na drodze gminnej ul. Nadrzecznej w Poraju. Obecnie na podstawie opracowanego projektu wykonywana jest wycena kosztów
zakupu elementów szykany oraz ich montażu

Uchwała Nr 68(IX)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie zmiany planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Poraj

uchwała jest realizowana. Zgodnie z wytycznymi Wydziału
Nadzoru Prawnego ŚUW w Katowicach, w planie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Poraj nie powinno się ujmować Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. Dywizji J. H. Dąbrowskiego w Kuźnicy Starej, które jest
prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”.
W związku z powyższym zasadne było podjęcie uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr 54(VIII)19 Rady Gminy Poraj
z dnia 30 maja 2019 r. w taki sposób, że z §3 zostanie
wykreślony punkt 3

Uchwała Nr 69(IX)19

w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości

uchwała zrealizowana, Akt Notarialny nr 514/2020
z dnia 24.01.2020 r.

Uchwała Nr 70(IX)19

w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Poraj

uchwała w trakcie realizacji - ogłaszano rokowania na
zbycie nieruchomości o nr 19 (do tej pory bez rozstrzygnięcia)

Uchwała Nr 71(IX)19

w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Poraj

uchwała zrealizowana, Akt Notarialny nr 238/2020
z dnia 14.01.2020 r.

Uchwała Nr 72(IX)19

zmieniająca uchwałę w sprawie
obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

uchwała obowiązująca, dostosowana do §4 ust. 5 Statutu Gminy Poraj - Uchwała Nr 3(II)18 Rady Gminy Poraj
z dnia 30 listopada 2018 r. (w uchwale tej zmieniono §9)
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Uchwała Nr 73(IX)19

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Północnego
Województwa Śląskiego

uchwała zrealizowana - Gmina Poraj przystąpiła do Stowarzyszenia. Porozumienie służy zacieśnieniu i zinstytucjonalizowaniu współpracy, a także zbudowaniu podmiotu o większych możliwościach realizacyjnych i negocjacyjnych w staraniach o środki unijne

Uchwała Nr 74(IX)19

w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Poraj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
28.10.2019 r. Śl. U. W. NPII.4131.1.740.2019,
Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 31.10.2019 r. stwierdzenie nieważności uchwały

Uchwała Nr 75(IX)19

w sprawie wyboru ławników
do sądów powszechnych

Radni w drodze tajnego głosowania wybrali na ławników
do Sądu Okręgowego w Częstochowie Alicję Gradek i Edytę
Ząbkiewicz, natomiast do Sądu Rejonowego w Myszkowie
Renatę Pikułę. Uchwała przekazana do właściwych sądów

Uchwała Nr 76(IX)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie
zgodnie z załącznikami. Zwiększono dochody o kwotę
520.135,93 zł. Wydatki zwiększono o kwotę 610.535,93zł
i jednocześnie zmniejszono o kwotę 90.400,00 zł

Uchwała Nr 77(IX)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała zrealizowana - jest konsekwencją dokonania
zmian w budżecie Gminy na rok 2019. Dokonano zmian
w tabeli WPF zgodnie z załącznikami

X sesja Rady Gminy Poraj - 7 pazdziernika
2019 r. (nadzwyczajna)
’
Uchwała Nr 78(X)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na rok 2019

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie zgodnie z załącznikami. Zwiększono dochody bieżące o kwotę
482.744,35 zł i jednocześnie zwiększono wydatki bieżące
o kwotę 482.744,35 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją na kontynuację
projektu ﬁnansowanego ze środków unijnych „CIS w Gminie Poraj - szansą zmian społecznych”

Uchwała Nr 79(IX)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała zrealizowana - jest konsekwencją dokonania
zmian w budżecie Gminy na rok 2019. Dokonano stosownych zmian WPF i Wykazu Przedsięwzięć zgodnie
ze zmianami w budżecie wg załączników

XI sesja Rady Gminy Poraj - 31 pazdziernika
2019 r.
’
Uchwała Nr 80(XI)19

w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu

uchwała zrealizowana - Gmina Poraj wyemitowała 939
obligacji (serie A19-H19) o wartości nom. 1.000,00 zł każda na łączną kwotę 939.000,00 zł, które mają być wykupione w latach 2026-2033. Uchwała uzyskała pozytywną
z zastrzeżeniami opinię o możliwości wykupu przez Gminę
Poraj obligacji na podstawie uchwały VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach Nr 4200/VI/182/2019 z dnia
27.11.2019 r. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek zgodnie z PPN
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Uchwała Nr 81(XI)19

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
na 2020 rok

uchwała realizowana, została wprowadzona w życie
i ma zastosowanie do roku 2020

Uchwała Nr 82(XI)19

w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości na terenie
Gminy Poraj na 2020 rok

uchwała realizowana, została wprowadzona w życie
i ma zastosowanie do roku 2020

Uchwała Nr 83(XI)19

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok

uchwała realizowana, została wprowadzona w życie
i ma zastosowanie do roku 2020

Uchwała Nr 84(XI)19

w sprawie określenia trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej

uchwala została wprowadzona w życie - została zastosowana do projektu budżetu na 2020 rok. Określa szczegółowość projektu budżetu Gminy Poraj, wymogi dotyczące
uzasadnienia, materiały informacyjne oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowe.
Uchwała została naprawiona Uchwałą Nr 100(XIV)19
z dnia 19.12.2019 przez uchylenie w Roz. 2 §3 ust.14 i 17

Uchwała Nr 85(XI)19

w sprawie Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poraj na lata 2019-2029

Zawiadomienie o wszczęciu postęp. z dn. 29.11.2019 r.
Śl. U. W. NPII.4131.1.812.2019, Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 5.12.2019 r. - stwierdzenie nieważności uchwały

Uchwała Nr 86(XI)19

w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj
na lata 2019-2022 z perspektywą
do 2027 roku

podjęcie uchwały wynika z obowiązku realizacji polityki
ochrony zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.1396 z późn.zm.).
W ramach podjętej Uchwały Gmina pozyskała na stworzenie w/w dokumentu środki z WFOŚ i GW w wysokości
6.319,20 zł (co stanowi 80% całości zadania)

Uchwała Nr 87(XI)19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem
Myszkowskim w sprawie określenia
zasad współﬁnansowania zadania
pn. Koncepcja przebiegu drogi łączącej
miejscowość Biskupice oraz Choroń
wraz ze ścieżką rowerową

porozumienie zostało podpisane pomiędzy Powiatem Częstochowskim, Powiatem Myszkowskim, Gminą Olsztyn
i Gminą Poraj w dniu 29.11.2019 r. Jego celem jest rozpoczęcie przygotowania do zaprojektowania drogi wraz ze
ścieżką rowerową miedzy Biskupicami i Choroniem.
Zakres zadania: wykonanie koncepcji przebiegu nowej
drogi Biskupice-Choroń, analiza przebiegu, przygotowanie
kosztorysu. Termin wykonania: 30.06.2020 r. Liderem realizacji projektu jest Gmina Olsztyn

Uchwała Nr 88(XI)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji

uchwałą tą Radni przychylili się do wniosku Radnego Łukasza Adamczyka, w którym zgłosił rezygnację z członkowstwa w w/w Komisji

Uchwała Nr 89(XI)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na 2019 rok

uchwała zrealizowana - dokonano stosownych zmian
w budżecie zgodnie z załącznikami. Zwiększono plan
dochodów o kwotę 14.236,13 zł i jednocześnie zmniejszono go o kwotę 5.353.840,40 zł. Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 5.858.505,45 zł, jednocześnie
zwiększono go o kwotę 518.901,18 zł

Uchwała Nr 90(XI)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała zrealizowana - dokonano stosownych zmian
w WPF i Wykazie Przedsięwzięć zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi w budżecie, wg załączników
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XII sesja Rady Gminy Poraj - 7 listopada 2019 r. (nadzwyczajna)
Uchwała Nr 91(XII)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami, dodatkowo Gmina zakupiła
i dzierżawi pojemniki na odpady komunalne zmieszane

XIII sesja Rady Gminy Poraj - 28 listopada 2019 r.
Uchwała Nr 92(XIII)19

w sprawie rozpatrzenia petycji
z dnia 26 września 2019 roku
dotyczącej wycofania się z zamiaru
sprzedaży działki gminnej

w uchwale tej Radni uznali przedmiotową petycję za bezzasadną. Uchwała została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Uchwała Nr 93(XIII)19

w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach,
dla których organem prowadzącym
jest Gmina Poraj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
23.12.2019 r. Śl..U.W. NPII.4131.1.849.2019 nieważność uchwały stwierdzona 02. 01.2020 r

Uchwała Nr 94(XIII)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka
w Żłobku Gminnym w Poraju

uchwała jest realizowana. Jej celem jest zmiana wysokości
opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Wysokość tą oraz max.
wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne,
mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, dlatego większość kosztów obciąża Gminę Poraj

Uchwała Nr 95(XIII)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka
w Żłobku Gminnym
w Żarkach Letnisku

uchwała jest realizowana. Jej celem jest zmiana wysokości
opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Wysokość tą oraz max.
wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne,
mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, dlatego większość kosztów obciąża Gminę Poraj

Uchwała Nr 96(XIII)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia z pomocy społecznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
20.12.2019 r. Śl. U. W. NPII.4131.1.847.2019 nieważność uchwały stwierdzona 02. 01.2020 r

Uchwała Nr 97(XIII)19

w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok

Program zrealizowano - na podstawie uchwały ogłoszono
i rozstrzygnięto „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury ﬁzycznej na terenie Gminy Poraj”. Wójt Gminy Poraj przyznała dotację
klubom sportowym, z którymi podpisane zostały umowy
na realizacje w/w zadań. Podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi. Informacja ze współpracy została
przedłożona Radzie Gminy Poraj

Uchwała Nr 99(XIII)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała podjęta, zrealizowana. Jest konsekwencją zmian
w budżecie. Dokonano stosownych zmian w WPF i Wykazie Przedsięwzięć wg załączników
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Uchwała Nr 98(XIII)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na 2019 rok

uchwała zrealizowana - dokonano stosownych zmian
w budżecie zgodnie z załącznikami. Zwiększono plan dochodów o 105.182,24 zł i jednocześnie go zmniejszono o
175.000,00 zł. Plan wydatków budżetowych zmniejszono
o 370.589,00 zł, jednocześnie zwiększając o 300.771,24 zł.
Dokonano aktualizacji załącznika „Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora ﬁnansów
publicznych na rok 2019” oraz załącznika „Plan wydatków
majątkowych na 2019 rok”

XIV sesja Rady Gminy Poraj - 19 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr 100(XIV)19

zmieniająca Uchwałę w sprawie
określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej

uchwała zrealizowana - w rozdziale 2 §3 uchylono
ust. 14 i 17

Uchwała Nr 101(XIV)19

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poraj na lata
2020-2033

uchwała podjęta - zaplanowano realizację przedsięwzięć
na 2020 rok. Uchwała związana z zatwierdzonym budżetem na 2020 rok. Do realizacji w 2020 r.

Uchwała Nr 102(XIV)19

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Poraj na 2020 rok

uchwała podjęta, dotyczy roku 2020. Realizacja w toku

Uchwała Nr 103(XIV)19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Poraj

w trakcie realizacji - ogłoszono Zarządzenie Wójta Gminy
Poraj nr 5.2020 z dnia 06.02.2020 r. wraz z wykazem nr 1

Uchwała Nr 104(XIV)19

w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Poraj

zapisy Uchwały weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Na jej
podstawie Gmina mogła wprowadzić nowe zapisy do
Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ogłoszonego
przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poraj

Uchwała Nr 105(XIV)19

w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

zapisy Uchwały weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Na jej
podstawie Gmina mogła wprowadzić nowe zapisy do
Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ogłoszonego
przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poraj

Uchwała Nr 106(XIV)19

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy
Komisji Rady Gminy Poraj na 2020 r.

uchwała w trakcie realizacji

Uchwała Nr 107(XIV)19

w sprawie zatwierdzenia Planów
Pracy Rady Gminy Poraj na 2020 r.

uchwała w trakcie realizacji

Uchwała Nr 108(XIV)19

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Poraj na 2019 rok

uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie zgodnie z zał., zwiększono plan dochodów o 494.744,58 zł,
w tym dochody majątkowe o 213.953,58 zł i bieżące
o 280.791,00 zł. Zwiększono plan wydatków budżetowych
o 503.244,58 zł i jednocześnie zmniejszono o 8.500,00 zł

Uchwała Nr 109(XIV)19

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej

uchwała zrealizowana, jest konsekwencją zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok. Dokonano stosownych
zmian WPF zgodnie z załącznikiem

Dane: UG Poraj (Rada Gminy)
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Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt realizuje zadania wynikające z przepisów
prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.
Urząd Gminy Poraj ma siedzibę w budynku przy ul. Jasnej 21 w Poraju. W tym samym budynku znajduje się również Urząd Stanu Cywilnego oraz Centrum Integracji Społecznej. Pomieszczenia w budynku są także udostępniane organizacjom pozarządowym, które mogą tutaj organizować swoje regularne spotkania. W budynku mieści
się ponadto oddział banku oraz bankomat.
Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości i prowadzenia różnego typu
ewidencji oraz rejestrów (w tym mieszkańców i przedsiębiorców), poprzez nadzór nad realizacją inwestycji,
współpracę z podmiotami gospodarczymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej,
dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi,
a także działania informacyjne i promocyjne.
Stan zatrudnienia w urzędzie na dzień 31.12.2018 r. wynosił 66 osób, natomiast na dzień 31.12.2019 r. - 56.
Zatem w porównaniu rok do roku, tj. do 2018 r., liczba zatrudnionych uległa zmniejszeniu o 10 osób, co wynika
m.in. z przejść na emeryturę długoletnich pracowników.
Pracownicy Urzędu Gminy pracują w 4 wydziałach: Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych, Referacie Finansowym, Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków oraz Referacie Gospodarki
Nieruchomościami, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Zakres obowiązków i zadań poszczególnych Referatów oraz stanowisk określa Regulamin Pracy Urzędu i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Poraj.

!

2018 r.

2019 r.

liczba wniosków
o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew

13

3

liczba zgłoszeń zamiaru
usunięcia drzew

139

154

liczba skarg, które
wypłynęły do urzędu

Dane: UG Poraj (Sekretariat, Gospodarka Nieruchomościami, Referat Finansowy)
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3
w tym 2 wycofano
1 pozostawiono bez rozpatrzenia
ze względu na jej anonimowość
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O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Wydajemy również gminny społeczno-kulturalno-oświatowy informator „Kurier Porajski”, w którym każdy
znajdzie aktualne sprawy dotyczące życia mieszkańców i funkcjonowania gminy, osiągnięcia naszych uczniów,
a także kronikę najważniejszych wydarzeń sportowo-kulturalnych. Z mieszkańcami kontaktujemy się również
za pomocą materiałów video, zamieszczamy na popularnej pla ormie internetowej.

www.ugporaj.pl
www.facebook.com/gminaporaj
www.instagram.com/gminaporaj

Urząd Gminy Poraj jest czynny:

Poniedziaiek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 14:00
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Gminne

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminne Jednostki Organizacyjne zostały powołane zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, tworzenie warunków do racjonalnego
i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.
Gminne Jednostki Organizacyjne w Gminie Poraj działają na podstawie statutu oraz rocznego planu ﬁnansowego. Są to podmioty wydzielone organizacyjnie, posiadające odrębne składniki majątkowe i osobowe, realizujące zadania określone odpowiednimi przepisami.

Jednostki Organizacyjne Gminy Poraj:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Centrum
Integracji Społecznej

Gminny Ośrodek Zdrowia

Placówki Oświatowe
(szkoły, przedszkola, żłobki)

Gmina Poraj jest czlonkiem zalozycielem:
Spółdzielnia Socjalna
„PorAc ve”

Spółdzielnia Socjalna
„Czarodziejki”
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Dokumenty strategiczne

GMINY PORAJ

Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poraj na lata 2018-2033
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2016-2026
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poraj
na lata 2015-2032


 Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu
oraz pułapu stężenia ekspozycji









Plan mobilności dla gminy Poraj na lata 2016-2026
Gminny Program Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Poraj na lata 2017-2019
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj


 Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz ochrony oﬁar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

 Wieloletni Program Osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poraj na lata 2019-2022

z perspektywą do 2027 roku
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Finanse

BUDŻET GMINY PORAJ

Budżet Gminy to coroczny plan jej przychodów i wydatków. Projekt uchwały budżetowej jest przygotowywany przez wójta we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów urzędu gminy.
Następnie jest on przesyłany do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. O jego
ostatecznym kształcie decydują radni w głosowaniu jawnym, po uprzednich konsultacjach w ramach pracy
w Komisjach.
Budżet na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr 20(III)18 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzane były dziesięcioma uchwałami Rady Gminy Poraj.

plan

wykonanie

łączne dochody ogółem

54.022.137,37 zł

49.353.965,36 zł
91,36%

łączne wydatki ogółem

54.021.537,37 zł

47.892.684,17 zł
88,65%

dochody własne

24.876.037,80 zł 23.812.138,94 zł
95,72%

dochody majątkowe

5.794.521,22 zł

2.811.000,70 zł
48,51%

47.850.700,55 zł

43.889.173,43 zł
91,72%

6.170.836,82 zł

4.003.510,74 zł
64,88%

600,00 zł

1.461.281,19 zł
243,55%

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

nadwyżka budżetowa
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)
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STRUKTURA DOCHODÓW

.
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1
20

Subwencja oświatowa
Turystyka

1,9%

Gospodarka nieruchomościami

19,6%

Dotacje celowe
na świadczenia rodzinne

23,5%

0,9%
Dotacje z zakresu
pomocy społecznej

2,1%
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

6,2%
Oświata i wychowanie

1,8%
Dotacje na zadania własne
z zakresu
administracji publicznej

0,9%

Wpływy z podatków
Pozostałe

0,2%

42,9%

Dochody każdego samorządu w Polsce składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji ogólnych z budżetu państwa.
Największe wpływy do budżetu Gminy Poraj w 2019 r. pochodziły z dochodów własnych (48,2%), dotacji
(26,5%) oraz subwencji (19,6%). 5,7% wpływów w zeszłym roku zapewniły dochody majątkowe. Najwyższe dochody Gmina Poraj uzyskuje z udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od osób ﬁzycznych i prawnych (PIT 14.748.302, 14 zł i CIT 289 429,76 zł), a także z podatków i opłat lokalnych (21.179.689,08 zł).
Każda JST może otrzymywać z budżetu państwa dotacje na realizację zadań własnych i zleconych, wykorzystywane m.in. w celach rozwoju regionalnego, inwestycji oświatowych, sportowych, a także na stypendia dla dzieci i młodzieży, budowę i remonty pomników, zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, organizację wyborów itp. W 2019 r. Gmina Poraj otrzymała w formie dotacji celowych aż 13.079.723,72 zł.
Z kolei subwencja jest formą bezzwrotnego ﬁnansowego zasielnia budżetu jednostki samrządu terytorialnego przez budżet państwa. W swej istocie są to środki przekazywane na wyrównanie poziomu dochodów własnych samorządów, stanowiące instrument niwelowania dysproporcji dochodowych. W zeszłym roku Gmina
Poraj otrzymała 9.651.102,00 zł w formie subwencji.
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)
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Finanse

STRUKTURA DOCHODÓW
2018 r.

