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1. WSTĘP
Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy!
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Jordanowa przez
moją osobę. Był to również okres, w którym kontynuowane były zadania inwestycyjne z lat
poprzednich jak i realizowane były całkiem nowe przedsięwzięcia. Ubiegły rok był również
czasem, w którym przygotowano dokumentacje techniczne umożliwiające w przyszłości
wykonanie inwestycji, które wpłyną na dalszy rozwój naszego Miasta i pozytywnie wpłyną na
jego całokształt wizerunkowy.
Szanowni Państwo, realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedkładam Raport o stanie Gminy
Miasta Jordanów za rok 2019.
Raport jest zbiorem danych i informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Miasta Jordanowa,
przetworzonych na potrzeby tego dokumentu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Jordanowa w 2019 roku,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Opracowany Raport zawiera ważne dla Miasta Jordanowa obszary działalności, takie jak:
finanse miasta, inwestycje w mieście i inne zadania remontowe, warunki życia mieszkańców
(infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami, transport,
gospodarka niskoemisyjna), rewitalizację, zagospodarowanie przestrzenne, problemy
społeczne, oświatę, kulturę.
Raport jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju
Miasta Jordanowa.
Jestem przekonany, iż przedstawiony dokument w formie Raportu o stanie Miasta Jordanowa
za 2019 rok dostarczy wiele informacji o działaniach jakie miały miejsce na terenie
miasteczka, jak i przedstawi wyzwanie jakie czekają Nas wszystkich w kolejnych latach.
Przekazuję niniejszy dokument na Państwa ręce zachęcając jednocześnie do wspólnej
dyskusji nad reportem.
2. INFORMACJE OGÓLNE
2.1.Ogólna charakterystyka Miasta Jordanowa
Miasto Jordanów jest gminą miejską wchodzącą w skład Województwa Małopolskiego
i będącą częścią Powiatu Suskiego. Miasto zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na
styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu
Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające
pasma górskie. Centrum miasta jest położone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę
rzeki Skawy. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra-Sidzina, Jordanów oraz Raba Wyżna.
Powierzchnia Miasta Jordanowa wynosi ok. 21 km². Ponad 90% zajmują stoki górskie pocięte
kotlinami i dolinami potoków. Użytki rolne stanowią 56,3 % ogólnej powierzchni gminy, lasy
i grunty leśne 34,2 %, wody 1,3 %, pozostałe grunty i nieużytki 8,2 %.
Miasto Jordanów charakteryzuje regularna zabudowa, a jego centrum stanowi duży rynek,
położony na wysokości 485 m n.p.m.
W mieście znajduje się wiele cennych i pięknych zabytków, z których część wymaga
renowacji. Najciekawsze zabytki to:
- Ratusz Miejski zlokalizowany na środku jordanowskiego Rynku, zaprojektowany przez Jana
Sas Zubrzyckiego i oddany do użytku w 1911 r. Budynek jest siedzibą władz samorządowych
Miasta oraz Urzędu Miasta Jordanowa,
- budynek byłego Sądu Grodzkiego, zlokalizowany przy Rynku był również zaprojektowany
przez Jana Sas Zubrzyckiego,
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- Kościół Parafialny pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, a zarazem Sanktuarium Matki
Bożej Trudnego Zawierzenia – Pani Jordanowskiej. Wybudowany został w 1913 r. W świątyni
znajduje się wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych,
- pochodząca z XVII w. figura Św. Jana Nepomucena, znajdująca się na skrzyżowaniu
głównych szlaków komunikacyjnych w centrum Rynku. Św. Jan Nepomucen jest patronem
„dobrej sławy” oraz opiekunem dróg i mostów, a także orędownikiem w czasie powodzi,
- zabytkowy drewniany dworek na Chrobaczem z początku XVIII w.,
- budynek „Poczekaj” przy ulicy Kolejowej, pochodzący z początku XVIII w.,
- przydrożne kapliczki pochodzące z XVII i XVIII w., znajdujące się przy poszczególnych
ulicach miasta.
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2.2. Władze lokalne i jednostki organizacyjne Miasta Jordanowa
Rada Miasta Jordanowa liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
1) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 14 osób
2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta – 10 osób
3) Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
i Pomocy Społecznej – 8 osób
4) Komisja Rewizyjna – 5 osób
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób.
oraz Komisja Statutowa, która jest Komisją doraźną – 3 osoby.
Burmistrz Miasta Jordanowa jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat.
Wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza
należy w szczególności opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie
mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu.
Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta i wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) Urzędu Miasta Jordanowa
2) jednostek organizacyjnych
3) jednostek pomocniczych.
Jednostki organizacyjne Miasta Jordanowa:
1. URZĄD MIASTA JORDANOWA
2. SZKOŁA PODSTAWOWA
3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
4. BIBLIOTEKA MIEJSKA
5. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
6. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
2.3.Jednostka pomocnicza Miasta
Na terenie Miasta została utworzona jednostka pomocnicza: OSIEDLE MIASTA
JORDANOWA.
Organami Osiedla są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców – jako organ uchwałodawczy.
2) Zarząd Osiedla – jako organ wykonawczy.
Celem utworzenia i działania Osiedla Miasta Jordanowa jest zapewnienie mieszkańcom
udziału w realizacji zadań Miasta poprzez:
1) inicjowanie działań organów Miasta;
2) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami oraz kierowanie do
nich wniosków dotyczących Osiedla;
3) opiniowanie projektów rozstrzygnięć ważnych dla społeczności lokalnej.
2.4. Polityka senioralna
Rada Miasta Jordanowa uchwałą Nr XXXVI/329/2018 z dnia 26 marca 2018 r. powołała
Miejską Radę Seniorów i nadała jej Statut. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone
konsultacjami społecznymi adresowanymi do mieszkańców. Wybory do Miejskiej Rady
Seniorów odbyły się 31 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 6 sierpnia 2019 r. ustalono 11 osobowy skład MRS.