2019 r.

4.257,62 zł

4.534,95 zł

20.207.852 zł

21.179.689 zł

wpływy z podatku
dochodowego
od osób ﬁzycznych (PIT)

13.487.110 zł

14.748.302 zł

wpływy z podatku
dochodowego
od osób prawnych (CIT)

250.055 zł

289.430 zł

wpływy z podatku
od nieruchomości

4.040.612 zł

4.303.023 zł

dochody
ze sprzedaży mienia

1.103.560 zł

259.570 zł

81.492 zł

76.889 zł

dochody
na 1 mieszkańca

zł

%
zł

zł

wpływy z podatków
lokalnych ogółem
(m.in. od nieruchomości, leśnego, rolnego,
transportowego, od czynności cywilnoprawnych)

dotacja
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)

Wybory Samorządowe

Wybory do Sejmu i Senatu oraz
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Finanse
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STRUKTURA WYDATKÓW
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Dostarczanie wody

0,5%

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

0,8%

Oświata i wychowanie

Kultura ﬁzyczna

0,5%

Ochrona zdrowia

0,6%

Edukacyjna opieka
wychowawcza

1,3%
Pozostałe 0,6%

31,8%

Obsługa długu publicznego

2,1%
Kultura

2,4%

Gosp. mieszkaniowa

2,4%

Świadczenia
rodzinne

Transport

25,3%

Pomoc społeczna
Administracja publiczna

14,5%

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

10,9%

1,8%
3,3%

Turystyka

1,2%

Wydatki budżetowe każdej jednostki samorządu terytorialnego określone są uchwałą i dzielą się na bieżące
oraz inwestycyjne.

Wydatki bieżące to te związane z działalnością urzędu i jednostek gminnych, np. domu kultury, biblioteki,
utrzymaniem obiektów publicznych, oświetleniem dróg, sprzątaniem itp. W 2019 r. w budżecie Gminy Poraj
stanowiły 91,6% ogółu wydatków. Na wydatki bieżące składają się: wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki (58,7% wydatków ogółem), świadczenia na rzecz osób ﬁzycznych (25,8%), dotacje na zadania bieżące (4,3%), obsługa długu (2,2%), programy realizowane z udziałem środków unijnych (0,6%).
Z kolei wydatki inwestycyjne to pieniądze na inwestycje i zależą od zaplanowanych projektów budowlanych, co często jest związane z pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, np. unijnych. W Gminie Poraj stanowiły rok temu 3,4% ogółu wydatków i składały się m.in. z inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które
stanowiły 7% ogółu wydatków).
Wydatki bieżące każdego roku są na podobnym poziomie, natomiast inwestycyjne różnią się w zależności od
możliwości pozyskania środków zewnętrznych i każdego roku prezentują się inaczej.
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)
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zł

Finanse

STRUKTURA WYDATKÓW
2018 r.

2019 r.

4.234.67 zł

4.400,69 zł

1.497.421 zł

837.595 zł

koszt oświetlenia ulic,
placów i dróg

653.638 zł

604.390 zł

wydatki na Ochotnicze
Straże Pożarne

302.422 zł

383.825 zł

koszt obsługi
Rady Gminy Poraj

159.463 zł

210.371 zł

dotacja podmiotowa
dla szkół

510.000 zł

619.255 zł

wydatki
na 1 mieszkańca

wydatki na remonty dróg
i chodników

dokapitalizowanie
spółki PORECO
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)

240.000 zł - NSP Masłońskie,
270.000 zł dla SP w Kuźnicy Starej

w tym

300.000 zł

220.000 zł - NSP Masłońskie,
399.255 zł dla SP w Kuźnicy Starej

w tym

650.000 zł

5

Finanse

ZOBOWIĄZANIA

Każda jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać zobowiązania ﬁnansowe m.in. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deﬁcytu, ﬁnansowanie planowanego deﬁcytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub realizację zadań ﬁnansowanych ze środków unijnych.
W Gminie Poraj zaciągnięte na przestrzeni wielu lat kredyty bankowe i pożyczki były przeznaczane na inwestycje, a dokładnie na wkład własny gminy niezbędny do realizacji zadań inwestycyjnych. Dzięki temu nasza gmina
rozwijała się i zyskała nową infrastrukturę, z której codziennie wszyscy korzystamy.
W roku 2019 niespodziewanie na Gminę Poraj została nałożona sądownie kara, która zobowiązała samorząd do
wypłaty na rzecz osoby ﬁzycznej kwoty 869.224,41 zł. Została ona pokryta emisją papierów wartościowych
w wysokości 939.000 zł. Na 31 grudnia 2019 r. stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek wynosił
1.342.295,27 zł.

zł

zł

zł

2018 r.

2019 r.

wykonane dochody

46.467.660 zł

49.353.965 zł

spłata otrzymanych
kredytów i pożyczek

13.266.255 zł

939.600 zł

spłata odsetek

1.043.942 zł

1.030.005 zł

stan zobowiązań ogółem
(zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s)

3.559.958 zł

1.809.170 zł

stan zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek
oraz wykupu obligacji

23.129.068 zł

23.128.468 zł

(stan na dzień 31.12)
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)
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Finanse

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Z dniem 1 stycznia 1997 r. gminy przejęły, należące wcześniej do urzędów skarbowych, zadania i kompetencje
dotyczące windykacji zaległości podatkowych i innych dochodów gminy.
Urząd Gminy Poraj przez cały rok prowadzi egzekucję podatków i opłat, ustalanych przez Radę Gminy, poprzez
Referat Finansowy.

Podatek od srodkow transportowych:
%

W 2019 r. zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób ﬁzycznych wynosiły
104.617,22 zł, a od osób prawnych 25.815,00 zł. Do osób zalegających zostały wysłane upomnienia. Nie odnotowano wniosków o umorzenie lub odroczenie podatku.

Podatek od nieruchomosci:
Osoby ﬁzyczne:

%

Zaległości od osób ﬁzycznych z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 r. wynosiły 399.277,27 zł.
Nie udzielono żadnych ulg podatkowych. Wysłano 1.093 szt. upomnień.
Wystawiono 65 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 28.672,70 zł.
Urzędy Skarbowe ściągnęły 22.188,37 zł, w tym 21.671,95 zł za zaległości z lat ubiegłych, odsetki
w kwocie 459,30 zł oraz koszty w kwocie 57,12 zł.
Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na jednego podatnika na kwotę 2.687,90 zł.

Osoby prawne:
Zaległości od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 r. wynosiły 650.555,11 zł.
Wysłano 14 upomnień, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 81.970,00 zł od dwóch jednostek. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę 124.284,87 zł, w tym 113.483,30 zł zaległości z lat
ubiegłych oraz odsetki w kwocie 10.778,37 zł oraz koszty w kwocie 23,20 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

%

zł

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 1.307.695,59 zł. Należności pozostałe do zapłaty zamknęły się kwotą 264.654,48 zł, z czego
zaległości stanowią 179.076,57 zł.
W ciągu roku 2019 wysłano 858 upomnień.

należności wymagalne

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy)

2018 r.

2019 r.

3.111.323 zł

3.205.169 zł
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Inwestycje

GMINY PORAJ

W ciągu minionych kilku lat Gmina Poraj realizowała szereg rozmaitych inwestycji, mających na celu poprawę
jakości życia mieszkańców oraz realną zmianę otaczającej nas rzeczywistości.
Wszystkie podejmowane przez samorząd działania miały na celu powiększenie majątku gminy, a przy tym jej rozwój społeczny oraz gospodarczy. Dzięki swobodzie decyzyjnej w przypadku wydatków inwestycyjnych Gmina
Poraj zdecydowała o wyborze kierunku inwestowania w zakresie zadań własnych, stawiając na rozbudowę lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej. Dzięki temu w dużym stopniu zaspokojone są podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji, rośnie majątek i zasoby gminy, a tym samym dobrobyt mieszkańców.
Wydatki inwestycyjne w Gminie Poraj w 2019 roku wynosiły 4.003.510,74 zł, co stanowi 3,5% wszystkich wydatków i w porównaniu z 2018 r., kiedy to stanowiły 11,4% sumy wszystkich wydatków, znacząco się zmniejszyły. Wynika to głównie z obowiązujące Programu Postępowania Naprawczego, który znacznie ogranicza możliwości dokonywania przez samorząd inwestycji.
Źródłem ﬁnansowania inwestycji gminnych są środki własne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
jak również środki pozyskane z budżetu państwa.

Inwestycje zrealizowane w 2019 r. ze srodkow wlasnych:
 Współudział w remoncie sali remizy OSP w Żarkach Letnisku - 24.758,03 zł


 Budowa chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Żarkach Letnisku - 1.196,30 zł

 Modernizacja ujęcia wody pitnej w Masłońskim - 246.000,00 zł

Inwestycje finansowane ze srodkow zewnetrznych
zaplanowane na 2019, a przeniesione do realizacji na 2020:
 „Instalacja efektywnego oświetlenia” (projekt RPO) - 1.176.370,00 zł

*



 „Wzrost odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj – etap I” - 1.193.205,30 zł

zł

wydatki majątkowe
z budżetu Gminy

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)

*

2018 r.

2019 r.

7.462.743 zł

4.003.511 zł
*

wartość całkowita projektu

6
zł

zł

Inwestycje

GMINY PORAJ
2018 r.

2019 r.

inwestycje
i zakupy inwestycyjne

7.162.743 zł

3.353.511 zł

wartość projektów
zrealizowanych ze
środków zewnętrznych

9.321.456 zł

8.999.154 zł

kwota pozyskanych
środków

7.755.439 zł

6.835.831 zł

5
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liczba złożonych
wniosków

zł

dotacje celowe
w ramach
programów
ﬁnansowanych
z udziałem środków
europejskich

3.858.310 zł
Utworzenie Programu Aktywizacji
Społecznej 301 755,62 zł
Rewitalizacja terenów nad Zalewem
Porajskim (końcowe rozl.) 280.992,19 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Jastrząb w ulicach: Nadrzecznej, Zielonej i Polnej 1.694.638,93 zł
Wzmocnienie kompetencji kluczowych
uczniów w Gminie Poraj (końcowe rozl.)
6.988,33 zł
Centrum Integracji Społecznej
(końcowe rozl.) -31.765,07 zł
(kontynuacja) 176.000,00 zł
Centrum Przesiadkowe (końcowe rozl.)
213.953,57 zł
Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu
aktywizacji społecznej w m. Jastrząb 213.953,57 zł

3.004.410 zł
Wzmocnienie kompetencji kluczowych
uczniów w Gminie Poraj 261.562,59 zł
Rewitalizacja terenów nad Zalewem
Porajskim 1.409.287,16 zł
Budowa Centrum Przesiadkowego
870.992,42 zł
Centrum Informacji Społecznej
870.000,00 zł
Termomodernizacja budynków OSP
446.468,03 zł

W 2019 r. pozyskano fundusze zewnętrzne na realizację 14 projektów, które w chwili obecnej znajdują się na
różnych etapach realizacji. Pracownicy Urzędu Gminy Poraj pomagali ponadto w przygotowaniu 3 wniosków
o doﬁnansowanie, złożonych przez stowarzyszenia, które uzyskały środki na realizację swoich pomysłów.
Lista tych inwestycji rozpoczyna się na następnej stronie (tj. str. 25).
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Instalacja efektywnego oswietlenia na terenie
Gminy Poraj - etap I
zł

999.914,50 zł
pozyskane doﬁnansowanie

1.176.370,00 zł
wartość całkowita projektu

03.12.2018 r.
data złożenia wniosku

01.10.2019
KONIEC: 30.06.2020
START:

okres realizacji projektu

Zakres inwestycji obejmuje wymianę 961 szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy,
na nowe LED wraz z zastosowaniem zmiennego proﬁlu obciążenia (redukcja mocy). Zastosowanie powyższego
rozwiązania – zmiennego proﬁlu obciążenia, pozwoli na dodatkową oszczędność energii elektrycznej.

Projekt zrealizowany

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)

6

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
PORA na Jakosc edukacji w Zarkach Letnisku
zł

253.632,86 zł
pozyskane doﬁnansowanie

281.814,29 zł
wartość całkowita projektu

26.09.2019 r.
data złożenia wniosku

01.05.2020
KONIEC: 30.06.2021
START:

okres realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku
umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły.

Dofinansowanie przyznane
Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Rewitalizacja dawnego osrodka zeglarskiego na rzecz
wsparcia programu aktywizacji spolecznej w Jastrzebiu
zł

485.346,02 zł
pozyskane doﬁnansowanie

510.890,55 zł
wartość całkowita projektu

26.04.2017 r.
data złożenia wniosku

12.03.2018
KONIEC: 30.09.2019
START:

okres realizacji projektu

Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy zdewastowanego budynku oraz zagospodarowania terenu zielonego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Jastrząb w Gminie Poraj.

Projekt zrealizowany

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Utworzenie programu aktywizacji spolecznej
w Gminie Poraj
zł

301.755,62 zł
pozyskane doﬁnansowanie

317.637,50 zł
wartość całkowita projektu

26.04.2017 r.
data złożenia wniosku

01.05.2019
KONIEC: 30.06.2020
START:

okres realizacji projektu

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej (24 osoby), będącej
częścią lokalnej społeczności, zamieszkującej obszar rewitalizacji w Gminie Poraj poprzez działania aktywnej
integracji realizowane od 01.05.2019 r. do 30.06.2020 r.

Projekt znajduje sie w fazie realizacji

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Ergo-Urzad
zł

265.155,00 zł
wnioskowane
doﬁnansowanie

301.312,50 zł
wartość całkowita projektu

18.11.2019 r.
data złożenia wniosku

01.07.2020
KONIEC: 30.06.2021
START:

okres realizacji projektu

Wniosek dotyczy wdrożenia programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka
w miejscu pracy – Urzędzie Gminy w Poraju, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Wniosek w trakcie oceny, nie uzyskal jeszcze dofinansowania

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Budowa kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej
wraz z przylaczami, przepompowniami sciekow oraz
modernizacja sieci wodociagowej i oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Zarki Letnisko - etap II
zł

3.265.160,12 zł
wnioskowane
doﬁnansowanie

4.724.878,76 zł
wartość całkowita projektu

02.12.2019 r.
data złożenia wniosku

01.10.2020
KONIEC: 31.12.2021
START:

okres realizacji projektu

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej i tłocznej wraz z przydomową przepompownią
ścieków oraz przyłączami w miejscowości Żarki Letnisko. Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną wykonane
prace na oczyszczalni ścieków w zakresie automatycznego układu odprowadzania wody osadowej, jak również
modernizacja sieci wodociągowej, w tym wymiana zasuw i hydrantów wraz z instalacją inteligentnego systemu
zarządzania siecią.

Wniosek w trakcie oceny, nie uzyskal jeszcze dofinansowania
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Wzrost udzialu odnawialnych zrodel energii w ogolnej
produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I
zł

935.433,50 zł
pozyskane doﬁnansowanie

1.193.205,30 zł
wartość całkowita projektu

01.12.2019 r.
data złożenia wniosku

01.12.2019
KONIEC: 31.12.2020
START:

okres realizacji projektu

W ramach projektu zamontowane zostaną instalacje solarne dla osiemdziesięciu gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Poraj.

Dofinansowanie przyznane
Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi
w wieku do lat 3 ”MALUCH+” 2019 (modul 2)
zł

36.000,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

56.659,71 zł
wartość całkowita projektu

28.12.2018 r.
data złożenia wniosku

01.01.2019
KONIEC: 31.12.2019
START:

okres realizacji projektu

Projekt dotyczy współﬁnansowania kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Żłobka Publicznego
w Żarkach Letnisku.

Projekt zrealizowany

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi
w wieku do lat 3 ”MALUCH+” 2019 (modul 2)
zł

32.400,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

45.000,00 zł
wartość całkowita projektu

06.11.2019 r.
data złożenia wniosku

01.01.2020
KONIEC: 31.12.2020
START:

okres realizacji projektu

Projekt dotyczy współﬁnansowania kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Żłobka Publicznego
w Żarkach Letnisku.

Dofinansowanie przyznane
Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Zakup ksiazek do Biblioteki Szkolnej
w Szkole Podstawowej w Poraju
zł

12.000,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

15.000,00 zł
wartość całkowita projektu

11.12.2019 r.
data złożenia wniosku

01.01.2020
KONIEC: 31.12.2020
START:

okres realizacji projektu

Projekt dotyczy zakupu książek do Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Poraju.

Dofinansowanie przyznane
Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.
Demontaz, transport i unieszkodliwienie wyrobow
azbestowych z budynkow mieszkalnych i obiektow
nalezacych do osob fizycznych z terenu Gminy Poraj
(etap VI)
zł

11.876,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

20.166,06 zł
wartość całkowita projektu

10.04.2019 r.
data złożenia wniosku

01.07.2019
KONIEC: 05.09.2019
START:

okres realizacji projektu

Projekt dotyczy demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących
do osób ﬁzycznych z terenu Gminy Poraj.

Projekt zrealizowany

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych
INWESTYCJE 2019 r.

Ponadto pracownicy Urzędu Gminy Poraj z zespołu pozyskiwania środków zewnętrznych w 2019 roku wzięli
udział w przygotowaniu niżej wymienionych wniosków o doﬁnansowanie, złożonych poprzez stowarzyszenia,
które uzyskały doﬁnansowanie:

Przebudowa i rozbudowa Amfiteatru
w Zarkach Letnisku
zł

150.746,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

197.053,95 zł
wartość całkowita projektu

Modernizacja skateparku w Poraju
zł

50.000,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

121.032,00 zł
wartość całkowita projektu

Budowanie spolecznych wiezi w solectwie Choron
poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne
zł

20.910,00 zł
pozyskane doﬁnansowanie

20.910,00 zł
wartość całkowita projektu
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Pozyskiwanie Środków)
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Edukacja i oświata

W GMINIE PORAJ

Zadaniem gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieć szkół, powołuje placówki oświatowe, określa granice ich obwodów. Na gminie spoczywa również obowiązek zorganizowania odpowiednich obiektów szkolnych i przedszkolnych, utrzymania ich, wykonywania remontów oraz zadań inwestycyjnych w wymaganym zakresie, zapewnienia obsługi dydaktycznej, administracyjnej, ﬁnansowej, technicznej i organizacyjnej,
a także wyposażenie placówek w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczo-proﬁlaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania pozostałych zadań statutowych.
Władze samorządowe od zawsze dbają o wysoki standard edukacji na terenie Gminy Poraj. Priorytetem jest
stworzenie efektywnie działającego systemu oświaty, pozwalającego na kreowanie dobrze wykształconych,
wrażliwych na otoczenie, uczestniczących w życiu kulturalnym, umiejących konstruktywnie planować swoją
przyszłość, wolnych od nałogów, wychowanych patriotycznie, kreatywnych oraz potraﬁących się swobodnie
komunikować młodych mieszkańców Gminy Poraj.
Gmina Poraj jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, 2 przedszkoli, 2 oddziałów przedszkolnych
i 2 żłobków. Na terenie naszej gminy znajdują się ponadto 2 szkoły podstawowe z 2 oddziałami przedszkolnymi
prowadzone przez stowarzyszenia.

2018 r.

2019 r.

liczba uczniów
w Gminie Poraj

832

771

liczba przedszkolaków
w Gminie Poraj

385

377

liczba dzieci przebywających w żłobkach

45

45

216

58

liczba uczniów
korzystających z dowozów
Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj
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Edukacja i Oświata

DANE STATYSTYCZNE
PLACOWKA:

Liczba
Liczba
Liczba
wychowankow
nauczycieli
oddzialow

Liczba sal
lekcyjnych

Szkoła Podstawowa w Poraju

17

368

49

23

Szkoła Podstawowa
w Żarkach Letnisku

10

229

29

12

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
/ Oddział Przedszkolny

8 / 2 70 / 38

19

6

Szkoła Podstawowa w Choroniu
/ Oddział Przedszkolny

8 / 2 79 / 37

25

6

SP w Kuźnicy Starej
/ Oddział Przedszkolny

5 / 1 21 / 11

7

6

NSP w Masłońskim
/ Oddział Przedszkolny

1/1

4 / 15

7

4

Przedszkole w Poraju

7

171

13

7

Przedszkole
w Żarkach Letnisku

5

105

11

5

Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj
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Edukacja i Oświata

DANE STATYSTYCZNE

Łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Poraj uczy się 771 uczniów oraz 377 przedszkolaków.
W porównaniu z rokiem 2018 liczba uczniów spadła w szkołach w Poraju (-57 os.) i Żarkach Letnisku (-12 os.), natomiast w szkołach w Jastrzębiu (+4 os.), w Choroniu (+4 os.) i Kuźnicy Starej (+3 os.) nieznacznie wzrosła. Liczba
przedszkolaków w obu placówkach spadła.
Gmina Poraj jest również organizatorem dowożenia dzieci i młodzieży do szkół. Dowozem objęci są uczniowie
szkół podstawowych. Drastyczny spadek tej liczby wynika z reformy oświaty likwidującej gimnazja.

2018 r.
liczba nauczycieli we
wszystkich placówkach

185

2019 r.
160

w tym 26 mianowanych
90 dyplomowanych

w tym 24 mianowanych
90 dyplomowanych

liczba osób zatrudnionych w administracji
i obsłudze

80

68

średnia liczba uczniów
w 1 sali lekcyjnej

15,4

13,5

liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela

6,6

7,2

liczba komputerów
w szkołach publicznych

196

149

25

24

liczba kamer monitoringu w placówkach
publicznych
Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj
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7

DANE FINANSOWE
2018 r.
zł

2019 r.

wydatki na oświatę
i wychowanie

16.201.459 zł 17.087.331 zł

wydatki na oświatę
i wychowanie

14.475.749 zł 15.241.570 zł

plan

zł

wykonanie

zł

zł

wydatki na oświatę
i wychowanie na 1 os.

17.274,16 zł

13.775,58 zł

wydatki na stypendia
szkolne dla uczniów

36.064,00 zł

25.050,00 zł

nakłady na dokształcanie
zawodowe nauczycieli

68.173,00 zł

59.187,00 zł

16.493,00 zł

10.270,84 zł

36.943,00 zł

16.162,00 zł

(tj. ucznia i przedszkolaka)

plan
nakłady na dokształcanie
zawodowe nauczycieli

wykonanie
doﬁnansowanie
kosztów kształcenia
młodocianych

Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj, Referat Finansowy UG Poraj
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DANE FINANSOWE
2018 r.

2019 r.

tworzenie i funkcjonowanie żłobków

457.663,13 zł 511.152,79 zł

wydatki na
świetlice szkolne

483.780,63 zł 572.796,94 zł

nakłady na stołówki
szkolne i przedszkolne

933.234,79 zł

nakłady na specjalną
organizację nauki w
szkołach podstawowych

324.445,44 zł 580.200,75 zł

nakłady na dowożenie
uczniów do szkół

198.593,00 zł

60.000,00 zł

nakłady na dowożenie
uczniów do szkół

151.257,63 zł

52.675,00 zł

plan

1.075.851 zł

wykonanie
nakłady na dowóz
uczniów niepełnosprawnych

137.315,28 zł 150.383,04 zł
w tym wydatki 103.680,22 zł
refundacja rodzicom 33.635,06 zł

Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj, Referat Finansowy UG Poraj

w tym wydatki 107.065,90 zł
refundacja rodzicom 43.317,14 zł

Edukacja i Oświata
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SUBWENCJA OŚWIATOWA

Gmina Poraj corocznie otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową na ﬁnansowanie zadań związanych z edukacją. Niestety wysokość tej kwoty wystarcza na pokrycie jedynie części potrzeb. Uzyskana w 2019 r.
subwencja oświatowa pokryła tylko ... % wydatków związanych z oświatą (nie licząc kosztów utrzymania bazy,
dojazdów, utrzymania świetlic i stołówek). Resztę ﬁnansujemy ze wspólnych, gminnych pieniędzy.

subwencja oświatowa

zł

plan
subwencja oświatowa

zł

wykonanie
subwencja oświatowa
w przeliczeniu na 1 ucznia

2018 r.

2019 r.

8.677.503 zł

9.651.102 zł

8.677.503 zł

9.651.102 zł

10.429, 69 zł 12.517,64 zł

18 mln zł
16 mln zł

14.475.748,60 zł

15.241.570,00 zł
Subwencja
oświatowa w 2018 r.

14 mln zł
12 mln zł
10 mln zł

8.677.503,00 zł

9.651.102,00 zł

Wydatki na oświatę
i wychowanie w 2018 r.

8 mln zł
6 mln zł
4 mln zł
2 mln zł

2018

2019

0
Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj, Referat Finansowy UG Poraj

Subwencja
oświatowa w 2019 r.
Wydatki na oświatę
i wychowanie w 2019 r.

Edukacja i Oświata

7

DOTACJE OŚWIATOWE

dotacja na bezpłatne
podręczniki dla uczniów

dotacja na przedszkola
i oddziały przedszkolne

5

2018 r.

2019 r.

89.261,57 zł

69.233,37 zł

365.790,00 zł 408.273,00 zł

dotacja na funkcjonowanie miejsc w żłobkach

36.000,00 zł

68.400,00 zł

dotacja na stypendia
dla uczniów

23.018,00 zł

20.017,00 zł

wzmocnienie
kompetencji
kluczowych uczniów

261.562,59 zł

6.988,33 zł

kwota pozyskana z rezerwy na doﬁnansowanie
kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
zwalnianych nauczycieli

12.507,00 zł

kwota pozyskana z rezerwy na pracownie
przyrodnicze w SP w Jastrzębiu

34.380,73 zł

kwota pozyskana z rezerwy z tytułu
wzrostu zadań szkolnych
Dane: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Poraj, Referat Finansowy UG Poraj

267.084,00 zł
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Współpraca z Organizacjami

POZARZĄDOWYMI

Gmina Poraj wspiera działalność organizacji pozarządowych (NGO) oraz innych organizacji społecznych,
które działają na rzecz wybranego interesu i nie kierują się osiągnięciem zysku. Współpraca taka ma dwa oblicza:
ﬁnansowe, które polega na wsparciu pieniężnym takich organizacji na podstawie otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych oraz na podstawie tzw. „małych grantów”, a także pozaﬁnansowe, mające na celu
wspólne obustronne działania promocyjne, wymianę doświadczeń, pomoc merytoryczną i codzienną pracowników urzędu, patronaty honorowe imprez, nieodpłatne użyczenie sal i pomieszczeń należących do gminy.

Program Wspolpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarzadowymi:
Każdego roku opracowywany jest Program Współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi, który
określa obszary, zasady oraz formy wsparcia. Zawiera także wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą
do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na ﬁnansowanie lub doﬁnansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu gminy, a realizowanych przez NGO.
25 października 2018 r. Zarządzeniem nr 43.2018 Wójta Gminy Poraj ogłoszono przeprowadzenie konsultacji
społecznych Programu współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi. 30 listopada 2018 r. podczas
II Sesji Rady Gminy został ustalony Uchwałą nr 9(II)18 Rady Gminy Poraj „Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Na jego podstawie w 2019 r. przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i wychowania ﬁzycznego - „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj”.
W konkursie nr 1 złożono 2 oferty, w których łączna kwota, o którą ubiegały się organizacje wyniosła 220.000 zł.
W wyniku procedury konkursowej wyłoniono oferty na 2 zadania (podpisano 2 umowy) na łączną kwotę
220.000 zł: Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj - 210.000 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Unia” Masłońskie 10.000 zł. W konkursie nr 2 również złożono 2 oferty, w których łączna kwota, o którą ubiegały się organizacje
wyniosła 30.000 zł. W wyniku drugiej procedury konkursowej wyłoniono oferty na 2 zadania (podpisano 2 umowy) na łączną kwotę 30.000 zł: Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Poraj - 23.000 zł oraz Ludowy Klub Sportowy
„Unia” Masłońskie - 7.000 zł.

”Male granty”:
Ponadto w 2019 r., w trybie pozakonkursowym, tzw. „małych grantów”, przyznano 2 dotacje: Stowarzyszeniu
Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego - 10.000 zł na organizację „X Fes walu Piosenek Janusza Gniatkowskiego” (7-8.06.2019 r., koncert ﬁnałowy 30.06.2020 r.) oraz Towarzystwu Przyjaciół Żarek Letniska im. hr.
Stefanii Raczyńskiej - 10.000 zł na organizację „Imieniny Hrabiny – widowisko plenerowe z historia w tle” (17.08.
2019 r.).
O przyznaniu środków w ramach „małych grantów” decyduje Wójt Gminy Poraj, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków ﬁnansowych.
Dane: UG Poraj (Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi,Biuro Rady, Referat Finansowy)
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Współpraca z Organizacjami

POZARZĄDOWYMI

liczba otwartych
konkursów ofert

kwota doﬁnansowania
w ramach otwartych
konkursów ofert
liczba wspartych zadań
i organizacji w ramach
otwartego konkursu

liczba wniosków w ramach „małych grantów”

łączna kwota dotacji
„małych grantów”

Dane: UG Poraj (Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi)

2018 r.

2019 r.

1

2

230.000 zł

250.000 zł

3

2

LKS Polonia Poraj 210.000 zł
YC Zeﬁr-Drakkar 10.000 zł
LKS Unia Masłońskie 10.000 zł

LKS Polonia Poraj 233.000 zł
LKS Unia Masłońskie 17.000 zł

3

2

25.000 zł

20.000 zł

8

Współpraca z Organizacjami

POZARZĄDOWYMI

Organizacje pozarządowe stanowią ogromny potencjał społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie zaangażowanych w problemy społeczne i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców. Są ważnym ogniwem spajającym lokalną społeczność i tworzącym więzi sąsiedzkie. Co więcej, oferują bogatą ofertę spędzania
wspólnie czasu.
Priorytetem Gminy Poraj jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych, jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem. W roku 2019 organizacje pozarządowe otrzymały od naszego
samorządu wsparcie na różnych polach swojej działalności, m.in.: patronaty honorowe imprez organizowanych
przez nie, pomoc przy wyszukiwaniu grantów i dotacji z zewnątrz oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków,
wsparcie w codziennym funkcjonowaniu organizacji, nieodpłatne użyczanie sal i pomieszczeń należący do gminy celem umożliwienia realizacji zadań statutowych organizacji, wsparcie merytoryczne w działalności itp.

2019 r.
liczba organizacji pozarządowych

74

liczba Paraﬁi Kościoła Rzymskokatolickiego
działających na terenie Gminy Poraj

6

liczba aktywnie działających
Kół Gospodyń Wiejskich

5

liczba aktywnie działających kół Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

liczba stowarzyszeń i klubów sportowych
działających na terenie Gminy Poraj
Dane: UG Poraj (Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi)

zrzeszających 60 aktywnych członków

4
zrzeszających ok.

200 członków

26

9

Bezpieczeństwo Publiczne

W GMINIE PORAJ

Władze Gminy Poraj przywiązują szczególną wagę do zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom
gminy, a także utrzymania porządku publicznego. Szczególnie ważna w tym zakresie jest działalność lokalnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które są mocno wspierane przez samorząd. W celu poprawy bezpieczeństwa w punktach newralgicznych na terenie całej gminy zainstalowano oświetlenie uliczne oraz monitoring wizyjny.
W celu zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego funkcjonuje komórka ds. Zarządzania Kryzysowego oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przy Wójcie Gminy Poraj, które zawsze sprawnie i natychmiast zapewniają realizację odpowiednich działań.
Gmina współpracuje również z Policją i z Państwową Strażą Pożarną.

liczba jednostek OSP
na terenie Gminy Poraj

liczba członków
wszystkich jednostek
OSP

liczba młodych strażaków
w jednostkach OSP

liczba samochodów
w jednostkach OSP
wydatki z budżetu gminy
na bezpieczeństwo
publiczne oraz ochronę
przeciwpożarową

2018 r.

2019 r.

6

6

w tym 2 zarejestrowane w KSRG

w tym 2 zarejestrowane w KSRG

289

307

w tym 53 kobiety oraz
32 członków honorowych

w tym 67 kobiet oraz
32 członków honorowych

86

79

w tym 42 w MDP
19 w DDP oraz 25 w PDP

w tym 20 w MDP
34 w DDP oraz 25 w PDP

8

9

w tym 1 ciężki, 5 średnich
1 lekki oraz 1 SL mikrobus

w tym 1 ciężki, 5 średnich,
1 lekki oraz 2 SL mikrobusy

302.422,20 zł 383.825,26 zł

Dane: UG Poraj (Straże Pożarne, Referat Finansowy), Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Poraju
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Bezpieczeństwo Publiczne

OSP
2019 r.

2018 r.
bd

udział JOP
w zdarzeniach

bd

liczba pożarów
na terenie Gminy Poraj

49

67

203

123

8

4

234.000 zł

20.502.000 zł

liczba miejscowych
zagrożeń w Gminie Poraj

zł

szacunkowa wartość
strat poniesionych
w wyniku pożarów
szacunkowa wartość strat
poniesionych w wyniku
miejscowych zagrożeń

w tym OSP Żarki Letnisko: 129
Poraj: 122, Choroń: 69, Kuźnica: 45
Jastrząb: 39, Gęzyn: 27

185
w tym pojazdy OSP: 402
osoby 1909, śmigłowce: 6

liczba fałszywych
alarmów

zł

431

liczba wyjazdów
jednostek OSP

w tym budynków 194.000

zł

166.000 zł

Dane: UG Poraj (Straże Pożarne, Referat Finansowy), Państwowa Straż Pożarna w Myszkowie

w tym budynków 15.195.000

zł

1.216.200 zł
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Bezpieczeństwo Publiczne

OSP

Gmina podejmuje nie tylko bezpośrednie działania o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa wpływa również realizacja innych zadań samorządu, jak choćby remonty dróg, budowa chodników,
czy montaż nowych lamp ulicznych, dających jasne światło. Wszystkie te elementy powodują, że zwiększa się
komfort życia codziennego oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Nie mniej ważne są także liczne działania edukacyjne, które często odbywają się regularnie: turnieje wiedzy
pożarniczej i wiedzy o bezpieczeństwie na drodze, zawody sportowo-pożarnicze, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia i pokazy, konkursy i akcje dla najmłodszych.
Druhowie ze wszystkich jednostek OSP chętnie biorą udział we wszelkich akcjach i wydarzeniach odbywających
się na terenie naszej gminy, właściwie zabezpieczając imprezy plenerowe i dbając o bezpieczeństwo ich uczestników. Włączają się w akcje społeczne, charytatywne oraz sami organizują regularne akcje honorowego oddawania krwi (Klub „Ochotnik” przy OSP Żarki Letnisko, 4 razy w roku inicjuje wyjazdową akcję RCKiK w Katowicach). Współpracują również ze szkołami oraz przedszkolami.
Wszystko to powoduje, że na terenie Gminy Poraj strażacy są świetnie wyszkoleni, a zasady bezpieczeństwa są
znane już przedszkolakom.

2018 r.

2019 r.

57

12

w tym 7 dowódców
28 ratowników, 9 sterników

w tym 1 dowódcy
11 szkolenie podstawowe

liczba ćwiczeń
i manewrów organizowanych przez PSP

1

1

liczba ćwiczeń
organizowanych
przez OSP

5

4

15

10

liczba wyszkolonych
strażaków

liczba uczestników OTWP
(etap gminny)

Dane: UG Poraj (Straże Pożarne, Referat Finansowy), Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Poraju
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Bezpieczeństwo Publiczne

POLICJA

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługę prewencyjną na terenie Gminy Poraj zapewnia
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie.
Obecnie niestety nie ma na terenie Gminy Poraj posterunku Policji. Znajduje się u nas jedynie, w budynku Dworca PKP w Poraju, Punkt Obsługi Interesantów, w którym dyżury pełni dzielnicowy asp. sztab. Robert Gołda.

POLICJA

2018 r.

2019 r.

114

114

196

120

liczba interwencji
publicznych na terenie
Gminy Poraj

liczba stwierdzonych
przestępstw

wykrywalność
przestępstw

liczba zdarzeń
drogowych

119 kryminalnych
28 narkotykowych

w tym

87,31%
87,50% kryminalnych
92,86% narkotykowych

w tym

73,55%
68,12% kryminalnych
60,00% narkotykowych

w tym

97

92

w tym 91 kolizji, 6 wypadków;
w tym 5 rannych, 1 zabitych

w tym 85 kolizji, 7 wypadków;
w tym 1 rannych, 3 zabitych

bd

15

liczba doprowadzonych
do wytrzeźwienia

liczba przypadków zgłoszonych
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
(w zakresie problematyki ruchu drogowego 177 przypadków
oraz 27 przypadków z zakresu problematyki prewencyjnej)

Dane: Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

w tym 68 kryminalnych
5 narkotykowych

205
w tym 78 przekroczenia prędkości
oraz 5 spożywania alkoholu
w miejscu publicznym
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Bezpieczeństwo Publiczne

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i odpowiednim reagowaniu w przypadku ich wystąpienia, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, a także na usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Jednym
słowem to wszelkie działania mające na celu natychmiastową reakcję, gdy coś złego się wydarzy, ale również
czynienie wszystkiego, aby ograniczyć wystąpienie potencjalnego zdarzenia i ograniczyć jego skutki. W końcu,
im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym jego skutki będą
mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, który realizuje wymagane zadania przy pomocy komórki organizacyjnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych, właściwej
w sprawach zarządzania kryzysowego, a także powoływanego doraźnie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
Gminny Zespół ZK zwoływany jest przez wójta po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają
usuwania w dłuższym przedziale czasu, kiedy trzeba m.in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową itp.
Zespół ten podlega Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myszkowie, które jest jednym z elementów systemu zarządzania kryzysowego w kraju.

liczba kamer przemysłowych zamontowanych
na terenie Gminy Poraj

liczba testów syren

2018 r.