Kadencja Rady z zasady będzie trwać 4 lata, wyjątkiem jest pierwsza kadencja, która
obejmie okres 2 lat.
Miejska Rada Seniorów ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny. Głównym celem
działania Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa, poprzez
reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Przedmiotem działalności Rady Seniorów jest współpraca z władzami Miasta, podejmowanie
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inicjatyw i działań zmierzających do integracji społecznej osób starszych. Działalność Rady
pozwala na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczynia się
do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.
2.5. Ludność
Miasto Jordanów (stan na 31.12.2019 r.) zamieszkiwało 5 277 mieszkańców, w tym: 2 745
kobiet i 2 532 mężczyzn.
W 2019 roku urodziło się 55 dzieci w tym chłopców 29, dziewczynek 26. W 2019 roku zmarły
52 osoby w tym mężczyzn 27, kobiet 25.
Porównanie do lat ubiegłych:
- 2018 r. liczba ludności 5 329, urodzenia 48, zgony 62,
- 2017 r. liczba ludności 5 347, urodzenia 62, zgony 41,
- 2016 r. liczba ludności 5 284, urodzenia 74, zgony 45.
Liczba ludności zamieszkującej Miasto Jordanów w okresie 3 ostatnich lat posiada tendencję
spadkową i jest to jedna ze słabych stron Miasta, z którą w najbliższej przyszłości trzeba
będzie się zmierzyć.
2.6. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31.12.2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają
główne miejsce prowadzenia działalności w mieście Jordanów obejmowała 831 pozycji,
z czego status „aktywny” posiadały 383 podmioty, status „wykreślony” posiadało 344
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 88 podmioty, a liczba podmiotów do prowadzenia
działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 16 pozycji.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Miasta to przede wszystkim małe oraz
średnie zakłady rodzinne i kilka dużych zakładów.
Do wiodących branż w Mieście zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo
przemysłowe, obróbka drewna, handel, naprawy pojazdów samochodowych. Istotną rolę
w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia.
Największą firmą na terenie Miasta jest VALVEX S.A., specjalizująca się w produkcji
armatury sanitarnej i armatury instalacyjnej oraz firma PALETTENWERK KOZIK SP.J., jedna
z największych polskich producentów i eksporterów palet EPAL.
Na terenie Miasta działają banki: PKO BP Oddział 1, Bank Spółdzielczy, Pekao S.A.
2.7. Wodociągi Jordanowskie spółka z o.o.
Miasto Jordanów w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także spraw
z zakresu utrzymania gminnych dróg, ulic i placów, zieleni gminnej oraz czystości i porządku,
uchwałą Nr XXX/269/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27.09.2017 r. utworzyła
jednoosobową spółkę pod firmą: Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jordanowie. Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą od
01 stycznia 2018 r.
Rozwój spółki Wodociągi Jordanowskie to jeden z priorytetów, który został założony
w strategii rozwoju spółki. W roku 2019 trwały prace nad przygotowaniem spółki do przejęcia
od Miasta zadań własnych polegających na utrzymaniu porządku i czystości na terenie
Miasta, utrzymaniu zieleni, obsłudze obiektów mienia komunalnego oraz obsłudze
i utrzymaniu strefy płatnego parkingu. Skuteczne wdrożenie w/w planów spowoduje rozwój
spółki dając możliwość kierowania środków publicznych bezpośrednio w podmiot, który
stanowi miejską spółkę komunalną. Plany rozwoju spółki w 2019 r. skupiły się również na
analizie jej możliwości w stosunku do wykonywania zadań Miasta związanych z odbiorem
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odpadów komunalnych z obszaru miejskiego. Aktywizacja spółki komunalnej w kolejnych
latach jest celem, który Miasto Jordanów planuje podjąć i wskazuje jako jedne z celów
priorytetowych.
2.8. Spółdzielnia Socjalna „Grosik”
Spółdzielnia Socjalna „Grosik” w Jordanowie została założona na podstawie uchwały Nr
X/75/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011 r. i jest spółdzielnią osób
prawnych. Członkami Spółdzielni jest Miasto Jordanów i Ochotnicza Straż Pożarna
w Jordanowie. Spółdzielnia w 2019 r. zatrudniała 6 osób. Spółdzielnia wykonuje zlecenia dla
osób fizycznych jak i osób prawnych.
W 2019 r. pozyskano zlecenia od:
1) Urzędu Miasta, w zakresie: utrzymania czystości na terenie Miasta, obsługę SPP, obsługę
budynków mienia komunalnego, wykonania chodników w Rynku, montażu wiat
przystankowych, montażu oznakowania pionowego Miasta, czyszczenie korytek przy drogach
gminnych, utrzymania zieleni miejskiej i innych praca zleconych,
2) Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, w zakresie: czyszczenia przepustów
drogowych, przycinki drzew,
3) zlecenia osób fizycznych w zakresie utrzymania zieleni.
Spółdzielnia nawiązała współpracę z Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej celem
pozyskania osób skazanych, skierowanych do nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele
społeczne.
3. Finanse Miasta
Budżet Miasta stanowi podstawę samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej przez
organ wykonawczy. Obejmuje on zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów przyjmowanych na okres roku kalendarzowego w formie uchwały
budżetowej.
Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 27.978.478,11 zł. tj. 91,59 % planu w tym:
dochody bieżące kwota 24.406.873,45 zł. tj. 99,11 % planu
dochody majątkowe kwota 3.571.604,66 zł. tj 60,31 % planu
udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 56,54 %
dochody własne kwota 15 819 102,31 zł.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 28.085.681,89 zł tj 85,07 % planu w tym:
wydatki bieżące kwota 21.666.916,67 zł. tj. 92,10 % planu
wydatki majątkowe kwota 6.418.765,22 zł. tj 67,64 % planu
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 22,85 %.
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019 wyniosło: 259 035,00 zł.
Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych kwota 494 526,63 zł.
3.1 Wykonanie budżetu Miasta
1. wykonanie dochodów wyniosło 27.978.478,11 zł. w tym:
Wyszczególnienie
Dochody własne
tym:
udziały w PIT
udziały w CIT