2019 r.

20

20

2

2

liczba osób poddanych kwaliﬁkacji wojskowej
w tym 1 kobieta
12 nie stawiło się na wezwanie z powodu przebywania za granicą)

Dane: UG Poraj (Zarządzanie Kryzysowe)

67
52 z rocznika podstawowego (tj. 2000)
15 z roczników starszych (1995-1999)
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Bezpieczeństwo Publiczne

OBRONA CYWILNA

Zasadniczym celem obrony cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Obrona cywilna funkcjonuje
w każdej gminie w ramach tzw. pozamilitarnego sytemu obronnego.
Terenowym organem obrony cywilnej jest wójt. Pracownik Urzędu Gminy w Poraju odpowiedzialny za obronę
cywilną zajmuje się przede wszystkim organizacją systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed
grożącym niebezpieczeństwem z powietrza, skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach
żywiołowych i zagrożeniu środowiska. Prowadzi akcje szkoleniowe i edukacyjne społeczności oraz przeprowadza czynności związane z kwaliﬁkacją wojskową.
W 2019 r. komórka ds. obrony cywilnej Urzędu Gminy Poraj pozyskała środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200 zł na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności, dzięki którym opracowała i wydała papierowy folder OC p.t. „Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia”. Znajdują się w nim
wszelkie niezbędne informacje i wskazówki, co robić w wyjątkowych sytuacjach.

Podstawa prawna dzialania ZK i OC:
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym


 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


 Zarządzenie nr 59.2019 Wójta Gminy Poraj z dnia 2 października 2019 r. w sprawie organizacji

i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Poraj


 Zarządzenie nr 60.2019 Wójta Gminy Poraj z dnia 2 października 2019 r. w sprawie organizacji

systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Poraj


 Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Poraj z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania

drużyny wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Poraj


 Zarządzenie Wójta Gminy Poraj w sprawie doraźnego powołania Gminnego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego

Dokumenty i plany z zakresu ZK i OC:
 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Poraj


 Wytyczne Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Poraj


 Zaopatrzenie w wodę pitną w warunkach specjalnych


 Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Poraj na potrzeby obronne państwa


 Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Poraj


 Plan ochrony zabytków na wypadek konﬂiktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Poraj


 Plan ewakuacji III stopnia dla obszaru zalewowego zbiornika wodnego w Poraju
Dane: UG Poraj (Zarządzanie Kryzysowe)
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Pomoc Społeczna

W GMINIE PORAJ

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Poraj realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Poraju, który funkcjonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn zm.).
Jego działalność obejmuje m.in. wykonywanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym słowem wspiera wszystkie potrzebujące osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomaga im
zaspokoić niezbędne potrzeby i umożliwia życie w godnych warunkach. System świadczeń pomocy społecznej
wspiera ﬁnansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu.
W 2019 r. najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Poraj było ubóstwo (74 rodzin),
niepełnosprawność (59 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (56 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (56 rodzin), długotrwała choroba (53 rodziny), bezrobocie (27 rodzin), alkoholizm (6 rodzin) oraz bezdomność (5 rodzin).
W porównaniu z rokiem 2018 liczba rodzin, które skorzystały z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poraju w 2019 r. spadła z 444 rodzin do 336 rodzin.

2018 r.

2019 r.

wydatki
na pomoc społeczną
z budżetu gminy

2.016.682 zł

1.278.272 zł

dotacje
na pomoc społeczną

1.437.595 zł

1.024.750 zł

wydatki na świadczenia
związane z rodziną

9.748.162 zł

11.841.203 zł

dotacje na świadczenia
związane z rodziną

9.362.198 zł

11.586.617 zł

Dane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, UG Poraj (Referat Finansowy)
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Pomoc Społeczna

WYPŁATY GOPS

W ramach zadań zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju wypłaca zasiłki stałe, okresowe i
celowe, świadczenia rodzinne, rodzicielskie i pielęgnacyjne, zapewnia dopłaty do posiłków, sprawiania
pogrzebu, usług opiekuńczych i pobytu w DPS, zapewnia wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, pokrywa
opłaty za schronienie, wypłaca fundusz alimentacyjny oraz dodatkowe świadczenia (np. wychowawcze 500+,
„Za życiem”, Dobry Start 300+). W katalogu świadczeń znajduje się również opłacanie składek zdrowotnych oraz
ﬁnansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych.

2018 r.
wypłaty GOPS
na pomoc społeczną

wypłaty na świadczenia
rodzinne i opiekuńcze

zł

wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego

wypłaty na świadczenia
wychowawcze 500+

wypłaty na świadczenia
Dobry Start 300+

zł

wydatki na stypendia
szkolne dla uczniów

2019 r.

624.591,49 zł 736.985,51 zł

2.950.387 zł

3.104.388 zł

404.820,00 zł 344.390,00 zł

5.134.318 zł

7.154.839 zł

334.800,00 zł 337.200,00 zł

36.064,00 zł

25.050,00 zł

przyznanych 41 dzieciom

przyznanych 41 dzieciom

Dane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, UG Poraj (Referat Finansowy)
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Pomoc Społeczna

ŚWIADCZENIA GOPS

W 2019 r. w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju zatrudnionych było 15 pracowników. Wśród nich
znajduje się 1 asystent rodziny, który w minionym roku obejmował wsparciem 15 rodzin oraz 24 dzieci, a także
dokonał 1 interwencji.
Dotychczas w Gminie Poraj GOPS wydał 220 (w latach 2015-2018) Kart Dużej Rodziny, przyznanych familiom, które posiadają 3 lub więcej dzieci. W 2019 r. GOPS przyznał kolejnych 173 tradycyjnych oraz 114 elektronicznych kart. W porównaniu z rokiem 2018 r., kiedy to przyznano jedynie 23 karty, jest to znaczący wzrost.
Jednym z głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju jest praca socjalna. Z tego względu głównym celem działania GOPS jest obecnie wspieranie osób starszych, których z roku na rok stale przybywa. Stale rosnąca grupa seniorów, czasem nie umiejących samodzielnie przezwyciężać trudności sytuacji życiowych, wymaga pomocy i właściwej opieki. Mogą oni zatem liczyć na wsparcie przy codziennych czynnościach,
tj. zrobienie zakupów czy załatwianie spraw urzędowych. Z kolei osoby starsze i samotne, często schorowane
i niezdolne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku mają zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, m.in. opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktu z otoczeniem.

wydatki
na dożywianie dzieci

2018 r.

2019 r.

50.612,00 zł

37.275,00 zł

z dożywiania skorzystało 113 osób,
w tym przedszkolaki i uczniowie

z dożywiania skorzystało 110 osób,
w tym uczniowie i 49 przedszkolaków

7,6 ton

ilość wydanej żywności
(we współpracy z Bankiem Żywności Oddział
Częstochowa w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020)

środki zew. pozyskane
przez GOPS w ramach
podprogramów
rządowych i dotacji
inne wypłaty GOPS
z tytułu pozostałych
świadczeń

otrzymało 565 osób
w formie 750 paczek

10,1 ton
otrzymało 279 osób
w formie 950 paczek

program „Opieka 75+” 5.824,00

zł
program „Posiłek w szkole i w domu” 52.000,00 zł
dotacja celowa na dożywianie dzieci 29.858,00 zł

świadczenie „Za Życiem” 4.000,00

zł
wspieranie rodzin zastępczych 155.660,54 zł
opłacanie składek zdrowotnych 70.939,05 zł

Dane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju, UG Poraj (Referat Finansowy)
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Pomoc Społeczna

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poraju działa w oparciu o przepis art. 41
ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277). Realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019, przyjętego przez Radę Gminy Poraj Uchwałą Nr 29(IV)19 z dnia 31 stycznia 2019 r., ﬁnansowanego wyłącznie ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Poraj.
GKRPA zajmuje się inicjowaniem działań związanych z proﬁlaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, podejmowaniem czynności mających na celu zastosowanie wobec uzależnionego obowiązku poddania
się leczeniu, a także opiniowaniem wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i kontrolowaniem ich realizacji.
W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia, GKRPA przyjmuje zgłoszenia
o przypadkach nadużywania alkoholu, wzywa na rozmowy motywujące, zachęca do kontaktu z psychologiem terapeutą uzależnień, kieruje na badanie przez biegłych sądowych, składa wnioski o wszczęcie postępowania
sądowego i przygotowuje odpowiednią dokumentację.
W 2019 r. do GKRPA wpłynęło 15 wniosków sygnalizujących problem alkoholowy, złożonych m.in. przez osoby
zainteresowane, Policję, Kuratora Sądowego oraz GOPS. Komisja złożyła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Myszkowie 7 wniosków o zobowiązanie do odwykowego leczenia stacjonarnego.
GKRPA wspiera również co roku szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, instytucje oraz biblioteki w zakresie
działalności proﬁlaktycznej, ﬁnansując rozmaite zajęcia i spektakle dla dzieci, udział w warsztatach i szkoleniach, zakup nagród w konkursach itp.
Komisja ponadto ﬁnansuje i nadzoruje prace świetlic środowiskowych w Gminie Poraj, które organizują
czas wolny dla dzieci, zapewniają im opiekę oraz kształtują nawyki wartościowego i aktywnego spędzania czasu. Świetlice znajdują się w Poraju, Żarkach Letnisku, Jastrzębiu, Choroniu, Masłońskim i Kuźnicy Starej. 6 zatrudnionych na części etatu wychowawców zapewnia opiekę ok. 150 dzieciom 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Organizuje im również wydarzenia specjalne, jak choćby Mikołajki i Dzień Dziecka.

2018 r.
budżet GKRPA

zł

plan
budżet GKRPA

zł

wykonanie

2019 r.

236.750,00 zł 248.147,02 zł
219.645,14 zł 203.707,02 zł

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
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Pomoc Społeczna

GKRPA
2018 r.

2019 r.

4.703.614 zł

4.559.897 zł

956.934 zł

1.006.112 zł

4.821.591 zł

4.829.846 zł

40

43

w tym 24 sklepów
i 16 lokali gastronomicznych

w tym 24 sklepów
i 19 lokali gastronomicznych

liczba wydanych
jednorazowych zezwoleń

5

8

liczba porad udzielonych
przez psycholog
specjalistę uzależnień

121

175

wartość
sprzedanego alkoholu

do 4,5% + piwo
wartość
sprzedanego alkoholu

4,5%-18%
wartość
sprzedanego alkoholu

pow. 18%
liczba punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych

wydatki
na funkcjonowanie
świetlic środowiskowych

skorzystało 30

osób

skorzystały

32 osoby

ok. 185.000 zł ok. 184.100 zł

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
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Centrum Integracji Społecznej w Poraju

CIS

Centrum Integracji Społecznej w Poraju stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą
osobowości prawnej. Funkcjonuje na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.
(Dz.U. 2019, poz.217). Zgodnie z podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej przypisany
ma numer PKD – 8899Z Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania.

CIS funkcjonuje od 2017 r., współﬁnansowane jest ze
środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. I Projekt dotyczył utworzenia i funkcjonowania jednostki w latach 2017-2018. Z kolei II Projekt dotyczy kontynuacji funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Poraju na lata 2019-2022.

Zadaniem CIS jest świadczenie usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, w szczególności osób, które znajdują się w trudnej sytuacji.
Z zakresu reintegracji CIS realizuje zatrudnienie socjalne, pozwala uczestnikom nabyć nowe umiejętności zawodowe umożliwiające przekwaliﬁkowanie lub podwyższenie kwaliﬁkacji, zapewnia wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, a także pomaga w znalezieniu pracy.

40 osob
’

W 2019 roku wsparciem objęto
W Centrum Integracji Społecznej w Poraju funkcjonują 3 warsztaty: Ogólnobudowlany, Ogrodniczo-Porządkowy oraz Pocztowo-Doręczycielski.
CIS swoją działalności zawodową wspiera lokalne instytucje: Urząd Gminy w Poraju, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Poraju, Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju, Gminną Bibliotekę
Publiczną w Poraju, placówki oświatowe, a także lokalne kluby Sportowe Polonię Poraj i Unię Masłońskie.
CIS współpracuje również z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie oraz Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Częstochowie.

W 2019 r. uczestnicy warsztatow CIS, w ramach swojej dzialalnosci, wykonali:
prace ogólnobudowlane: budowa chodnika w Żarkach Letnisku przy ul. Szkolnej, remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju, prace remontowe sal w GOK,
remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Poraju, remont schodów wejściowych do Szkoły
Podstawowej w Kuźnicy Starej, remont pomieszczenia gospodarczego w OSP Poraj
prace ogrodniczo-porządkowe: koszenie trawników, porządkowanie terenów zielonych i terenów
rekreacyjnych w Gminie Poraj, czyszczenie chodników, sprzątanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (m.in.: GOK, kino, budynek wielofunkcyjny w Jastrzębiu, Dom Ludowy
w Choroniu) oraz pomoc przy organizacji imprez kulturalnych
usługi pocztowe: obsługa jednostek gminnych w zakresie dostarczania listów na terenie całej
Gminy Poraj
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), Centrum Integracji Społecznej w Poraju
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Gospodarka Komunalna

MIENIE KOMUNALNE

Mienie Komunalne to każda własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, a także mienie innych
gminnych osób prawnych. Zatem składnikami takiego mienia są między innymi grunty, budynki, obiekty infrastruktury technicznej, majątek stanowiący udziały ﬁnansowe w spółkach i innych podmiotach gospodarczych,
prawa majątkowe wynikające z nabycia papierów wartościowych. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) każda gmina ma obowiązek zachować szczególną staranność
przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochronę.
Gmina Poraj z roku na rok stara się zwiększać swoje zasoby oraz powiększać majątek, by móc nim kreatywnie
dysponować. Na chwilę obecną Gmina posiada grunty komunalne (w dzierżawie, oddane w użytkowanie wieczyste, pod drogami, pod wodami, zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, lasy, łąki i pastwiska), budynki,
lokale mieszkalne (w sumie 8 lokali w Poraju i Choroniu) oraz inne składniki majątku (np. środki trwałe, niematerialne i prawne).
Zmiany z roku na rok składników majątku mają różnoraki charakter. Przykładowo w stosunku do 2018 r. powstały m.in. w wyniku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz ze zbyciem prawa własności budynków i budowli w Jastrzębiu, przejęcia gruntów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (w Żarkach Letnisku, Poraju,
Choroniu, Kuźnicy Starej i Jastrzębiu), przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a także poprzez rozmaite zakupy, wykonane remonty, przeprowadzone inwestycje, a nawet likwidację środków trwałych.

2018 r.

2019 r.

zł

wartość inwentarzowa
mienia Gminy Poraj:
grunty komunalne

8.627.096 zł

12.533.382 zł

m2

powierzchnia gruntów
będących własnością
Gminy Poraj

83,38 ha

83,52 ha

powierzchnia gruntów
komunalnych

73,81 ha

92,88 ha
razem

grunty Skarbu Państwa
oddane danego roku
w użytkowanie wieczyste
Gminie Poraj
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Nieruchomościami)

9,56 ha

802 grunty

9,36 ha
w tym: Jastrząb 4,21 ha
Masłońskie 4,94 ha, Poraj 0,21

ha

12
+ zł

Gospodarka Komunalna

MIENIE KOMUNALNE

dochody
ze sprzedaży gruntów

opłaty za wieczyste
użytkowanie

dzierżawa i najem
składników majątku

zł

zł

zł

wydatki związane
z gospodarką gruntami
i nieruchomościami

2018 r.

2019 r.

1.103.560 zł

259.570 zł

1.630,71 zł

7.160,53 zł

260.424,42 zł 203.820,59 zł

1.801.759 zł

liczba umów poddzierżaw terenów
przyległych do zbiornika Poraj

1.153.943 zł
97
w tym 12 umów dzierżaw gruntów
stanowiących mienie komunalne Gminy
(Poraj 5, Żarki Letnisko 6, Jastrząb 1)

liczba lokali mieszkalnych w posiadaniu Gminy

8

liczba pozyskanych działek od Skarbu Państwa

47 działek
9,78 ha

(Gmina posiada również lokale użytkowe w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy)

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Nieruchomościami)
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MIENIE KOMUNALNE
2019 r.
392

liczba informacji wydanych z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego

x

oraz 170 informacji
o braku strefy Rewitalizacji

liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

12

liczba wydanych numerów porządkowych

48

liczba nowych budynków mieszkalnych
oddanych do użytkowania na terenie Gminy

27

liczba mieszkań indywidualnych
oddanych do użytkowania na terenie Gminy

posiadających 137 izb
o pow. użytkowej mieszkań 3666 m2

29
posiadających 146 izb
o pow. użytkowej mieszkań 3871 m2

mieszkania na 1000 ludności 2,7

wskaźniki z zakresu budownictwa mieszkalnego

przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania 133,5 m2
przeciętna liczba izb w 1 m. 5

liczba pozwoleń wydanych na budowę
i zgłoszeń budowy z projektem budowlanym
na terenie Gminy

nowe budynki mieszkalne 29
budynki niemieszkalne 16
budynki biurowe 1
budynki usługowo-handlowe 4
budynki transportu i łączności 3

Dane: UG Poraj (Referat Gospodarki Nieruchomościami), Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl)
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przez teren Gminy Poraj przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne o różnej nawierzchni, które stanowią sieć komunikacyjną regionu. Inwestycje na gminnych drogach i chodnikach to dla Urzędu
Gminy Poraj jedno z priorytetowych zadań. Co roku władze samorządowe starają się o pozyskanie nowych środków na remonty i modernizacje dróg, a także we własnym zakresie przeprowadzają naprawy i zapewniają bieżące utrzymanie. Niestety duża ilość dróg, zwłaszcza gruntowych, oznacza znaczne nakłady na ich utrzymanie,
konserwację oraz modernizację, dlatego też inwestycje drogowe i nakłady na istniejącą infrastrukturę drogową
stanowią bardzo istotną pozycję w budżecie Gminy.
Pod koniec 2019 r. rozpoczął się gruntowny remont Drogi Wojewódzkiej 791, która przebiega przez teren Gminy
Poraj. Czasowe niedogodności z tym związane przyniosą w przyszłości poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz
kierowców, zwiększą komfort życia i poprawią warunki inwestowania na terenach objętych inwestycją.

2018 r.

2019 r.

wydatki na drogi
publiczne gminne

1.997.917 zł

837.595 zł

wydatki inwestycyjne
na budowę dróg
i chodników

1.497.421 zł

400.000 zł

1.000 m

2.620 m

Żarki Letnisko ul. Wiejska 250 m
Poraj ul. Ogrodowa 350 m
i Mickiewicza 400 m

rowy odwadniające Gęzyn 300 m
i Pustkowie Gęzyńskie 120 m
wykaszanie rowów 2200 m

1.323 szt

1.358 szt

długość
oczyszczonych rowów

liczba punktów
świetlnych

w tym lampy sodowe 1280
lampy LED 43 szt

szt

w tym lampy sodowe 1314
lampy LED 44 szt

szt

81,8 km

24 tys. m2

długość dróg gminnych

powierzchnia chodników

w tym 47 km dróg asfaltowych
3 km z kostki betonowej
32 km tłuczniowo-gruntowych

w 2019 r. wyremontowano 360
(ul. Szkolna w Żarkach Letnisku)

Dane: UG Poraj (Referat Gospodarki Komunalnej- Drogownictwo, Referat Finansowy)

m chodników
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WODNO-ŚCIEKOWA

Sieć wodociągowa to układ połączonych ze sobą przewodów wraz z uzbrojeniem przeznaczonych do przesyłu wody między ujęciem a odbiorcą (przyłącze wodociągowe). Sieć kanalizacyjna to zespół budowli inżynierskich odprowadzających ścieki bytowe, przemysłowe i opadowe z obszaru zabudowanego do urządzeń je oczyszczających. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym każdego samorządu. Na terenie Gminy Poraj realizuje te zadania spółka komunalna PORECO, której jedynym właścicielem
jest Gmina Poraj. Spółka działa także na rzecz rozbudowy oraz poprawy jakości infrastruktury technicznej. Funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr 151(XXII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poraj.
W zeszłym roku spółka PORECO zatrudniała 22 osoby, w tym inkasentów, pracowników biura, Stacji Uzdatniania Wody w Masłońskim, Oczyszczalni Ścieków w Poraju, Jastrzębiu i Żarkach Letnisku oraz pracowników utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej.
Gmina Poraj posiada jedno duże ujęcie z pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wody do 1 mln m3 wody na
3
rok (dzienny pobór do 3.500 m ), co jest wystarczające, by zaspokoić potrzeby mieszkańców. Ujęcie posiada
dwie studnie głębinowe. Otwory studzienne odwiercone zostały w latach 1981 i 1994 ma głębokość 504 i 300 m.
Ujmują wodę z dolomitów triasu środkowego. Woda podlega uzdatnianiu, głownie odżelaźnianiu.
Spółka PORECO zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS regularnie bada jakoś wody. Wyniki badań na bieżąco są publikowane na stronie www.poreco.pl. Dodatkowo raz w tygodniu badany jest poziom dawkowania chloru na wewnętrzne potrzeby.
Stacja Uzdatniania Wody w Masłońskim jest strategicznym obiektem w Gminie Poraj, które zabezpiecza w wodę wszystkich mieszkańców. Jej praca jest ciągła i wymaga dużego zaangażowania pracy tak, aby każde awarie,
które mogą się zdarzać, były jak najszybciej usuwane.
Najważniejszym zadaniem w 2019 r. była realizacja wraz z Gminą inwestycji „Wymiana dwóch zbiorników wody
pitnej na terenie ujęcia wody w Masłońskim”. W jej ramach zdemontowano stare zbiorniki na wodę pitną i zamontowano nowe (co zwiększyło ich pojemność o ok. 250 m3), przebudowano układ zasilania w energię elektryczną (wyniesiono układ pomiarowy z budynku na zewnątrz, zainstalowano nowy agregat o mocy 80 kw, zamontowano automatyczny system przełączania w sytuacjach awarii głównego zasilania), zamontowano system
monitoringu przesyłu wody, a także wykonano inne niezbędne prace. Ponadto w zeszłym roku wykonano wiele
prac na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie całej Gminy Poraj.

2019 r.
zł
zł

wydatki na zadanie inwestycyjne
„Modernizacja ujęcia wody w Masłońskim”

(zakup i montaż zbiorników retencyjnych wody pitnej)
plus wydatki spółki

dokapitalizowanie spółki PORECO

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), spółka PORECO

246.000 zł
650.000 zł

12

Gospodarka Komunalna

INFRASTRUKTURA WODNA

liczba umów objętych
zaopatrzeniem w wodę

liczba awarii
sieci wodociągowych

wydobycie wody

2018 r.

2019 r.

4.247

4.408

36

46

3

3

830,9 tys. m

748 tys. m

na potrzeby własne 68,3

sprzedaż wody

zł

cena za wodę pobraną
z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia

117,5 km

3

412,1 tys. m

3

3,42 zł / m

tys. m3

415,4 tys. m3

3

3,49 zł / m

1

długość sieci wodociągowej

liczba ujęć wód podziemnych

(bez przyłączy)

(Masłońskie)

49,8 km

3

długość sieci kanalizacyjnej

liczba oczyszczalni ścieków

(bez przyłączy)

(Poraj, Jastrząb, Żarki Letnisko)

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), spółka PORECO
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INFRASTRUKTURA ŚCIEKOWA
2018 r.

2019 r.

liczba zawartych umów
o korzystanie z sieci
kanalizacyjnej

1.814

1.871

liczba
przepompowni ścieków

26

28

liczba awarii
przepompowni ścieków

62

95

liczba awarii
sieci kanalizacyjnej

liczba odebranych
i oczyszczonych ścieków

89 awarii niedrożności sieci kanalizacyjnych ulicznych
26 awarii przyłączy kanalizacyjnych
36 awarii urządzeń na oczyszczalni ścieków
3

198,9 tys. m

w tym ścieki dowożone

w tym ścieki dowożone

3

13,44 tys. m3

zł

cena za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania

209,3 tys. m3
17,69 tys. m

3

6,38 zł / m

3

6,52 zł / m

2,481 km / 3.627.340,74 zł
długość oraz koszt wybudowanej nowej sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu
(oraz 26 szt przyłączy kanalizacyjnych oraz 2 przepompownie)
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), spółka PORECO
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GOSPODARKA ODPADAMI

Urząd Gminy Poraj organizuje odbiór i składowane odpadów komunalnych ze wszystkich typów nieruchomości znajdujących się na terenie naszej gminy. Fizycznym odbiorem i zagospodarowaniem śmieci zajmuje się
ﬁrma wyłoniona w drodze przetargu. W 2019 r. była to ﬁrma ,,Eko-System Bis” Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Konopiskach. Zebrane z terenu Gminy Poraj zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania traﬁały do Regionalnej Instalacji
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych PZOM Strach Spółka z o.o. , Sp. komandytowa z siedzibą w Konopiskach (Gmina Poraj należy do Regionu I Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie śląskim, w granicach którego znajdują się trzy Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych).
System gospodarki odpadami komunalnymi reguluje Uchwała Nr 104(XIV)19 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj. Opłaty za odbiór
śmieci ustalone zostały w zeszłym roku Uchwałą Nr 91(XII)19 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Poraj działa PSZOK, uruchomione są również punkty zwrotu przeterminowanych leków.
Dwa razy do roku organizowane są zbiórki śmieci wielkogabarytowych oraz elektrośmieci.

wydatki związane
z gospodarką odpadami

wydatki związane
z oczyszczaniem gminy

%

2018 r.

2019 r.

1.417.148 zł

1.517.335 zł

342.142,09 zł 477.979,56 zł

liczba podatników

podatku od nieruchomości

4.783

4.832

liczba złożonych deklaracji

4.128

4.168

liczba zadeklarowanych mieszkańców
w złożonych deklaracjach

liczba zadeklarowanych mieszkańców
w złożonych deklaracjach

na odbiór odpadów

10000 osób

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Odpadami)

9782 osób
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GOSPODARKA ODPADAMI

zł

stawka opłat za gospodarowanie odpadami
przy segregowaniu śmieci

zł

stawka opłat za gospodarowanie odpadami przy
braku segregacji śmieci
ilość odpadów
wielkogabarytowych

(i zużytych opon zebranych podczas zorganizowanych zbiórek)

ilość elektrośmieci
i zużytych świetlówek

(zebranych podczas zorganizowanych zbiórek)

masa odpadów
komunalnych zebranych
przez PSZOK

ilość zebranych przeterminowanych leków

koszty dzierżawy terenu
pod utworzenie
i funkcjonowanie PSZOK

2018 r.

2019 r.

8,50 zł/os.

13,50 zł/os.

stawka malejąca wraz ze wzrostem
liczby mieszkańców

stawka obowiązująca od 1.12.2019 r.
stała bez względu na liczbę mieszk.

15,50 zł/os.

30,00 zł/os.

stawka malejąca wraz ze wzrostem
liczby mieszkańców

stawka obowiązująca od 1.12.2019 r.
stała bez względu na liczbę mieszk.

74,78 Mg

32,14 Mg

12,41 Mg

12,31 Mg

71,28 Mg

216,49 Mg

0,12 Mg

0,048 Mg

33.600,12 zł

33.600,12 zł

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Odpadami)
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GOSPODARKA ODPADAMI

Ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Poraj:

odpady zmieszane

2018 r.

2019 r.

2120,50 Mg

2544,36 Mg

194,29 kg w przeliczeniu

233,79 kg w przeliczeniu

214,06 Mg

164,88 Mg

19,61 kg w przeliczeniu

15,15 kg w przeliczeniu

28,98 Mg

81,71 Mg

2,66 kg w przeliczeniu

7,51 kg w przeliczeniu

262,86 Mg

272,12 Mg

24,08 kg w przeliczeniu

25kg w przeliczeniu

18,96 Mg

28,70 Mg

1,74 kg w przeliczeniu

2,64 kg w przeliczeniu

634,10 Mg

658,87 Mg

58,10 kg w przeliczeniu

60,54 kg w przeliczeniu

682,44 Mg

523,24 Mg

62,53 kg w przeliczeniu

48,08 kg w przeliczeniu

na 1 mieszkańca

plas k i opakowania
wielomateriałowe

metal

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca

szkło

na 1 mieszkańca

papier i tektura

na 1 mieszkańca

odpady zielone - bio

na 1 mieszkańca

popiół

na 1 mieszkańca

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Odpadami)

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca

na 1 mieszkańca
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EKOLOGIA

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem prawnym każdej gminy. Działania władz Gminy Poraj z zakresu ekologii i ochrony środowiska podporządkowane zostały nadrzędnemu celowi, jakim jest ochrona istniejących walorów przyrodniczych naszej Małej Ojczyzny.
Począwszy od budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, organizacji systemu kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi oraz zachęcania do selektywnej zbiórki śmieci, władze samorządowe regularnie prowadzą działania zwiększające świadomość proekologiczną i realizują rozmaite akcje edukacji ekologicznej mieszkańców, zarówno tych starszych, jak i najmłodszych (np. ogólnoświatowa akcja Sprzątanie Świata, happeningi dotyczące smogu, liczne konkursy, promocję rządowego programu „Czyste Powietrze” itp.).
Urząd Gminy zawsze chętnie wspiera inicjatywy społeczne, mające na celu dbanie o wspólne otoczenie, np.
społeczne akcje sprzątania wsi i sołectw, organizowane przez samych mieszkańców i organizacje społeczne, które stają się coraz częstsze w naszej gminie. W 2019 r. odbyły się 4 takie akcje - w Masłońskim, Jastrzębiu, Choroniu i Dębowcu oraz Żarkach Letnisku. Ponadto Radni Gminy Poraj zorganizowali zbiórkę złomu, z którego dochód przeznaczony został na pomoc dla potrzebujących rodzin w Gminie Poraj, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ﬁnansowej.
W zeszłym roku opracowano również Gminny Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą
do 2027 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 86(XI)19 Rady Gminy Poraj z dnia 31 października 2019 r. Program jest
zgodny z polityką ochrony wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska i ma na celu weryﬁkację podjętych
działań, aktualną ocenę stanu środowiska w porównaniu do zakładanych efektów, a także uaktualnienie celów
polityki ekologicznej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich komponentów środowiska naturalnego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Środki na opracowanie dokumentu w wysokości 6.319,20 zł (tj. 80% całości zadania) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2018 r.

2019 r.

13,47 Mg

16,47 Mg

6 wniosków

11 wniosków

liczba przeprowadzonych
kontroli spalania śmieci

7

10

liczba ogłoszonego
II poziomu ostrzeżenia
na terenie Gminy Poraj

1

5

ilość zebranego azbestu

(na pod. Uchwały Antysmogowej)

!

(wg Uchwały Antysmogowej)

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej - Gospodarka Odpadami)
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Gospodarka Nieruchomościami

ROLNICTWO

Zwrot podatku akcyzowego:

ROLNICTWO

Gmina Poraj jako gmina wiejska pomaga rolnikom wypełnić oraz złożyć wnioski pozwalające odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) każdy rolnik może ubiegać się o taki
zwrot. Pracownicy Urzędu Gminy Poraj pomagają wszystkim zainteresowanym w dopełnieniu wszystkich formalności i złożeniu odpowiednich dokumentów.
W 2019 roku Śląski Urząd Wojewódzki przekazał Gminie Poraj dotację celową w kwocie 15.705,12 zł na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Dotację tą rozdysponowano dla 23 producentów rolnych.

Szacowanie strat w rolnictwie:
W 2019 roku uruchomiony został cotygodniowy system raportów o sytuacji i stanie prac komisji szacujących
straty w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - wystąpieniem suszy, przekazywanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie od 2 lipca do 11 grudnia.

Rezerwaty i pomniki przyrody:

OCHRONA
SRODOWISKA

W 2019 r. Urząd Gminy Poraj uzyskał dotację celową w wysokości 3.000 zł z budżetu państwa na realizację zadania związanego z zabiegami ochrony czynnej i konserwatorskiej na pomnikach przyrody.
W roku 1996 Rozporządzeniem nr 4/96 z dnia 6 lutego 1996 r. Wojewoda Częstochowski uznał Aleję Lipową,
położoną w sołectwie Choroń, za pomnik przyrody i wpisał na listę Centralnego Rejestru Form Ochrony
Przyrody. Aleja lipowa w Choroniu o szer. ok. 40 m, dł. 570 m, na całej długości jest pokryta trawą i lipami w ustawieniu szpalerowym.
W 2019 r. w Alei Lipowej wykonano zabiegi
konserwatorskie przy 3 sztukach lip, polegające na wykonaniu cięć sanitarnych, obniżeniu korony drzewa w celu poprawy jego
statyki, usunięto martwe konary i zawieszony na drzewach posusz. Usunięto również odrosty pniowe celem uwidocznienia
kształtu Alei.
Po prawej znajduje się zdjęcie Alei Lipowej.
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Nieruchomościami - Rolnictwo, Referat Gospodarki Komunalnej - Ochrona Środowiska)
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Ochrona Środowiska

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Zapewnie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych każdej gminy.
W Gminie Poraj problematyką tą zajmuje się specjalna komórka w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków.
Sposób postępowania ze zwierzętami, w zależności od zaistniałych okoliczności, reguluje corocznie opracowywany i uchwalany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Poraj w 2019 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 39(V)19 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2019 r.
W celu umożliwienia pełnej realizacji ww. Programu Gmina posiada podpisane umowy z gabinetem weterynaryjnym oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
W przypadku błąkającego się zwierzęcia, które zostało zabezpieczone przez mieszkańca lub pracowników urzędu, wyznaczonych do wyłapywania bezpańskich zwierząt, Gmina Poraj zamieszcza odpowiednie informacje na
portalach społecznościowych i na gminnych tablicach ogłoszeniowych o miejscu jego odnalezienia w celu ustalenia właściciela.
W 2018 r. przeprowadzono również akcję informacyjną poruszającą tematykę właściwego zachowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia oraz zaginięcia pupila, a także obowiązków właścicieli zwierząt. Stosowne plakaty były zamieszczone w „Kurierze Porajskim” oraz w popularnych mediach społecznościowych,
z których korzystają mieszkańcy naszej gminy.

zł

wydatki z budżetu
związane z opieką nad
bezdomnymi zwierzętami

koszt umieszczenia
psa w schronisku

2018 r.

2019 r.

42.104,55 zł

25.518,33 zł

1.900 zł

1.200 zł

(cena obowiązująca do 31.05.2018 r.)

1.200 zł

(cena obowiązująca od 1.06.2018 r.)

koszt umieszczenia
kota w schronisku

984 zł

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej - Opieka nad Bezdomnymi Zwierzętami)

984 zł
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OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

liczba interwencji
zespołu ds. bezdomnych
zwierząt
liczba oddanych
do schroniska
bezdomnych zwierząt
liczba przeprowadzonych
zabiegów sterylizacji
oraz kastracji

zł

ilość przekazanej karmy
dla bezdomnych kotów

2018 r.

2019 r.

38

50

9

7
4 psy oraz 3 koty

32

31

45,4 kg

39,6 kg

liczba członków zespołu ds. wyłapywania
bezdomnych zwierząt

5

liczba interwencji weterynarza

17

liczba interwencji w przypadku
dzikich zwierząt

28

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej - Opieka nad Bezdomnymi Zwierzętami)
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Kultura

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zadaniami własnymi
gmin są zadania z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, a także ochrony i opieki
nad zabytkami. Co więcej, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983) stanowi, że prowadzenie przez gminy takiej działalności jest obowiązkowe i nakłada na samorządy mecenat nad działalnością kulturalną, mający za zadanie wspieranie i promocję
twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa narodowego.
Na terenie Gminy Poraj działalność z zakresu kultury prowadzi Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego, który powstał w 1977 r. i od tej pory działa jako samorządowa instytucja kultury realizująca różne dziedziny sztuki w sferze edukacyjnej, artystycznej, rozrywkowej i społeczno-kulturalnej. Mieści się w ponad stu2
letnim budynku „dworku Koniecznego”. Na powierzchni ponad 800 m znajduje się 26 sal, w których każdego
tygodnia odbywa się 21 różnych zajęć stałych, w tym plastyczne, muzyczne, szachowe, ceramiczne, szydełkowe,
wokalne, taneczne, gry na instrumentach dętych i perkusji, ﬁtness itp. W 2019 r. liczba uczestników cotygodniowych zajęć oscylowała w granicy 219 osób.
Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 7 pracowników na pełny etat, 1 osobę na 1/2 etatu oraz 19 instruktorów na
umowę zlecenie lub o dzieło. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w budynku GOK, ale niektórzy instruktorzy
przeprowadzają również zajęcia wyjazdowe, np. w Choroniu i Jastrzębiu.
GOK wykorzystuje w swojej działalności salę widowiskowo-kinową „Bajka” w Poraju, która jest wyposażona
w 145 miejsc siedzących. To właśnie tutaj odbywają się coniedzielne seanse ﬁlmowe dla dzieci, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i operetkowe, przeglądy piosenek, konkursy i fes wale muzyczne, rozmaite eventy
i wydarzenia, a także wykłady oraz spotkania.
Warto podkreślić, że oprócz realizacji działalności artystyczno-edukacyjno-rozrywkowej GOK pokrywa z własnego budżetu bieżące utrzymanie (t.j. media, remonty, przeglądy, środki czystości itp.) czterech obiektów na
terenie Gminy Poraj, w których realizowane są zajęcia dla mieszkańców: Poraj - siedziba Ośrodka, Masłońskie budynek wielofunkcyjny, Choroń - Dom Ludowy i Jastrząb - budynek wielofunkcyjny.