w

Plan po zmianach

Wykonanie

15 929 647,08

15 819 102,31

3 997 706,00
73 529,00

4 035 408,00
173 724,45

%
wykonani
a
99,31
100,94
236,27
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subwencja ogólna
Dotacje na zadania
zlecone
Dotacje na zadania
własne
Pozostałe dotacje
Środki europejskie
Ogółem dochody

4 402 585,00

4 402 585,00

6 586 046,15

6 500 753,04

780 960,91

775 813,13

1 149 333,38
6 102 469,55
30 548 457,07

1 126 110,85
3 756 698,78
27 978 478,11

100
98,70
99,34
97,98
61,56
91,59

2. wykonanie wydatków wyniosło 28 085 681,89 zł w tym:

Plan po zmianach
23 525 797,93

Wykonanie
21 666 916,67

%
wykonani
a
92,10

7 957 851,07

7 456 372,35

93,70

wydatki związane z
realizacją
zadań
statutowych
6 135 246,08

5 275 365,89

85,98

dotacje
bieżące

1 694 659,67

1 684 675,35

99,41

6 952 022,28
30 000,00

6 767 174,15
9 617,98

97,34
32,06

756 018,83
9 488 979,41

473 710,95
6 418 765,22

62,66
67,64

3 008 151,18

1 867 756,91

62,09

36 300,00

21,83

4 514 708,31
28 085 681,89

71,50
85,07

Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:
wynagrodzenia
składki
od
naliczane

na

i
nich

zadania

świadczenia na rzecz
osób fizycznych
obsługa długu
wydatki na programy
finansowane
z
udziałem
środków
europejskich
Wydatki majątkowe:
inwestycje i
inwestycyjne

zakupy

dotacje na zadania
inwestycyjne
166 300,00
wydatki
inw.
na
programy finansowane
z udziałem środków o
kt. mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
6 314 528,23
Ogółem wydatki
33 014 777,34

3.2 Wieloletnia Prognoza Finansowa
1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych:
2020
75 476,00
2021
75 476,00
2022
75 476,00
2023
32 607,00
RAZEM
259 035,00
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2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:
Różnica
między
dochodami
Skorygowana
różnica
między
Lata
bieżącymi
a dochodami bieżącymi a wydatkami
wydatkami
bieżącymi
bieżącymi
2020
3 989 013,45
3 989 013,45
2021
1 058 000,00
1 058 000,00
2022
1 054 000,00
1 054 000,00
2023
1 024 000,00
1 024 000,00
2024
980 000,00
980 000,00
2025
932 000,00
932 000,00
2026
880 000,00
880 000,00
2027
817 000,00
817 000,00
2028
770 000,00
770 000,00
2029
770 000,00
770 000,00
770 000,00
770 000,00
2030
770 000,00
770 000,00
2031
770 000,00
770 000,00
2032
770 000,00
770 000,00
2033
770 000,00
770 000,00
2034
Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Prognoza zadłużenia na najbliższe lata:
Lata
Kwota długu
2020
7 678 559,00
2021
7 403 083,00
2022
7 127 607,00
2023
6 845 000,00
2024
6 195 000,00
2025
5 545 000,00
2026
4 895 000,00
2027
4 245 000,00
2028
3 595 000,00
2029
2 945 000,00
2030
2 295 000,00
2031
1 645 000,00
2032
995 000,00
2033
345 000,00
2034
0,00
Szczegółowe dane zawiera „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jordanowa za rok
2019” zamieszczone w BIP oraz stronie internetowej Miasta Jordanowa.
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4.INWESTYCJE MIEJSKIE
Poniżej przedstawiam Państwu realizacje zadań inwestycyjnych w 2019 roku. Krótki opis
największych zadań pozwoli przybliżyć etap, na którym była dana inwestycja pod koniec
ubiegłego roku. Dodatkowo na końcu niniejszego punktu w sposób tabelaryczny zostały
przedstawione wykonana zadania inwestycyjne i remontowe ze wskazaniem kosztów jakie
zostały poniesione.
Wiele z realizowanych inwestycji dotyczy przyjętych w dokumentach strategicznych miasta
celów jakie zostały założone do 2020 roku z wydłużoną perspektywą do 2030 r., w której to
wyznaczone zostały główne cele miasta.
Sieć wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów
W 2019 roku wiele udało się wykonać w zakresie inwestycji prowadzonych na terenie miasta.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć zadanie związane z budową i modernizacją sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, którego wartość wynosi prawie 27 mln zł. Jest to
projekt wieloletni i wieloetapowy z wykonaniem którego wiążą się uciążliwości dla
mieszkańców, lecz jego efektem finalnym będzie polepszenie stanu miejskiej wody oraz
zmniejszenie strat na sieci wodociągowej co powinno w dłuższym okresie skutkować
ustabilizowaniem cen wody. W mijającym roku wykonano odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej
na ul. Gen. Maczka, ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego, ul. Leśnej, ul. Spytka Jordana, ul.
Konopnickiej ora rozpoczęto prace na ul. Mickiewicza.
Drugim z istotnych elementów wspomnianego zadania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków
przy oś. Wrzosy wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących obecnie norm
technologicznych. W ramach zadania zrealizowano szereg prac. Powstał zbiornik reaktorów
biologicznych i osadnika wtórnego, które przeszły już próbę szczelności, wykonano również
schody zewnętrzne i pomosty. Zbudowano stację mechanicznego oczyszczania ścieków
i zakończono ocieplenie ścian reaktora biologicznego, trwają natomiast prace nad instalacją
technologiczną. W nowo powstałym budynku technicznym wykonywane są instalacje, zaś
w budynku techniczno-magazynowo-socjalnym trwają prace wykończeniowe. Wcześniej
obiekt został ocieplony, a jego dach przebudowano. W ramach rozbudowy oczyszczalni
wykonano płytę i posadowiono biofiltr. W najbliższym czasie wykonawca zajmie się dalszym
wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji
mechanicznego oczyszczania. Inwestycja ta pozwoli na efektywniejszą pracę oczyszczalni
oraz będzie sprzyjać ochronie środowiska naturalnego.