2018 r.

2019 r.

dotacja podmiotowa
z budżetu gminy

853.143,50 zł 850.000,00 zł

przychody własne GOK

221.959,17 zł 236.436,67 zł

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego

Kultura

14

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Aktywność Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju przyczynia się do poszerzenia zainteresowań mieszkańców Gminy Poraj kulturą, sztuką profesjonalną i amatorską, tradycjami i obrzędami, a także ułatwia rozwój ich
talentów oraz uzdolnień. Ma również na celu umożliwiać ciekawe zorganizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży czy dorosłych, poprzez rozmaite zajęcia np. zespołów pieśni i tańca, formacji tanecznych czy grup śpiewaczych. Wśród dodatkowych działań ośrodka można znaleźć również organizowane co roku ferie zimowe,
w których udział bierze ok. 40 dzieci z terenu Gminy Poraj, a także coroczne imprezy i eventy plenerowe, jak
choćby znane w całej okolicy Dni Gminy Poraj, podczas których na scenie występują gwiazdy polskiej muzyki
rozrywkowej oraz lokalni wykonawcy i artyści.
W budynku GOK znajdują się również Izba Pamięci Gminy Poraj oraz Izba Regionalna, które tworzą Centrum Edukacji Regionalnej. W swoich zbiorach posiadają cenne i wartościowe pamiątki z przeszłości, przedmioty codziennego użytku, narzędzia minionych lat, unikalne rękodzieło, a nawet ubrania i maszyny, związane
z historią naszego regionu (tj. kopalnictwem rud żelaza, koleją, prażakami, a także życiem codziennym), które
stanowią niesłychaną wartość edukacyjną, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Działa tu także Galeria Sztuki
Współczesnej, w której zasobach znajduje się ponad 50 obrazów uznanych artystów z Polski i zagranicy.
Działania GOK prowadzone są w oparciu o roczny plan założeń artystycznych. Dzięki dotacji Gminy Poraj oraz
znacznym środkom pozyskiwanym od sponsorów ośrodek może realizować wiele swoich planów i oferować
szeroki wachlarz kulturalnych propozycji dla każdego, bez względu na wiek i zainteresowania. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że w 2019 r. GOK zdobył 54.000 zł dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację XIII
Folkloriady Jurajskiej „Starodawne i bliskie czasy” z programu Etno Polska.

52

5

liczba głównych wydarzeń
zorganizowanych przez GOK

liczba zorganizowanych
imprez plenerowych

2

11

liczba fes wali
zorganizowanych przez GOK

liczba konkursów zorganizowanych przez GOK

11

21

liczba stałych zespołów
działających przy GOK

liczba cotygodniowych zajęć organizowanych w GOK

ok. 50

ok. 550

liczba obrazów w zbiorach
Galerii Sztuki Współczesnej

zbiory Izby Pamięci
i Izby Regionalnej

Dane: Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego
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Kultura

GBP W PORAJU

Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju jest kolejną instytucją kultury działającą na terenie Gminy Poraj.
Powstała w 1949 r. Jej siedziba i zarazem główny oddział mieści się w budynku dworca PKP w Poraju. W nowoczesnym wnętrzu znajdują się wypożyczalnia, czytelnia, magazyn książek oraz pomieszczenia gospodarcze.
GBP zajmuje się działalnością kulturalną, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne
oraz informuje o takich materiałach własnych i obcych. Ponadto prowadzi działalność edukacyjną, zaspakaja
potrzeby czytelnicze, upowszechnia czytelnictwo, organizuje rozmaite formy pracy kulturalnej, edukacyjnej,
a nawet rekreacyjnej. Organizuje warsztaty, spotkania dla dzieci i młodzieży, koncerty, a nawet rajd rowerowy.
Oprócz siedziby głównej w Poraju Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi 3 ﬁlie: w Żarkach Letnisku, Jastrzębiu
i Kuźnicy Starej. W 2019 r. zatrudniała 4 pracowników na pełny etat, 3 osoby na 1/2 etatu i 1 na 1/5 etatu.

2018 r.
dotacja podmiotowa
z budżetu gminy

dotacja podmiotowa
z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

wartość księgozbioru
GBP w Poraju

zł

wydatki GBP
na zakup nowych książek

liczba woluminów
w zbiorach GBP

2019 r.

270.000,00 zł 280.000,00 zł

7.000,00 zł

4.000,00 zł

406.163,01 zł 417.546,00 zł

15.575,77 zł

14.336,88 zł

36.360 szt

35.659 szt

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju
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GBP W PORAJU

liczba zarejestrowanych
aktywnych czytelników

liczba wypożyczeń

2018 r.

2019 r.

1.195

1.203

21.244

20.505
w tym książki 19.719
czasopisma 786

liczba osób odwiedzających GBP i ﬁlie

21.167

18.415

723

648

w tym zakup 684 nowych
woluminów

w tym do Poraja 389, Kuźnicy Starej 6
Żarek Letniska 211, Jastrzębia 42

liczba osób
korzystających z czytelni

1.758

1.562

liczba zorganizowanych
wydarzeń i zajęć

71

58

liczba nowych
woluminów

w tym 32 zajęcia dla dzieci

8

21

liczba ogólnodostępnych
komputerów (dla czytelników)

liczba prenumerowanych
czasopism

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju
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SENIORZY i KGW

Kola Gospodyn Wiejskich:
Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najbardziej rozbudowanych i najstarszych, a przy tym dobrowolnych i niezależnych organizacji społecznych kobiet w Polsce, działających głównie na terenach wiejskich.
Od 29 listopada 2018 r. KGW zostały usankcjonowane. Podstawą prawną ich działania stała się ustawa z dnia
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 551) i od teraz takie koło ma osobowość
prawną oraz podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisu dokonuje prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a koło działa na podstawie statutu. Zgodnie z nowymi przepisami na
terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło, które podczas zebrania członków wybiera zarząd.
Na terenie Gminy Poraj w 2019 r. działało 5 kół: Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina” w Kuźnicy Starej i Jastrzębiu,
KGW „Malwy” w Poraju, KGW „Choronianki" w Choroniu, KGW „Natalinki" w Masłońskim, KGW „Żareckie Jarzębinki” w Żarkach Letnisku.
Panie z KGW wkładają w swoją pracę dużo serca, pomagają w organizowaniu lokalnych imprez, w tym dożynek
oraz festynów, na których przeprowadza się degustację regionalnych potraw i wypieków. To właśnie one zawsze
dbają o to, by uczestnicy tych wydarzeń mieli coś pysznego do zjedzenia i coś pięknego, w postaci rękodzieła, do
obejrzenia.
Włączają się również w prace związane z rozwojem środowiska lokalnego. Zawsze chętnie pomagają przy organizacji miejscowych wydarzeń, współpracują ze szkołami i przedszkolami. Członkinie Kół mają ogromną wiedzę
oraz umiejętności, zdobywane poprzez lata ciężkiej pracy w domu, którymi chętnie się dzielą i przekazują dalej,
podtrzymując tradycję i lokalną kulturę.

Seniorzy:
Aktywni seniorzy to jedno z największych dóbr Gminy Poraj. Osoby starsze działające w lokalnych kołach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP są pogodne, aktywne i dumne z tego, że mogą poszczycić
się wiekiem 65+. Zrzeszające ich koła, których ideą jest aktywizacja i integracja osób starszych, prężnie działają.
Ich członkowie uczestniczą w większości istotnych wydarzeń na terenie naszej Gminy, ale przede wszystkim organizują własne, często we współpracy z Urzędem Gminy.
W kalendarz inicjatyw seniorów wpisały się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe: Andrzejki, bale karnawałowe, powitanie wiosny czy obchody Dnia Seniora, a również liczne wycieczki i rajdy, wyjścia do teatru czy kina. Seniorzy przejawiają także inne formy aktywności, tworzą ozdoby, stroiki, obrazy i rękodzieło, a także aktywnie działają w Klubie Literacko-Historycznym „Pod Strofą”, w kołach PZERiI (w Poraju, Choroniu, Żarkach Letnisku
i Jastrzębiu), czy w zajęciach ﬁtness oraz innych im dedykowanych.
Raz do roku seniorzy z Gminy Poraj mają swoje święto. Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Seniora Gminny
Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy organizują niezwykłe wydarzenie dla wszystkich aktywnych seniorów z naszej okolicy. Wydarzenie jest swoistym ukłonem, formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi w „jesieni
życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne.

Dane: UG Poraj (Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi), Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego
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Kultura

ZABYTKI i CMENTARZE

W działaniach samorządu lokalnego istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego
oraz powiązanie ochrony zabytków z ochroną środowiska naturalnego. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282, 782 z późn. zm.) nakłada na każdą gminę obowiązek
dbania o wspólne dobro.
Na terenie Gminy Poraj znajdują się zabytki oraz mogiły indywidualne i zbiorowe, cmentarze z okresu II wojny
światowej, a także pomniki i tablice pamiątkowe, które stanowią prawdziwą skarbnicę historii naszego regionu.
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Poraj z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków określa potrzebę inwentaryzacji i przechowywania spisu obiektów dziedzictwa kulturowego.
Zgodnie z GEZ w naszej gminie znajdują się zabytki nieruchome, obiekty zabytkowe (m.in. kaplica, plebania
i Cmentarz Paraﬁalny w Choroniu, 2 domy w Choroniu, kapliczka i domy w Gęzynie oraz Kuźnicy Starej, pozostałości parku pofabrycznego i dom w Masłońskim, budynki mieszkalne, nastawnia i wieża ciśnień w Poraju, Cmentarz Paraﬁalny, kapliczka i dom w Żarkach Letnisku - razem 33 obiekty) oraz 3 stanowiska archeologiczne (w Jastrzębiu, Kuźnicy Starej i Gęzynie).

liczba zabytków w Gminie Poraj

2

liczba pomników w Gminie Poraj

1

liczba mogił wojennych na terenie Gminy Poraj

6

liczba cmentarzy w Gminie Poraj

4

(kościół paraﬁalny p.w. św. Jana Chrzciciela w Choroniu,
Aleja Lipowa - Ogród Dworski w Choroniu)

(Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poraju)

(Mogiła Żołnierzy Wojska Polskiego w Dębowcu, mogiły wojenne
na Cmentarzu w Poraju, grób Józefa Winiata w Żarkach Letnisku)

(w Poraju, Jastrzębiu, Choroniu i Żarkach Letnisku)

wydatki na rezerwaty i pomniki przyrody

(inwentaryzacja drzew oraz wykaszanie odrostów
w Alei Lipowej w Choroniu)

4.999,99 zł

Dane: UG Poraj (Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, Opieka nad Zabytkami, Gospodarka Komunalna - Ochrona Środowiska)

15

Zdrowie

OCHRONA ZDROWIA

Podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym leżącym w ges i samorządu gminnego, mimo że żaden przepis prawa bezpośrednio o tym nie mówi. Jednak zgodnie z ustawą z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., nr 142, poz.1591 ze zm.) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia należy do zadań każdej gminy. Z tego względu jednostki samorządu terytorialnego mogą organizować system ochrony zdrowia, być właścicielem lub założycielem publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, nadzorować ich działalność oraz być ich zarządcą.
Na terenie Gminy Poraj znajduje się wiele placówek świadczących usługi medyczne. Są to zarówno podmioty
organizowane przez samorząd, jak i należące do sektora prywatnego.

2019 r.
liczba przychodni prywatnych
na terenie Gminy Poraj

liczba gabinetów specjalistycznych prywatnych
na terenie Gminy Poraj

2
13
w tym stomatologów 4, internistów 2
chirurgów 2, dermatologów 2,
pediatrów 1, ﬁzjoterapeutów 2

liczba aptek ogólnodostępnych
na terenie Gminy Poraj

6

liczba gabinetów weterynaryjnych
na terenie Gminy Poraj

2

liczba salonów kosmetycznych
na terenie Gminy Poraj

4

liczba ksiąg rejestrowych praktyk zawodowych
lekarzy działających na terenie Gminy Poraj
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (rpwdl.csioz.gov.pl, stan na 31.12.2019 r.)
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Zdrowie

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Samodzielny Publiczny ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju zajmuje się zabezpieczeniem potrzeb
mieszkańców Gminy Poraj w zakresie ochrony zdrowia, która jest bardzo istotnym zadaniem dla władz samorządowych. Z roku na rok przeznaczane są znaczne środki ﬁnansowe na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka
tak, by mieszkańcy mogli na miejscu, w komfortowych warunkach i pod okiem profesjonalistów leczyć się oraz
prawidłowo dbać o własne zdrowie.
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju rozpoczął działalność leczniczą w 2000 r. i jest wpisany do Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod nr 12538.
W 2019 r. GOZ zatrudniał 20 lekarzy różnych specjalności, którzy przyjmowali pacjentów w 7 poradniach i 8 gabinetach (w tym stomatologicznym, optycznym, akustyki słuchu, medycyny pracy, ﬁzjoterapii, dietetycznym,
dermatologicznym oraz laboratorium). Oprócz tego w Ośrodku pracowało 25 pracowników, w tym 20 osób na
umowę o pracę oraz 5 osób na umowę zlecenie. W porównaniu z 2018 r. liczba lekarzy spadła o 3 osoby, natomiast liczba pracowników pozostała bez zmian.
W zeszłym roku GOZ miał podpisanych 7 kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę w ramach
POZ, opieki ginekologicznej, chirurgicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, neurologicznej i okulistycznej.

liczba zdeklarowanych
pacjentów POZ

2018 r.

2019 r.

4.521

4.526

+ ok. 250 osób nie ubezpieczonych,
za które NFZ nie płaci

+ ok. 250 osób nie ubezpieczonych,
za które NFZ nie płaci

2.208

2.286

liczba pacjentów
objętych opieką POZ

+ 326 pacjentów poradni urologicznej
ﬁnansowanych ze środków własnych

(stan na grudzień danego roku)

liczba pacjentów
poradni rehabilitacyjnej

liczba zatrudnionych
lekarzy w GOZ
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
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500
14504 zabiegów, 208 wizyt
1562 ćwiczeń
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15

zł

zł

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
2018 r.

2019 r.

przychody w ramach
kontraktu ze Śląskim
Odziałem NFZ

1.831.864 zł

2.014.258 zł

zł

przychody GOZ
z wynajmu powierzchni

44.734,00 zł

51.134,00 zł

zł

przychody GOZ z wykonywanych odpłatnie
badań i szczepień

28.571,40 zł

24.037,02 zł

zł

pozostałe przychody
GOZ

711.55,97 zł

147.265,60 zł

zł

zł

Zdrowie

stan należności GOZ

wynik ﬁnansowy GOZ

(zysk/strata)

nadwykonania
zrealizowane w ramach
kontraktów

174.509,02 zł 194.554,02 zł

9.590,12 zł

-125.711,41 zł

24.384,05 zł

53.522,94 zł

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
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GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
2018 r.

zł

2019 r.

koszty utrzymania GOZ

402.932,17 zł 484.593,35 zł

stan zobowiązań GOZ

129.632,54 zł 172.521,76 zł

koszty informatyzacji

wydatki
na wyposażenie GOZ

koszt zakupu nowego
sprzętu medycznego

16.361,25 zł

19.552,94 zł

10.859,08 zł

10.036,02 zł

m.in. kozetki medyczne, podajniki do
mydła i środków dezynfekcyjnych,
skoliometr, pulsoksymetr itp.

m.in. kozetki medyczne, wózki, kotary,
szafa kartoteczna, lodówka, fotele,
zestaw do tlenoterapii itp.

24.040,00 zł

22.982,96 zł

w tym holterów sercowych
i ciśnieniowych

w tym holterów ciśnieniowych
KTG, aparatu EKG, roweru rehab.

koszt zakupu nowego aparatu USG Mindray

133.061,40 zł
dotacja z budżetu Gminy Poraj
na ten cel 76.000 zł

koszt remontu gabinetu ﬁzjoterapii

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju

9.938,55 zł

15

Zdrowie

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju prowadzi również Gabinety Medycyny Szkolnej.
Pielęgniarka GOZ sprawuje opiekę proﬁlaktyczną nad uczniami Szkół Podstawowych w Poraju, Jastrzębiu, Kuźnicy Starej, Choroniu i Masłońskim (Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisku ma podpisaną umowę z NZOZ
Medicor w Żarkach Letnisku). W sumie pod jej opieką znajduje się 611 uczniów.
Świadczenia pielęgniarki GOZ są realizowane w znajdujących się na terenie szkół gabinetach proﬁlaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W gabinetach tych udzielane są porady ambulatoryjne, wykonuje się badania
przesiewowe, ﬂuoryzacje oraz przeglądy czystości, udziela niezbędnej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów. Prowadzona jest również oświata zdrowotna dostosowana do potrzeb danej szkoły,
a nawet doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
i warunków sanitarnych w szkole.

liczba uczniów objętych opieką przez GOZ

611

średnia liczba uczniów (miesięcznie)
objętych akcją ﬂuoryzacji zębów
przeprowadzoną w szkole

422

Przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym dla kierownika GOZ. Jej istnienie usankcjonowała ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654).
Rada Społeczna przy SP ZOZ GOZ w Poraju przedstawia podmiotowi tworzącemu ośrodek opinie i wnioski
w sprawach nabycia lub sprzedaży aktywów, zwolnienia kierownika oraz jego ewentualnych nagród. Z kolei kierownikowi GOZ doradza w sprawach regulaminu organizacyjnego, planu ﬁnansowego i inwestycyjnego, kredytów i dotacji. Zajmuje się również okresową analizą skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów.
W 2019 r. Rada Społeczna przy SP ZOZ liczyła 9 członków, których kadencja upłynie w 2021 r. W składzie Rady
znajdują się: Jolanta Kozak, Zbigniew Rajczyk, Andrzej Ludwikowski, Sylwester Sawicki, Ludmiła Prentkowska,
Henryka Klimek, Teresa Kukla, Andrzej Kozłowski, Janusz Błaszczyk.

liczba posiedzeń Społecznej Rady SP ZOZ

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy), SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju
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Sport, Rekreacja i Turystyka

KULTURA FIZYCZNA

Od wielu lat, przy wsparciu środkami zewnętrznymi, władze Gminy Poraj dbały o właściwy rozwój i rozbudowę
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która dziś jest dobrze rozbudowana, przyjazna dla użytkowników,
darmowa i ogólnodostępna.
Jednak sport w Gminie Poraj to nie tylko wysoko rozwinięte zaplecze i użyteczne obiekty. Stale poszerzana
jest także oferta sportowo-rekreacyjna. Co roku na terenie gminy są organizowane, bądź wspierane przez samorząd, liczne i bardzo zróżnicowane sportowe wydarzenia. Obok imprez biegowych i żeglarskich są to także
eventy rowerowe, gale i zawody sztuk walki, turnieje drużynowe i indywidualne, czy ligowe rozgrywki. Dużą
wagę przykłada się również do sportowej aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i treningów pozalekcyjnych, rozgrywek drużynowych oraz wyjazdów na wydarzenia sportowe. Na te cele w zeszłym roku przeznaczono z budżetu gminy 250.000 zł, które w wyniku ogłoszonych otwartych konkursów na realizację
zadań publicznych z zakresu sportu i wychowania ﬁzycznego traﬁły do klubów sportowych.