Zdj. 1. Nowe reaktory biologiczne na oczyszczalni ścieków Wrzosy

Zdj. 2. Zmodernizowany budynek techniczno-socjalny

Inwestycje drogowe
Po zakończeniu prac modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Gen. Maczka udało się
również zrealizować długo wyczekiwaną inwestycję polegającą na wykonaniu ponad 2 km
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chodnika. Nowy chodnik znacznie poprawił bezpieczeństwo komunikacyjne dla mieszkańców
oraz młodzieży, która uczęszcza do Szkoły Podstawowej zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej
oraz Zespołu Szkół im. Bł. Ks. P. Dańkowskiego. Kolejną ważną inwestycją w zakresie
drogownictwa był remont nawierzchni dwóch placów rynku. W ramach zadania wykonano
kanalizację deszczową, nowe krawężniki, nawierzchnie asfaltową oraz oznakowanie pionowe
i poziome. Zadanie dofinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych a jego
całkowita wartość wyniosła ok. 600 tys. złotych. W ramach robót prowadzonych na drogach
miejskich udało się również wykonać szereg mniejszych lecz bardzo potrzebnych prac w tym:
remonty nawierzchni dróg gminnych m. in. ul. Gen. Maczka - boczna, ul. Malejowska boczna, ul. Przemysłowa – boczna oraz liczne prace w zakresie napraw bieżących,
odwodnienia oraz oznakowania dróg.
W zakresie drogownictwa aktywnie układała się także współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Efektem tych
dobrych relacji jest wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi krajowej potocznie
określanym jako "jordanowskie zakręty". W ramach współpracy podniesiony został poziom
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz częściowo zostały one przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast przy ul. Piłsudskiego zamontowano słupki
wyłączeniowe, dzięki którym zwiększona została widoczność przy wyjeździe z dróg
podporządkowanych.
Odnowa zabytków miejskich
W mijającym roku nie zapomniano także o zabytkach miejskich. Podjęte kroki pozwoliły na
pozyskanie funduszy w kwocie około 600 tys. złotych na odnowę tzw. „polichromii
jordanowskich” czyli zabytkowych dekoracji malarskich z XIX wieku znajdujących się
w budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy ul. Rynek 2. Na tym obiekcie
zakończono również prace konserwatorskie przy odnowie elewacji budynku oraz wykonano
nowe poszycie dachu kończąc tym samym I etap prac. W ramach prac we wewnętrzu
budynku oprócz wspomnianej powyżej odnowy zabytkowych polichromii, kontynuowane są
roboty budowlane w zakresie konstrukcji i wzmocnień stropów, instalacji elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. Całkowita wartość założonych do wykonania prac to
ponad 10 mln złotych.
Dzięki pozyskanym środkom z poddziałania pn."Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020
w ramach projektu grantowego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano odnowy zabytkowych kapliczek z XIX w., które
znajdują się na terenie miasta przy ul. Kolejowej i ul. Piłsudskiego. Kapliczką przywrócono
ich pierwotne wartości i właściwe walory estetyczne. Ważnym aspektem tych prac było
wyeliminowanie procesów powodujących niszczenie oraz profilaktyczne zabezpieczenie
całości przed postępującą degradacją materiału kamiennego.

Zdj. 3. Zabytkowa rozeta w budynku przy ul. Rynek 2

Zdj. 4. Odrestaurowana kapliczka z XIX w. przy ul. Piłsudskiego
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Renowacja plant jordanowskich
Na początku 2019 roku po uwzględnieniu postulatów Komitetu Rewitalizacyjnego
odnoszących się do zmiany formy fontanny, zmiany rodzaju nawierzchni alejek z mineralnych
na kostkę granitową, zmian w zakresie formy lamp oraz konieczność wykonania nowego
projektu w zakresie instalacji elektrycznych oraz sieci nawadniającej została podjęta decyzja
o wykonaniu projektu zamiennego umożliwiającego aneksowanie pozwolenia na budowę
w przedmiotowym zakresie. Po długotrwałych uzgodnieniach z instytucjami opiniującymi
zmiany w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz przedsiębiorstwem
Tauron Polska Energia S.A. udało się rozpocząć prace w zakresie instalacji elektrycznych
i zasilania oraz wykonania nowego oświetlenia ulicznego, które zostały odebrane początkiem
roku 2020. W tym zakresie wykonane zostały przeciski pod drogą krajową i powiatową,
rozprowadzono instalację zasilającą po poszczególnych segmentach plant oraz usytuowano
fundamenty pod maszty oświetlenia ulicznego, które mają zostać zamontowane w styczniu.
Dzięki wykonaniu wskazanych robót infrastruktury elektrycznej, które pierwotnie nie były
przewidziane w dokumentacji technicznej, możliwa będzie realizacja właściwych robót
budowlanych.
Ekologia
W ramach współpracy z Powiatem Suskim w mieście realizowany jest projekt pn. Program
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska
w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY
CIEPŁA”. W ramach programu wykonane zostaną instalacje solarne oraz fotowoltaiczne
w budynkach mieszkalnych mieszkańców Jordanowa, którzy złożyli wniosek w Starostwie
Powiatowym i zakwalifikowali się do realizacji zadania. Miasto Jordanów partycypuje
w kosztach wykonania instalacji dla mieszkańców. Właściwe prace w tym zakresie rozpoczną
się w 2020 roku. Dodatkowo w roku 2019 kontynuowany był program związany z wymianą
starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne wykorzystywane zarówno do ogrzewania domu jak
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach naboru na 2020 rok Miasto Jordanów
również złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania jak
w powyższym zakresie. Jednocześnie warto nadmienić, iż mieszkańcy miasta mogli
uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta dotyczącym programu Czyste
Powietrze. W ramach działań proekologicznych prowadzona jest również edukacja
ekologiczna skierowana do uczniów szkół podstawowych. Na przełomie 2018/2019 i w 2019
roku na zajęcia i kampanie edukacyjną zostały przeznaczone środki w kwocie ponad 45 tys.
złotych. Środki te pochodziły z budżetu miasta oraz dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tabelaryczne zestawienie realizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych i remontów oraz
zleconej lub wykonanej dokumentacji technicznej:

L.p.
1.

2.

Nazwa Zadania
"Opracowanie dokumentacji technicznokosztowej zadania „Remont drogi gminnej
ul. Krasińskiego 440523K na działce nr ewid.
5423 w miejscowości Jordanów w km 0+000
- 0+233”.
"Opracowanie dokumentacji technicznokosztowej robót budowlanych pn.
„Przebudowa/wymiana sieci wodociągowej o
dł. ok. 630 m zlokalizowanej w chodniku dla
pieszych przy ul. Kolejowej w Jordanowie”

Termin Wykonania

Wartość
3 690,00 zł

28 luty 2019

31grudzień 2019

18 450,00 zł
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3.

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu
dla strefy płatnego parkowania w
Jordanowie obejmujący działki 5769/2,
5875/1, 5874,5876. Rynek

15kwiecień 2019

6 150,00 zł

4.

Dokumentacja projektowa remontu
krawężników przy drodze powiatowej nr
1685K Pcim-Jordanów na długości około 300
mb

10 kwiecień 2019

4 920,00 zł

5.

„Dokumentacja przebudowy drogi na
pierzei zachodniej w km 0+000 – km 0+089 i
pierzei południowej w km 0+000 – 0+118,50
Rynku na działkach nr ewid. 5878 i 5876 w
miejscowości Jordanów”.

10 kwietnia 2019

3 813,00 zł

6.

Projekt organizacji ruchu dla pierzei
zachodniej i południowej do wniosku o
dofinansowanie przebudowy dróg
samorządowych

29 marca 2019

1 230,00 zł

7.

Wykonanie poziomego oznakowania strefy
płatnego parkowania

30 kwietnia 2019

8 717,80 zł

8.

Dostawa kruszywa na drogę 3 maja boczna
5404/4 dr za lipą

4 kwietnia 2019

700,00 zł

9.

"Przejście rurociągu wodociągowego pod
drogą krajową nr 28 w km 56+930 ul. 3
Maja w miejscowości Jordanów"

10 lipca 2019

28 169,09 zł

10.

Zakup części do wiat przystankowych

29 marca 2019

1 580,92 zł

11.

Bieżące utrzymanie przystanków BUS na
terenie Miasta Jordanowa

30 czerwca 2019

3600,00 zł

"Wymiana krawężników na betonowe
elementy odwodnienia na drodze gminnej ul.
Gen. Maczka – do TR – do TAPI 440527K
w km 0+000 – 0+160", Aneks

10 czerwca 2019

21 894,00 zł

10 czerwca 2019

15 774,75zł

12.

13. Dostawa kruszywa na drogi gminne Św
Anny –szczyt dr 5538 – 2 samochody
tłucznia/ 30 Mg

30 listopad 2019

Hajdówka 5570 – 1 samochód tłucznia/15
Mg
Hajdówka 5557
Mg

1 samochód tłucznia/15

Zakopiańska 5622/1 - boczna– 10
samochodów nadziarna – 150/Mg
Droga 5970/2 ogródki działkowe -1
samochód tłucznia/ 15 Mg
Malejowska 5455–boczna - 1 samochód
tłucznia /15Mg
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3 Maja boczna za lipą 5404/4 -1 samochód
tłucznia 15Mg
14.

Bieżąca konserwacja drogi 3 maja boczna
5376/1

15 czerwca 2019

2 349,30 zł

15.

Likwidacja stanów awaryjnych dróg
Malejowska bariera 5456/1, Zagrody 5654, ścinanie poboczy obieranie rowów

10 czerwca 2019

5 190,60 zł

16. Bieżąca konserwacja drogi Gen. Maczka
boczna 5350

15 czerwca 2019

8 425,50 zł

17. Remonty cząstkowe – roboty uzupełnianie
nawierzchni dróg gminnych

29 czerwca 2019

39 360,00 zł

Mickiewicza, Dańkowskiego , Słowackiego,
Kopernika , Św Anny , Spółdzielcza ,
Zagrody, odcinek do ujęcia
18.

Dostawa kruszywa na drogi gminne 5455,
5432 Malejowska - boczne

9 sierpnia 2019

2 767,50 zł

19.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na
drodze 5988 Rynek

14 sierpnia 2019

13 586,58 zł

10 września 2019

2 133,80 zł

20. Wykonanie oznakowania placów targowych
21.

Wykonanie inwestycji pokrycie dachowego
szkoła podstawowa ul. Kolejowa

15 października 2019

33 806,84 zł

22.

Umocnienie korpusu drogi gminnej
Hajdówka na odcinku na 10 mb 5547/3

23 września 2019

9 225,00 zł

23.

Wykonanie remontu chodnika przy ul.
Konopnickiej w Jordanowie

20 września 2019

4 366,50 zł

24.

Prace naprawcze dróg gminnych ul.
Komunalna, 3 Maja boczna

15 września 2019

5363,65zł

25.

Wykonanie dokumentacji techniczno –
kosztowej dachu na budynku Kopernika 13

30 września 2019

1.300,00zł

26.

Koszenie poboczy dróg gminnych

20 września 2019

3 444,00 zł

27. Wykonanie naprawy odwodnienia drogi ul.
Mickiewicza

30 września 2019

10 860,90 zł

28. Naprawa opraw piktogramów wskazujących
drogi ewakuacyjne budynek Rynek 1

8 listopada 2019

2263,20

29.

Rozdział energii elektrycznej w budynku 3
Maja 2

15 grudnia 2019

3 075,00 zł

30.

Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji
deszczowej przy drogach gminnych

1 października 2019

6 765,00zl
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31. Udrożnienie koryta potoku z namułów pod
mostem koło restauracji Strumyk

31 października 2019

1 476,00 zł

32. Czyszczenie i wywóz namułu z przepustu ul
Przemysławowa

31 października 2019

3 075,00 zł

31 października 2019

2 970,00 zł

31 października 2019

6 573,12 zł

33.

Wykonanie odwodnienia drogi 5583/1 –
Zakopiańska –boczna

34. Prace naprawcze na drodze gminnej 5557/1
Zakopiańska – do szczytu Hajdówki w
zakresie wykonania nawierzchni tłuczniowej
35.

Zakopiańska – boczna 5583/1 dostawa
korytek

10 czerwca 2019

1.299,99zł

36.

Hajdówka droga 5570- dostawa korytek

10 czerwca 2019

2.460,00zł

37.

Projekt stałej organizacji ruchu ul. Bat
Chłopskich

30 listopada 2019

1 476,00 zł

15 października 2019

1 845,00 zł

38. Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji
deszczowej przy drogach gminnych
39.

Wykonanie okucia kominów wentylacji na
budynku mienia komunalnego Kopernika 11

31 października 2019

1 230,00 zł

40.