Imprezy sportowe stanowią podstawę życia społecznego oraz sportowego. Uczą praktycznego działania,
aktywizują społeczność, oswajają trudną sztukę współzawodnictwa i sportowej walki, a także ćwiczą wygrywanie w duchu fair play oraz radzenie sobie z porażką. Z roku na rok rozmaitych imprez oraz wydarzeń sportowych na terenie Gminy Poraj przybywa, rośnie również liczba ich uczestników oraz kibiców.

2019 r.
liczba dużych imprez sportowych
(Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, Rejonowe Zawody Strzeleckie, Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta, Olimpiada Karate, ORŻ „Kacper-Sailor”, Regaty o Złota Szeklę, Memoriał Stanisława Grzybowskiego, Zalew Biegaczy, Puchar Wodnosamolotów, Regaty
o Błękitną Wstęgę plus turnieje, zawody, mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki,
wyjazdy ligowe itp. organizowane w ciągu roku)

liczba obiektów rekreacyjno-sportowych
(m.in. Strefa Wrażeń, 3 boiska wielofunkcyjne, 2 Orliki, 8 szkolnych sal gimnastycznych, 8 siłowni zewnętrznych, 2 skate-parki, ścianka wspinaczkowa, kamień boulderowy, lodowisko, place zabaw, wodny plac zabaw, street workout, baseny)

liczba dyscyplin sportowych,
które można uprawiać na terenie Gminy Poraj
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka, boks, szachy, badminton, tenis stołowy,
tenis ziemny, ju-jitsu, aikido, lekkoatletyka, joga, aerobik, biegi, nordic walking,
karate, cross, skate, taniec)

liczba klubów i stowarzyszeń sportowych
działających na terenie Gminy Poraj
Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi), Centrum Informacji Turystycznej w Poraju
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REKREACJA

W przypadku Gminy Poraj rekreacja jest równie ważna, co sport. Malowniczo położone zbiorniki wodne – Zalew
w Poraju i basen kąpielowy w Żarkach Letnisku na rzece Czarka to niezaprzeczalne atuty Gminy Poraj. Do jednych z największych letnich atrakcji należy spędzanie wolnego czasu nad wodą. Dziś każdy, kto chce spędzić czas
właśnie w taki sposób, ma spory wybór, począwszy od szerokiej oferty wypożyczalni sprzętu wodnego, przystani i mariny, poprzez wodny plac zabaw i wędkowanie, aż po pływanie i żeglowanie.
Co więcej, otaczające nas piękne lasy sosnowe to doskonałe miejsce, by bezpiecznie i w zgodzie z naturą
wypocząć, korzystając ze ścieżek rowerowych, biegowych czy spacerowych.
Z kolei na starszych i młodszych mieszkańców Gminy czekają place zabaw, w tym także wodny oraz siłownie
zewnętrzne.

2019 r.
liczba basenów w Gminie Poraj
basen kąpielowy na rzece Czarka w Żarkach Letnisku
oraz basen otwarty w ośrodku Leśna Radość w Jastrzębiu

liczba placów zabaw w Gminie Poraj
w tym: 11 klasycznych placów oraz 1 wodny plac zabaw wraz z mini parkiem linowym

liczba siłowni zewnętrznych
w tym 8 klasycznych siłowni pod chmurką oraz 1 miejsce do street workout

liczba gier związanych z Gminą Poraj
(gra terenowa , tzw. quest p.t. „Spacer kupieckim traktem przez Choroń”,
gra planszowa „Wielkie granie i odkrywanie - Zasoby Obszaru Naszym
Atrybutem Rozwoju ZONAR”)

liczba pomników przyrody w Gminie Poraj
(Park Dworski w Alei Lipowej w Choroniu)

Dane: UG Poraj (Referat Finansowy, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi), Centrum Informacji Turystycznej w Poraju
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CIT

W Gminie Poraj działa Centrum Informacji Turystycznej, które powstało po to, by promować nasze okolice
oraz wspierać rozwój turystyki w regionie.

CIT mieści się w samym sercu Poraja, czyli w budynku Dworca PKP i jest miejscem pierwszego kontaktu turysty
z Gminą Poraj. Goście, którzy tu zaglądają poszukują głównie informacji o naszej Gminie, a w szczególności o lokalnych atrakcjach, szlakach pieszych i rowerowych, bazie gastronomicznej oraz noclegowej, a także informacji
o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która właśnie tutaj niejako się zaczyna, połączeniach kolejowych, rozkładzie jazdy PKS oraz busa gminnego.
W CIT turyści otrzymują bezpłatne materiały i wydawnictwa własne, w tym foldery „Rodzinne wycieczki po
Gminie Poraj”, „Aktywny wypoczynek w Gminie Poraj”, „Rowerem przez Gminę Poraj” oraz mapę Gminy Poraj
w formacie A4, którą przygotowali wspólnie pracownicy CIT i UG.

CIT organizuje również wiele ciekawych wydarzeń, konkursów oraz eventów, które poszerzają ofertę Gminy
Poraj, zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych oraz coraz liczniejszych turystów. W zeszłym roku CIT zaprosił wszystkich do udziału w konkursie fotograﬁcznym „Gmina Poraj Dawniej i Dziś”, który zakończył się wystawą zdjęć w budynku Dworca PKP. Ponadto wziął udział w pracach projektowych i konsultacjach nad założeniami regionalnej polityki rowerowej i koncepcji sieci regionalnych tras rowerowych, które odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach oraz w spotkaniach projektu Działaj Lokalnie. Wziął również udział w kilku
targach turystycznych (m.in. Na Styku Kultur w Łodzi), gdzie był reprezentowany przez swoich partnerów: Śląską Organizację Turystyczną i Związek Gmin Jurajskich, wystawiając na ich stoiskach swoje materiały i foldery.
W 2019 r. Centrum Informacji Turystycznej w Poraju otrzymało wyróżnienie w konkursie organizowanym przez
Polską Organizację Turystyczną na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce - XIII edycja 2019/2020
w kategorii 2 gwiazdek.

2019 r.
liczba osób obsługiwanych w CIT

liczba ośrodków żeglarskich w Gminie Poraj
Marina Poraj skupiająca 6 yachtclubów,
Harcerski Ośrodek Wodny, Klub Wodny Enif

liczba wypożyczalni rowerów
w tym 1 wypożyczalnia połączona z serwisem i sklepem rowerowym
plus 1 Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów na Dworcu PKP w Poraju
Dane: Centrum Informacji Turystycznej w Poraju

1.316

3

2

Sport, Rekreacja i Turystyka
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REKREACJA
2019 r.

HOTEL

liczba hoteli i agroturystyk*
działających na terenie Gminy Poraj

liczba miejsc noclegowych*
*

te, które wyraziły chęć i zgodę na promocję przez CIT Poraj

18

514

liczba szlaków pieszych
przebiegających przez Gminę Poraj

6

łączna długość szlaków pieszych
przebiegających przez Gminę Poraj

197,4 km

liczba szlaków rowerowych
przebiegających przez Gminę Poraj

8

łączna długość wszystkich szlaków rowerowych
przebiegających przez Gminę Poraj

346,4 km

w tym szlak okrężny wokół Zalewu Porajskiego - 43,4 km

pełna długość Międzygminnego Szlaku Konnego,
który w części przebiega przez Gminę Poraj
Dane: Centrum Informacji Turystycznej w Poraju

120 km
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REKREACJA
2019 r.
liczba targowisk na terenie Gminy Poraj
(w Poraju i Żarkach Letnisku)

BANK

ATM

2

liczba stadnin koni na terenie Gminy Poraj

4

liczba placówek banków
działających na terenie Gminy Poraj

3

liczba bankomatów na terenie Gminy Poraj

4

liczba restauracji i barów
działających na terenie Gminy Poraj

16

liczba stacji paliw
działających na terenie Gminy Poraj

1

liczba warsztatów samochodowych
działających na terenie Gminy Poraj

12

Dane: Centrum Informacji Turystycznej w Poraju
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Regionalna i Międzynarodowa

WSPÓŁPRACA

Gmina Poraj jest aktywnym ośrodkiem w regionie północnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W mijających latach była inicjatorem kilku przedsięwzięć regionalnych, a władze samorządowe regularnie uczestniczą w posiedzeniach i zebraniach lokalnych organizacji oraz związków. Przedstawiciele naszej gminy są często zapraszani do
współpracy w ramach rozmaitych akcji i projektów.

Wspolpraca Gminy Poraj z ogolnopolskimi i lokalnymi (slaskimi)
organizacjami obejmuje m.in.:
Urząd Marszałkowski
w Katowicach

Związek Gmin Wiejskich

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śl.

Starostwo Powiatowe
w Myszkowie

Stowarzyszenie Partnerstwo
Północnej Jury

Regionalny Fundusz
Gospodarczy

Śląski Związek
Gmin i Powiatów

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Gmina Poraj współpracuje również z partnerami z zagranicy. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i informacji, pomoc społeczna, wymiana młodzieży i nauczycieli, wspólne projekty i szeroko pojęta współpraca to tylko niektóre z narzędzi wykorzystywanych na płaszczyźnie stosunków partnerskich.
Regularnie organizowane są wizyty naszych samorządowców u partnerów oraz rewizyty delegacji w Gminie
Poraj. Podczas takich spotkań przeprowadzane są rozmowy dotyczące współpracy. Dyskusje dotyczą także obszarów sportu, kultury, oświaty i turystyki. Goście zwiedzają nasze inwestycje i oglądają osiągnięcia. Często
uczestniczą też w wydarzeniach plenerowych, podczas których mają okazję poznać mieszkańców.
Decyzję o podjęciu formalnej współpracy z danym partnerem podejmuje Rada Gminy Poraj stosowną uchwałą,
natomiast jej wykonaniem zajmuje się wójt.

Gmina Poraj ma podpisane umowy partnerskie z:
Pohořelice (Republika Czeska)

Mickuny (Litwa)

Belá-Dulice (Słowacja)

Mariampol (litwa)

Dane: UG Poraj (Sekretariat, Rada Gminy, Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi)
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Szanowni Panstwo,
Mieszkanki i Mieszkancy
’
’ Gminy Poraj!
Raport o Stanie Gminy Poraj 2019 przygotowany został w trosce o standardy przejrzystości i w oparciu
o twarde dane. Zadbaliśmy także o formę, która w najprostszy, obrazowy sposób prezentuje informacje
o tym, co było naszym wspólnym - mam nadzieję także - wspólnotowym udziałem w ubiegłym roku. Ten sposób prezentacji doceniliście Państwo już w roku ubiegłym, kiedy samorządy po raz pierwszy prezentowały
i publikowały ten dokument.
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem nowych władz Gminy z tym jednak zastrzeżeniem, że realizowaliśmy budżet przygotowany przez poprzednią Radę. Mimo rosnących kosztów utrzymania, stale zwiększających się obciążeń, a także realizacji Programu Postępowania Naprawczego, udało się nie tylko zrealizować
budżet, co zaowocowało pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale także utrzymać standardy
dostosowane do potrzeb różnych grup mieszkańców Gminy Poraj.
Z pełną odpowiedzialnością zapewniam, że sytuacja ﬁnansowa Gminy Poraj jest stabilna. Realizowany jest
Program Postępowania Naprawczego, pracujemy wciąż nad zmniejszeniem obciążeń i zobowiązań. Powiększa się stale majątek Gminy wskutek realizacji wniosków komunalizacyjnych.
W minionym roku zachowaliśmy równowagę w realizowaniu wszystkich potrzeb mieszkańców – tych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminy, jak i ogólnospołecznych, dotyczących bezpieczeństwa, kultury,
edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji, aktywności i integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki nad
zwierzętami i wielu innych. W ﬁnansowaniu tych działań posiłkowaliśmy się środkami zewnętrznymi, ale
część realizowaliśmy „po gospodarsku”, wykorzystując środki własne i przychylność sponsorów.
Wielkim atutem Naszej Gminy jest aktywność obywatelska i społeczna Naszych Mieszkańców. Warto przypomnieć, że na terenie Gminy działają 74 organizacje pozarządowe zrzeszające ludzi, których łączy pasja
i czysta chęć bycia razem. To kapitał społeczny nie do przecenienia w naszych czasach. Ten potencjał wykorzystujemy do tworzenia i rozwijania spółdzielczości socjalnej. Niewiele gmin tej wielkości może poszczycić
się dwoma spółdzielniami socjalnymi oraz Centrum Integracji Społecznej, które z powodzeniem kontynuuje
swoją działalność w oparciu o kolejną dotację. W tym miejscu warto po raz kolejny podkreślić rolę i znaczenie naszych jednostek OSP, których aktywność na polu ratowania życia i mienia oraz zaangażowanie
w życie społeczne Gminy w 2019 roku były nieocenione.
Warto w tym miejscu pokusić się o wysoką ocenę pracy jednostek, które z racji proﬁlu swojej działalności są
najbliżej obywatela – Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trosce o wysoką jakość usług medycznych wyremontowany i doposażony został gabinet ﬁzjoterapii, w Ośrodku działa
nowe USG, płynnie wprowadzono program e-zwolnień i e-recept. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z powodzeniem realizuje, tak ważne z punktu widzenia społecznego zadania, sektora opieki społecznej. Jest zawsze blisko ludzkich spraw i błyskawicznie reaguje niosąc pomoc na wielu płaszczyznach życia. Świetnie radzi sobie z coraz większym zakresem obowiązków.
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Życie społeczno-kulturalne Gminy w 2019 roku ukazuje nasze kalendarium. Sporo się działo, bo takie były
oczekiwania Mieszkanek i Mieszkańców. Jestem przekonana, że zdecydowanej większości z Nas w obecnej
sytuacji bardzo tego brakuje.
Wielką wagę przykładamy do polityki informacyjnej Urzędu Gminy. Staramy się, aby w czasie rzeczywistym,
wyprzedzając „medialne doniesienia” otrzymywali Państwo najbardziej bieżące informacje i komunikaty.
W ubiegłym roku podnieśliśmy standardy przekazu medialnego doceniając rolę mediów społecznościowych. Widzimy, że Państwo to doceniacie i będziemy doskonalić ten przekaz.
Jestem świadoma, że nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować. Na niektóre nie mamy wpływu, jak
na przykład na demograﬁę, która wskazuje, że rodzi się nas coraz mniej, a umiera coraz więcej. Spadają dochody własne gmin, co przy rosnących kosztach stanowi potężny problem. Realizacja zmian w przepisach
w sensie ﬁnansowym spada na gminy, czego najlepszym przykładem jest tzw. „ustawa śmieciowa”. Dramatyczne niedoinwestowanie oświaty jest coraz większym obciążeniem. Zwiększenie dochodów Gminy
w dużej części zależy od kondycji wolnego rynku. To dotyczy naszych, ekonomicznie zbędnych aktywów. Każda zbyta nieruchomość to szansa na zrealizowanie mikroinwestycji, na którą oczekują wszyscy.

Szanowni Państwo, Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Poraj!
Kryzys wywołany pandemią COVID-19 nakazuje ostrożne i rozważne weryﬁkowanie planów na przyszłość.
Dochody Gminy Poraj spadają. Wzrost płacy minimalnej, zmniejszenie części udziału w podatku PIT, rosnące koszty energii odczuwalne przed epidemią były do pokonania wobec zwiększonych generalnie udziałów
Gminy we wpływach z podatków PIT i CIT. Jednakże już w kwietniu, a następnie maju 2020 r. wpływy te
zmalały o ok. 40%.
W naszych planach, opartych o oczekiwane wsparcie ze środków zewnętrznych, głównie unijnych, priorytetami w tym roku objęte być muszą:

1.

Bezpieczeństwo wodne Gminy. W obliczu wszechobecnej suszy, przy jedynym (w 2019/2020 zmodernizowanym) ujęciu wody pitnej, istotne będą wszelkie działania, również proﬁlaktyczne mające
na celu zatrzymanie wody i bezpieczne, rozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi.


 Utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury gminnej, w tym dróg, chodników, rowów odwadniają-

2.

cych, obiektów użyteczności publicznej. Trwający od kilku miesięcy remont szlaków drogowych
i szlaku kolejowego przyczyni się istotnie do zwiększenia komfortu poruszania się, także – do poprawy walorów estetycznych Naszej Gminy. Od początku tych prac współpracujemy z inwestorami
i wykonawcami, co przynosi wymierne efekty. Obliguje to przy tym władze Gminy do poprawy stanu infrastruktury gminnej. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i kupców przenosimy także
plac targowy, który od miesiąca lipca zafunkcjonuje na gminnym terenie obok „Orlika” w Poraju.
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Rozwój turystyki i rekreacji jako realna szansa rozwoju Gminy Poraj. Realizowany systematycznie
zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026 program należy kontynuować rozwijając nasze obiekty sportowo-rekreacyjne i pozyskując inwestorów, którzy będą chcieli rozwinąć
działalność turystyczną na terenie obﬁtującym w szlaki piesze, rowerowe i konne, a przede wszystkim wyposażonym w zbiornik wodny cieszący się w ciągu całego roku wielkim zainteresowaniem. Temu też celowi służyć będzie zaplanowana budowa drogi łączącej Gminy Poraj i Olsztyn realizowana przez cztery podmioty samorządowe. Atrakcyjność Gminy Poraj dla potencjalnych inwestorów, dla turystów, także dla, po prostu odwiedzających, to stała oferta kulturalna, w tym roku
przyhamowana przez obostrzenia wynikające z pandemii. Mamy nadzieję, że sytuacja w tym sezonie i do końca roku pozwoli na „odmrożenie” choć kilku ze stałych pozycji z kalendarza imprez, jak
zwykle starannie przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną czy
organizacje pozarządowe.


 Stałe podnoszenie poziomu i innowacyjności naszej oświaty. Doskonała baza w postaci dobrze wy-

4.

posażonych placówek, świetny start, jaki zapewniają naszym maluchom dwa żłobki, przedszkola
i oddziały przedszkolne, bardzo dobrze przygotowana i stale doskonaląca się kadra to dobro, które
należy rozwijać w oparciu o nowe programy zwiększające innowacyjność placówek, a co za tym
idzie wzrost kompetencji kluczowych podopiecznych żłobków, przedszkolaków i uczniów.