Wykonanie oznakowania pionowego na
działkach 5769/2, 5875/1, 5874,5876 Rynek

31 października 2019

6 912,55 zł

25 października 2019

6 519,00 zł

41. Poprawa nawierzchni dróg gminnych 5404/4
3 Maja - boczna oraz 5583/1 zakopiańska –
boczna
42.

Wykonanie przebudowy drogi na pierzei
zachodniej w km 0+000 – km 0+089 i pierzei
południowej w km 0+000 – 0+118,50 Rynku
na działkach nr ewid. 5878 i 5876 w
miejscowości Jordanów”.

30 grudnia 2019

r.

590 030,67 zł

(Funduszu Dróg Samorządowych)
43.

Montaż bariery ochronnej na drodze
gminnej Hajdówka nr 5547/3. Wykonanie
podbudowy drogi gminnej nr 5658
Przemysłowa - boczna wraz z montażem
bariery ochronnej

18 listopada 2019

14 585,00zł

44.

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych na
działkach 5502 Malejowska - boczna, 5347
Gen. Maczka –boczna w Jordanowie

od 6 listopada do 15
grudnia 2019

62 230,62 zł
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45. Montaż instalacji oblodzeniowej na budynku
szkoły podstawowej ul. Kolejowa 7

od 18 listopada do 25
grudnia 2019

24 000,00 zł

46. Remont drogi Powiatowej nr 1685K Pcim –
Łętownia- Jordanów w ramach inwestycji
związanych z budowa kanalizacji sanitarnej
strona prawa ul. Gen . Maczka w km 17+129
do km 17+188 w Mieście Jordanów

do 31 grudnia.2019

22 700,00zł

Porozumienie z Powiatem Suskim
47.

Dostawa parkometrów i
urządzenia
kontrolerskiego wraz z niezbędnym
oprogramowaniem dla Strefy Płatnego
Parkowania w Jordanowie

1 lipca 2019 do 1 lipca
2022
17 maja 2019

5 535,00zł

10 lipca 2019

18 450,00zł

50. Opracowanie kosztorysu konserwatorskiego
restauracji dekoracji malarskich w
budynku Rynek 2

17 kwietnia 2019

3 000,00zl

„Wykonanie prac konserwatorskich
dekoracji malarskich (XIX w.) w
pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza
i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w
Jordanowie – ETAP I”

10 grudnia 2019

529 653,38zł

52. Opracowanie dokumentacji zamiennej ,
dokumentacji projektowej dla renowacji
plant Jordanowskich

20 grudnia 2019

76 905,00zl

53. Nisko emisyjny transport – Trasa B ,C

31.grudnia 2019

616 321,14 zł

54. Przegląd orynnowania budynku Rynek 1

28 listopad 2019

2 460,00zł

55. Zabezpieczenie zdrojów ulicznych

28 listopad 2019

1 482,90zł

56. Opracowanie aneksu do PFU budowy
PSZOK

28 luty 2019

2 500,00zł

57. Remont wentylacji w pomieszczeniach
świetlicy szkolnej

2 lipca 2019

8 301,47zł

48.

Wykonanie opinii określającej wartości
estetyczne i historyczne odkrytych
polichromii w budynku Rynek 2

216 000,00zł

49. Opracowanie badań stratygraficznych
odkrytych polichromii w budynku Rynek 2

51.
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5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowany był projekt pn. „Po prostu
lampy”. Środki przeznaczone na realizacje Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku wyniosły
60 000,00 złotych.
W ramach zwycięskiego projektu wyłoniony wykonawca prac firma Petra Energia Sp. z o.o.
wykonała dokumentację projektową oraz zamontowała 7 kolektorów słonecznych wraz
z oprawami oświetlenia, sterownikami na słupach w ramach zadania „Zakup, dostawa
i montaż 7 lamp solarnych z czujnikiem ruchu na ulicy Zakopiańskiej (bocznej) – droga nr
ewid. 5622/1”. Początkiem października 2019 r. nastąpi odbiór zadania i przekazanie do
użytkowania. Realizacja zadania wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników
drogi.
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
Miasto Jordanów posiada 731 działek o powierzchni ogólnej 98.9229 ha o wartości
księgowej: 5.359 553,00 zł z uregulowanym stanem prawnym (założone zostały księgi
wieczyste).
Miasto Jordanów posiada 20 obiektów budowlanych o wartości księgowej: 10.442.508,61 zł.
W dniu 09.12.2019 r. Uchwałą Nr XII/101/2019 Rada Miasta Jordanowa uchwaliła Wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Jordanów na lata 20202024, w którym określono kluczowe kwestie związane z gospodarowaniem mieniem
komunalnym dotyczące:
1) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjalne;
2) analizy potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali;
3) planowaną sprzedaż lokali;
4) zasady polityki czynszowej;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;
7) warunki obniżenia czynszu;
8) wysokość kosztów przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w tym
koszty bieżącej
konserwacji, koszty remontów i modernizacji, koszty zarządu nieruchomościami, a także
koszty inwestycyjne;
9) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W chwili obecnej zawartych jest ponad 40 umów dzierżawy, najmu, użyczenia.
Zasady zawierania umów użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości lub lokali
użytkowych stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Miasta Jordanowa oraz
zasady ustalenia stawek czynszu użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości zostały
określone w Zarządzeniu nr 26/2017 r. Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia
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2017 r. W roku 2019 trwały prace nad uaktualnieniem w/w Zarządzenia, dzięki któremu
w roku 2020 będzie możliwa zmiana stawek bazowych czynszu.
7. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
7.1. Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Miasta Jordanowa jest dokumentem identyfikującym długookresowe
wyzwania rozwojowe. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania, dokąd zmierzamy i co chcemy
osiągnąć mając określony bagaż doświadczeń i dysponując konkretnymi możliwościami.
Zakres czasowy Strategii Rozwoju Miasta Jordanowa pokrywa się z okresem nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz dodatkowo wyznacza cele
miasta do roku 2030. Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu zasady
zrównoważonego rozwoju, a więc zachowania równowagi pomiędzy celami gospodarczymi,
społecznymi i wymogami środowiskowymi.
WIZJA MIASTA, rozumiana, jako postrzegany i jednocześnie pożądany w perspektywie
realizacji strategii obraz Jordanowa to obraz miasta czystego i przyjaznego środowisku,
stawiającego na rozwój odnawialnych źródeł energii, pielęgnującego tradycję i dbającego
o rozwój lokalnych artystów, o bogatej ofercie turystycznej i edukacyjnej.
Wizja rozwoju Miasta Jordanowa została skonstruowana przy uwzględnieniu następujących
założeń:
- Wizja obrazująca stany i procesy pożądane przez mieszkańców Jordanowa,
- Wizja składająca się z elementów wzajemnie się wspomagających a jednocześnie
możliwych do zrealizowania,
- Wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów strategicznych istotnych z punktu
widzenia mieszkańców Jordanowa.
Misja Miasta Jordanowa określa rolę włodarzy jak i społeczności lokalnej w procesie rozwoju
miasta.
Zgodnie z misją, władze samorządowe pełnią rolę pomysłodawcy i realizatora dla zadań
zgodnych ze Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa na lata 2015-2022 z horyzontem
długoterminowym do 2030 r. tj. działań zmierzających do rozwoju miasta poprzez
wykorzystanie wszystkich jego atutów i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Strategia Rozwoju Miasta Jordanowa na lata 2015-2022 z horyzontem długoterminowym do
2030 r. powstała także w oparciu o podejmowanie inicjatyw przez organizacje pozarządowe,
jednostki podległe Urzędowi Miasta, przedsiębiorców oraz grupy mieszkańców.
7.2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowanie Miasta
Jordanowa
W dniu 28 czerwca 2019 r. Rada Miasta Jordanowa podjęła Uchwałę Nr VIII/63/2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa. Do punktowej zmiany studium
zakwalifikowano 34 obszary SUiKZP w oparciu o 48 wniosków. Obszarowo najwięcej
wniosków dotyczyło zmian na cele usługowe oraz przemysłowe. Załącznik nr 1 do uchwały
obejmuje cały obszar Miasta Jordanowa i dotyczy zmiany tekstowej studium. Natomiast na
załączniku nr 2 przestawione obszary do zmiany graficznej i testowej studium.
Przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy prac
planistycznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SoftGIS s.c. z którą w dniu 1 sierpnia
2019 r. została podpisana umowa na wykonanie punktowej zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

18

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym do końca 2019 r. wykonane i rozliczone
zostały II etapy prac nad projektem studium.
Etap I obejmował prace wstępne, zebranie wniosków do studium oraz opracowanie koncepcji
studium. Zainteresowani mogli składać wnioski:
- do części tekstowej dla obszaru całego miasta ,
- do części rysunkowej studium dla obszaru wskazanego na załączniki nr 2 do uchwały,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.
O przystąpieniu do sporządzania studium powiadomiono 29 instytucji i organów właściwych
do uzgadniania i opiniowania studium. Do urzędu Miasta Jordanowa zostały złożone wnioski
i uwagi do studium od 6 instytucji i organów oraz 3 wnioski od osób fizycznych.
Miasto przekazało firmie planistycznej niezbędne materiały i dokumenty do przygotowania
projektu zmiany studium.
Etap II dotyczył wykonania projektu studium do procedury opiniowania i uzgadniania oraz
przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko.
7.3. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego
Miasto Jordanów posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego
Miasta co stanowi 2100 ha, tylko tereny kolejowe (teren zamknięty) zostały wyłączone
z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7.4. Gminny program rewitalizacji
Cel główny GPR:
Wzmocnienie procesu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, jako kluczowego
elementu dla zwiększenia włączenia społecznego i poprawy warunków życia, poprzez
tworzenie miejsc oraz rozwój oferty sprzyjającej aktywizacji mieszkańców, poprawę jakości
i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz współpracę międzysektorową i między
samorządową na rzecz rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, a także działania na rzecz
poprawy stanu środowiska.
Obszary rewitalizacji
Podobszar Rewitalizacji Nr 1 (w rejonie ulicy Przykiec)
Podobszar Rewitalizacji Nr 2 (rejonie ulicy 3-Maja)
Podobszar Rewitalizacji Nr 3 (w rejonie ulicy batalionów Chłopskich)
Podobszar Rewitalizacji Nr 4 (rejonie ulicy Przemysłowej)
Podobszar Rewitalizacji Nr 5 (w rejonie ulic Zakopiańska i Malejowska)
Podobszar Rewitalizacji Nr 6 (w rejonie ulic Rynek i Kopernika)
Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, obszar
rewitalizacji, to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, to znaczy:
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.
Wielkość obszaru rewitalizacji zweryfikowano dla określenia zgodności z Ustawą
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz dokumentem wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020” (MR/H 20142020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016 r. Ministra Rozwoju.
Łącznie w obszarze rewitalizacji mieszka 1 338 mieszkańców (25,22% wszystkich
mieszkańców miasta Jordanów). Obszary te zajmują powierzchnię 155,69 ha (7,40% całej
powierzchni miasta).
Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Jordanowie przyjęte
zostały uchwałą Nr XX/163/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016 r.
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w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta Jordanowa.
Kierunki działań:
1.1. Weryfikacja i wzmocnienie systemu wsparcia dla osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji.
1.2. Stworzenie warunków do integracji i włączenia społecznego mieszkańców.
1.3. Utworzenie przestrzeni i oferty dla aktywizacji społecznej oraz wzmocnienie dialogu
międzysektorowego w mieście
2.1. Świadome kształtowanie wizerunku miasta i oferty wspierającej rozwój lokalnej
przedsiębiorczości.
2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na rzecz kreowania nowych miejsc pracy oraz
działania na rzecz aktywizacji zawodowej.
2.3 Dialog i działania międzysektorowe i między samorządowe, na rzecz wzmocnienia
oferty Miasta.
3.1. Poprawa estetyki i funkcjonalności Miasta jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom
i jego gościom.
3.2. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców.
3.3. Stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego i rekreacji.
4.1. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji oraz edukacja
ekologiczna na rzecz zachowań proekologicznych mieszkańców.
4.2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych w opracowaniu wykorzystano wyniki
opracowanej analizy wskaźnikowej. Przyjęto, iż obszary zdegradowane to tereny, na
których co najmniej 7 wskaźników przekracza wartość progową (medianę) dla całej gminy.
Przyjęto jako podstawę wyznaczenia granic podobszarów zdegradowanych granice
modułów przestrzennych analizy.
Wyznaczony obszar rewitalizacji, jest obszarem o szczególnej koncentracji negatywnych
zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub
środowiskowej, a w kategoriach rozwojowych (perspektywa długofalowa) ma on istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego.
7.5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jordanowa
Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne, socjalne i zamienne.
Kwestie związane z mieszkaniowym zasobem Gminy reguluje ustawa z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego. Gmina, na zasadach i wypadkach przewidzianych w tej ustawie zapewnia lokale
socjalne i zamienne. Poniżej w tabelach przedstawiony został zasób mieszkaniowy Gminy
Miasto Jordanów:
Lokale mieszkalne:
Lp.