Z najlepszymi życzeniami

Wójt Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Styczen’
1 stycznia
Powitanie Nowego Roku

13 stycznia

27. Wielki Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
I znów rekord!
Zebraliśmy 38.310,49 zł!

17 stycznia

Powiatowy Konkurs Kolęd

20 stycznia

Światełko do Nieba pod GOK

Ku pamięci zamordowanego prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza

22 stycznia

„Boże Narodzenie mimo wszystko”
Spektakl Zespołu Teatralnego
działającego przy DPS w Poraju

26 stycznia

Bal Mecenasa Kultury 2018

27 stycznia

Osobowość Roku 2018

Grażyna Łoś-Kryst z Dębowca laureatką
Plebiscytu „Dziennika Zachodniego”

30 stycznia

Usuwanie azbestu
Ruszył nabór wniosków
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Luty
9 lutego

11 lutego

Zebranie Sprawozdawcze
OSP w Poraju

Zebranie Wiejskie w Dębowcu

11 lutego

12 lutego

Zebranie Wiejskie w Choroniu

Zebranie Wiejskie w Poraju

Nowy sołtys: Edward Mizera

Nowy sołtys: Barbara Caban

18 lutego
Zebranie Wiejskie w Gęzynie
Nowy sołtys: Jan Podsiadlik

Nowy sołtys: Anna Ociepka

18 lutego
Zebranie Wiejskie
w Kuźnicy Starej
Nowy sołtys: Przemysław Bąk

19 lutego

20 lutego

Zebranie Wiejskie w Jastrzębiu

Zebranie Wiejskie w Masłońskim

Nowy sołtys: Dorota Sawicka

Nowy sołtys: Sławomir Widawski

11-23 lutego
Ferie Zimowe w GOK
„Zimowa Podróż Dookoła Świata”

24 lutego
Wielka Liga Czytelników
Ogólnopolski Konkurs w SP w Choroniu
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Marzec
od 1 marca
Dodatkowe połączenia
linii busa Poraj-Dębowiec

1 marca
Walentynka dla Bliskich
Koncert w GOK

1 marca
Ruszyła „Odpoczywalnia”
w SP w Żarkach Letnisku
Miejsce relaksu stworzone przez Rodziców

3 marca
Zebranie Sprawozdawcze
OSP w Gęzynie

7 marca
Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej

7 marca

„My Favourite Song”

Gminny Dzień Kobiet

I miejsce - Łucja Piecuch (SP Żarki Letnisko)
II miejsce - Julia Flasza (SP Poraj)

Sala widowiskowo-kinowa Bajka w Poraju

9 marca
Koncert Operetkowy
Sala widowiskowo-kinowa Bajka w Poraju

9 marca
Polonia Poraj zdobyła
Puchar Polski
Szczebla Okręgu Częstochowskiego
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Marzec
8-10 marca
Mistrzostwa Śląska w Boksie
Nasi bokserzy przywieźli 2 medale:
Paweł Rolka i Paweł Balwierz

8-11 marca
Wizyta studyjna delegacji z Mickun
Przedszkole Żarki Letnisko

11 marca
Dzień Sołtysa
UG Poraj

12 marca
„Jak odnaleźć siłę życia?”
Wykład Katarzyny Dorosz dla seniorów

15 marca
Wernisaż Krzysztofa Szumlasa
GSW przy GOK w Poraju

19 marca
Turniej Piłki Koszykowej
o Puchar Wójta Gminy Poraj
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Marzec
21 marca
Powitanie Wiosny
1. Dzień Wiosny w Przedszkolu
w Żarkach Letnisku i w Poraju

25 marca
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym

25-31 marca
Tydzień z Internetem
GBP w Poraju

27 marca
Fes wal Powiatowy
„Nasz Talent”
Eliminacje gminne w kinie Bajka

29 marca
Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
Etap gminny w UG Poraj

29 marca
Zamknięcie Skateparku w Poraju
Wandalizm i zniszczenia powodem
wyłączenia obiektu z użytkowania
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Kwiecien’
od 2 kwietnia
Ruszył remont chodnika
przy ul. Szkolnej
w Żarkach Letnisku

2-6 kwietnia
„Zapal się na niebiesko
dla autyzmu”
Międzynarodowa akcja
w Gminie Poraj

4 kwietnia
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
LKS Polonia Poraj

5 kwietnia
Happening Leśnych Skrzatów
o smogu

6 kwietnia
Masłońskie w Twoich Rękach
Wiosenne Porządki w sołectwie

8 kwietnia
Start ogólnopolskiego
Strajku Szkolnego
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Kwiecien’
11 kwietnia
4,5-metrowa palma wielkanocna
Dom Ludowy w Choroniu

12 kwietnia
Kolejne zwycięstwo Orlików
LKS Polonia Poraj

12 kwietnia
Wernisaż malarstwa
Magdaleny Barczyk-Kurus
Galeria Sztuki Współczesnej (GOK Poraj)

13 kwietnia
II Puchar Polski Ju-jitsu
Kolejne medale zawodników KS Shogun

23 kwietnia
Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich
GBP Poraj
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Kwiecien’

24 kwietnia
Eliminacje Powiatowe XXXI
Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą

„Wrażliwość na słowa”

27 kwietnia
Spotkanie wielkanocne
seniorów z Żarek Letniska

27 kwietnia
Otwarcie sezonu żeglarskiego
Marina Poraj

28 kwietnia
Finał III Powiatowego
Fes walu „Nasz Talent”
Nasi wokaliści na podium!
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Maj
1 maja
Otwarcie łowiska „Oczko”
Polski Związek Wędkarski Koło w Poraju

2 maja
OSP Żarki Letnisko
Najlepszą Jednostką Woj. Śląskiego
W Plebiscycie „Dziennika Zachodniego”

2 maja
Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja
Gminne Obchody Święta
Konstytucji 3 Maja w Poraju

4 maja
Międzynarodowy Turniej Bokserski
o „Ciupagę Góralską”
Nasi zawodnicy zdobyli 2 trofea!

4 maja
Gminne obchody Dnia Strażaka
i 100-lecie OSP Kuźnica Stara
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Maj
5 maja
Rodziny Strażackie
na Pielgrzymce w Leśniowie

8 maja
Wojewoda Śląski przekazał
Gminie Poraj tereny
w Żarkach Letnisku

8 maja
Narodowy Dzień Zwycięstwa
Mogiła Poległych w Dębowcu

8 maja
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
GBP w Poraju

6 maja
XVI Gminny Konkurs Czytelniczy
SP Choroń

9 maja
Wyjazd seniorów z Choronia
do Łowicza i Piątku
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Maj
2 maja
Uczniowie z Jastrzębia
na „Marszu Żywych”
w Oświęcimiu

18 maja
Wielkie Sprzątanie
Choronia

22 maja
V Konkurs Taneczny
Mini Dance Show
Sala widowiskowo-kinowa Bajka w Poraju

24 maja
Nagroda Specjalna
Ministra Kultury
dla KGW „Choronianki”

26 maja
Wybory do Parlamentu
Europejskiego

28-30 maja
ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19
z wykorzystaniem systemów
alarmowania ludności
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Maj
25 maja
Piknik Rodzinny
w Streﬁe Dobrej Muzyki

26 maja
Zawody Strzeleckie
o Puchar Wójta Gminy Poraj

28 maja
Nowy aparat USG
w Ośrodku Zdrowia
Koszt 135.000 zł
w tym 76.000 zł doﬁnansowania Gminy

29 maja
Marta Męcik
Pierwsza kobieta w rejonie częstochowskim
kierowcą wozu bojowego OSP

30 maja
Policjanci szkolą uczniów
SP w Żarkach Letnisku

30 maja
Powiatowy Dzień Strażaka
PSP w Myszkowie
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Czerwiec
2 czerwca

2 czerwca

Zamontowano lustro
przy ul. Kwiatowej w Poraju

Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Poraj
z okazji Dnia Dziecka

5 czerwca

6 czerwca

Gminny Konkurs Plastyczny
„Kredką rysowane”

Spartakiada Przedszkolaków
w Kuźnicy Starej

9 czerwca
II Ogólnopolska
Olimpiada Karate

7 czerwca

9 czerwca

II Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Janusz Gniatkowski - piosenka
i osobowość”

Mamy większy
Paczkomat w Poraju

10 czerwca

11 czerwca

„Biblioteka Marzeń”

Dzieci z Pohořelic w Poraju

Konkurs Plastyczny
z okazji 70-lecia GBP w Poraju

Wymiana w ramach współpracy
międzynarodowej
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Czerwiec
7 czerwca
Turniej Gier i Zabaw

7 czerwca
Open Stage
GOK w Poraju

9 czerwca
Jubileusz ks.Mariana Wojtasika
100. urodziny oraz 71 święceń kapłańskich

14 czerwca
Drużyna żaków Polonii Poraj
mistrzem ligi F1

15 czerwca
Dzień Dziecka w Choroniu

15 czerwca
I Porajski Rajd Jurajski
pod patronatem wójt Gminy Poraj
PTTK Koło w Poraju

12 czerwca
Drugie życie książki
w Bibliotece Publicznej
Akcja pod patronatem Radnych Gminy Poraj

15 czerwca
Festyn w Kuźnicy Starej

19

Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Czerwiec
18 czerwca
Wręczenie pełnomocnictw
nowym dyrektorom
placówek oświatowych

26 czerwca
W Masłońskim wymieniono papę
na dachu szkoły

27 czerwca

29 czerwca

Wójt Gminy Poraj z absolutorium

Regaty o Złotą Szeklę

VIII sesja Rady Gminy Poraj

Marina Poraj

30 czerwca

28-30 czerwca

Zmarł Józef Gajdzik
Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Poraju

30 czerwca
Rejonowe Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójt Gminy Poraj

30 czerwca
Wojewoda Śląski
przekazał Gminie Poraj
tereny w Poraju

Dni Gminy Poraj
OSWiR Jastrząb
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Lipiec
28 czerwca - 1 lipca
Przyjaciele z Pohořelic w Poraju
Wizyta partnera Gminy Poraj z Czech

1 lipca
Seniorzy z Jastrzębia
na wycieczce
w Krakowie i Wieliczce

5 lipca

7 lipca

100-lecie powstania Policji

Krajowy Fes wal Piosenki
Przedszkolnej „Mini-Debiuty”

13-14 lipca

14 lipca

Reprezentacja KGW Gminy Poraj
na 52. Wojewódzkim Przeglądzie
Wiejskich Zespołów Artystycznych

Wakacyjne Mistrzostwa
Piłki Nożnej Futsal
o Puchar Wójt Gminy Poraj

Święto Policji

19 lipca
Wycieczka KGW „Kalina”
do Ciechocinka

24 lipca
Spotkanie robocze
wójtów i burmistrzów
ze Starostą Myszkowskim

Kinga Boroń z Poraja z wyróżnieniem!
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Sierpien’
1 sierpnia
Krajowy trening sprawności
syren alarmowych

3 sierpnia
Pożegnanie
Włodzimierza Krzyczmonika
Wieloletniego prezesa OSP w Poraju

3-4 sierpnia
XIII Folkloriada Jurajska
Starodawne i bliskie czasy

10 sierpnia
Pożegnanie Jerzego Mazika
Częstochowskiego ﬁlatelisty i żeglarza

10 sierpnia

13-14 lipca

XVII Memoriał
im. Stanisława Grzybowskiego
w Piłce Nożnej

Reprezentacja KGW Gminy Poraj
na 52. Wojewódzkim Przeglądzie
Wiejskich Zespołów Artystycznych
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Sierpien’
17 sierpnia
X Jubileuszowe
Imieniny Hrabiny

18 sierpnia
IV Zalew Biegaczy

24-25 sierpnia
Puchar Centralnej Europy
Modeli Wodnosamolotów

24 sierpnia
X Chorońskie Prażuchy
VI Święto Miodu
90-lecie Orkiestry Dętej z Choronia

25 sierpnia
Dożynki Powiatowo-Gminne
w Koziegłowach

21 sierpnia
Spotkanie samorządowców
w sprawie Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Wrzesien’
do 1 września
Wakacyjne remonty
w placówkach oświatowych

1 września
80. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej

od 2 września
Startują zajęcia ﬁtness
w Masłońskim

2 września
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2019/2020

8 września
Dożynki Paraﬁalne
w Jastrzębiu

8 września
Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Wrzesien’
9 września
25-lecie posługi kapłańskiej
ks. Marka Latosa

6 września
Narodowe Czytanie
w Gminie Poraj
SP Choroń i Poraj

12 września

10 września

Utworzenie Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Płn.
Województwa Śląskiego

Nocny napad na bank
znajdujący się w budynku
Urzędu Gminy Poraj

12 września

13 września

Duża aktywność dzików
na terenie całej Gminy Poraj

Remont ujęcia wody pitnej
w Masłońskim

20 września
Akcja Sprzątanie Świata
w Gminie Poraj

23 września
Wojewoda Śląski
przekazuje Gminie Poraj
starą drogę przy Zalewie
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Wrzesien’
20 września
Oﬁcjalne otwarcie
wyremontowanej sali
w OSP w Żarkach Letnisku

21-22 września
XXIII Międzynarodowy Turniej
Bokserski w Częstochowie
Paweł Balwierz zdobył srebro!

21 września
Rodzinna Spartakiada
SP w Żarkach Letnisku

Urodzinowe uroczystości
u Emerytów z:
Poraja 25 września
Choronia/Dębowca 28 września

27 września
Marina Poraj z podziękowaniami
za realizację projektu i umową
na kolejny projekt (4 mln zł)

30 września
Nauczycielki z Gminy Poraj
z mianowaniem
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

’ ziernik
Pazd
4 października

5 października

Szkolna Noc Bibliotek
w Poraju

Zakończenie sezonu żeglarskiego
Regaty o Błękitną Wstęgę Poraja

5-6 października
Mistrzostwa i Puchar
Okręgu Czętochowskiego
w Tańcu Towarzyskim

9 października
Ruszył remont
drogi wojewódzkiej DW791

11 października
Spotkanie z pisarzem
Marcinem Koziołem
GBP w Poraju

13 października
Wybory Parlamentarne

18 października

16 października

Wyróżnienie dla Centrum
Informacji Turystycznej w Poraju

Nowe Horyzonty
Filmowej Edukacji

w XIII konkursie na Najlepsze CIT w Polsce

SP w Żarkach Letnisku

18 października
Pożar Piekarni Brel w Poraju
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

’ ziernik
Pazd

24 października
Gminny Dzień Seniora

21 października
Trwają remonty na sieci kolejowej
przebiegającej przez Gminę Poraj

25 października
Jesienne spotkanie z poezją,
muzyką i malarstwem

26 października
Koncert Operetkowy

GBP w Żarkach Letnisku

28 października
Leśne Skrzaty
u częstochowskich policjantów

30 października
Nowe KTG i USG
w Ośrodku Zdrowia
Gabinet ginekologiczno-położniczy GOZ
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Listopad
1 listopada
Zmarł Zenon Sroślak
Były Naczelnik Gminy Poraj

4 listopada
Oﬁcjalne powołanie Związku
Gmin i Powiatów Subregionu
Północnego Woj. Śl.

8 listopada
Spotkanie z żołnierzem
Grzegorzem Sawickim
SP w Jastrzębiu

11 listopada
Gminne Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
11 Listopada w Poraju

13 listopada
Spotkanie Wójt z Radą Sołecką
i organizacjami pozarządowymi
z Żarek Letniska

14 listopada
Zakończenie akcji „Gmina Poraj
dla Polaków na Kresach”
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Listopad
16 listopada
Grażyna Łoś-Kryst odznaczona
Medalem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości

16 listopada
Jubileusz seniorów
z Żarek Letniska

22-25 listopada
Warsztaty fotograﬁi studyjnej
w GOK Poraj

18 listopada
Karol Sioła Mistrzem Świata
w Ju-jitsu
Zawodnik KS Shogun

19 listopada
Spotkanie samorządowców
z przedstawicielami Grupy Tauron
Starostwo Powiatowe w Myszkowie

19 listopada
Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójt Gminy Poraj
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Listopad
20 listopada
Amanda Kosętka z Jastrzębia
Mistrzynią Polski w Tańcach
Latynoamerykańskich

20 listopada
Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka

21 listopada
Zakończyły się prace remontowe
przy chodniku w Żarkach Letnisku

23 listopada
Święto bluesa
w Gminie Poraj
Koncert w kinie Bajka

28 listopada
Przedszkole w Żarkach Letnisku
otrzymało oczyszczacze powietrza

29 listopada
Próbna ewakuacja
SP w Żarkach Letnisku
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Grudzien’
2 grudnia
Leśne Skrzaty robiły pizzę
w lokalnej restauracji

4 grudnia
Spotkanie z Mikołajem
w Kinie Bajka
GOK Poraj

4 grudnia
Debata uczniowska
„Inni, a jednak tacy sami”
SP Żarki Letnisko

5 grudnia
Spotkanie z Mikołajem
dzieci ze świetlic środowiskowych
GKRPA

6 grudnia
Świąteczne spotkanie
„Natalinek”

7 grudnia
Otwarty Mikołajkowy
Turniej Szachowy
GOK Poraj
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Grudzien’
7 grudnia
Mikołajkowy Turniej
w Piłce Nożnej

8 grudnia
Weronika Cygan, Oliwia
i Oktawia Wychowaniec
Wolontariuszkami Roku 2019

10 grudnia
Uczniowie w Urzędzie Gminy żywa lekcja
wiedzy o społeczeństwie

10 grudnia
Martyna Jędrzejewska laureatką
wojewódzkiego konkursu
„Polak Węgier - Dwa Bratanki”

11 grudnia
Spotkanie wigilijne seniorów
w Choroniu

11 grudnia
Charytatywna Akcja dla
Uczennicy SP w Poraju
„Mini-Piłkarskia Gwiazdka 2019”
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Grudzien’
12 grudnia
Wigilia Gminna w Choroniu

13 grudnia
Orkiestra Dęta z Choronia
zagrała na antenie radia RMF FM

13 grudnia
Spotkanie wigilijne seniorów
w Klubie „Czarka”

15 grudnia
Żołnierze z Poraja
wicemistrzami w strzelectwie

15 grudnia
Koncert Kolęd w Kinie Bajka
Kiermasz Bożonarodzeniowy

19 grudnia
Budżet Gminy Poraj uchwalony
XIV Sesja Rady Gminy Poraj
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Najważniejsze Wydarzenia 2019 r.

W GMINIE PORAJ

Grudzien’
18 grudnia
Jasełka szkolne
w Żarkach Letnisku

19 grudnia
Betlejemskie Światło Pokoju
dotarło do Urzędu Gminy

19 grudnia
Jasełka w Choroniu

20 grudnia
Wigilia w Kuźnicy Starej

28 grudnia
Zmarła Zdzisława Lechowska
Była Sekretarz UG Poraj, Radna,
działaczka społeczna, druhna OSP i ZHP

31 grudnia
Pożegnaliśmy Stary Rok
na placu pod GOK

Urząd Gminy Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
tel. 34 314 52 51
fax: 34 314 50 06
www.ugporaj.pl
sekretariat@ugporaj.pl