1.

Lokalizacja

ul. Kopernika 11/1

Powierzchnia
użytkowa

29,70 m2

Wyposażenie
Woda
bieżąca

jest

Kanalizacja

jest

Centralne
ogrzewanie

brak

Ciepła
woda
użytkowa

Stan
techniczny

brak

dobry

20

2.

ul. Kopernika 11/2

20,80 m2

jest

jest

brak

brak

dobry

3.

ul. Kopernika 11/3

29,70 m2

jest

jest

brak

brak

dobry

4.

ul. Kopernika 11/4

20,80 m2

jest

jest

brak

brak

dobry

5.

ul. Piłsudskiego 1/14

42,49 m2

jest

jest

jest

brak

b. dobry

6.

ul. Piłsudskiego 1/21

37,15 m2

jest

jest

jest

brak

b. dobry

7.

ul. Słowackiego 2/3

49,00 m2

jest

jest

brak

brak

przeciętn
y/ średni

8.

ul. Konopnickiej 6

30,00 m2

jest

jest

jest

jest

b. dobry

9.

ul. Konopnickiej 6/1

25,00 m2

jest

jest

jest

jest

b. dobry

RAZEM

284,64 m2

Lokale socjalne:
Lp.

Lokalizacja

Powierzchnia
użytkowa

Wyposażenie
Woda
bieżąca

Kanalizacja

Centralne
ogrzewanie

Ciepła
woda
użytkowa

Stan techniczny

1.

ul. Kopernika 13

46,00 m2

jest

jest

jest

jest

zły

2.

ul.
Kopernika13/1

48,60 m2

jest

jest

jest

jest

przeciętny/
średni

3.

ul.
25

Piłsudskiego 54,00 m2

jest

jest

jest

jest

przeciętny/
średni

Razem:

148,60 m2

Zasady polityki czynszowej:
1) Celem polityki czynszowej winno być kształtowanie stawek czynszu za lokale wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na poziomie uwzględniającym docelowo pokrycie
przez najemców kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i właściwym stanem
technicznym zasobu mieszkaniowego Gminy.
2) Czynsz najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku,
koszty utrzymania zieleni i otoczenia budynku oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego
użytkowania.
Stawka czynszu za 1 m2 pow. użytkowej wynosi 2,61 zł, i 2,90 zł,
- dla mieszkań socjalnych stawka jest obniżona o 10% za brak cen ogrzewania,
- czynsz najmu za lokal jest płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
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7.6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zaopatrzenie w wodę
Długość sieci wodociągów miejskich wynosi prawie 21 km. W 2019 roku w ramach
prowadzonego zadania związanego z rozbudową sieci wodociągowej realizowane zostały
prace polegające na budowie, przebudowie i modernizacji sieci w obrębie aglomeracji
miejskiej. Z wodociągów korzysta około 4270 mieszkańców tj. ponad 80 % ogółu
mieszkańców. Woda pobierana z rzeki Skawy na ujęciu typu „kaukaskiego”, uzdatniana jest
na stacji uzdatniania wody przy użyciu lampy UV. Dostarczana jest przez wysokowydajne
i energooszczędne systemy pompowe do żelbetowego zbiornika wyrównawczego
o pojemności 500 m³, zlokalizowanego na szczycie góry Hajdówka. Ze zbiornika woda
grawitacyjnie podawana jest rurociągiem do sieci miejskiej. Zbiornik wyrównawczy stanowi
rezerwuar wody pitnej dla miasta.
Drugi wodociąg wykorzystujący wodę źródlaną, jest administrowany przez Spółkę WodnoWodociągową Przykrzec. Ujęcie wraz ze zbiornikiem znajduje się na górze Przykrzec.
Długość sieci wynosi 3,5 km, a z wody korzysta ok. 70 domostw oraz obiekty użyteczności
publicznej m.in. budynek Miejskiego Przedszkola.
Mieszkańcy Jordanowa mogą również korzystać z wody źródlanej z ujęcia Przykrzec poprzez
11 zdrojów ulicznych, znajdujących się na terenie miasta.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 10,3 km. W 2019 roku w ramach
prowadzonego zadania związanego z rozbudową sieci kanalizacyjnej realizowane zostały
prace polegające na budowie, przebudowie i modernizacji sieci w obrębie aglomeracji
miejskiej. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 50 % mieszkańców miasta.
Od 2003 roku pracuje miejska biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków, w technologii
nisko obciążonego osadu czynnego. Wydajność oczyszczalni wynosi 400 m³/d (dwa ciągi
technologiczne po 200 m³/d), z zakładaną elastycznością zakresu pracy 120–520m³/d, tj. 30–
130 % wartości nominalnej.
W 2019 roku w ramach prowadzonego projektu obejmującego również rozbudowę
oczyszczalni ścieków Wrzosy wykonano szereg prac budowlanych i montażowych. Powstał
zbiornik reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, które przeszły już próbę szczelności,
wykonano również schody zewnętrzne i pomosty. Zbudowano stację mechanicznego
oczyszczania ścieków i zakończono ocieplenie ścian reaktora biologicznego, trwają natomiast
prace nad instalacją technologiczną. W nowo powstałym budynku technicznym wykonywane
są instalacje, zaś w budynku techniczno-magazynowo-socjalnym trwają prace
wykończeniowe. Wcześniej obiekt został ocieplony, a jego dach przebudowano. W ramach
rozbudowy oczyszczalni wykonano płytę i posadowiono biofiltr.
Obecnie oczyszczalnia przyjmuje około 117000 m³ ścieków rocznie, poprzez istniejącą
kanalizację sanitarną jak również ścieki dowożone pojazdem asenizacyjnym.
Przy firmie „Valvex” działa oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno–biologicznego,
przepustowość 250 m³ na dobę. Stopień redukcji zanieczyszczeń wynosi 85%. Ilość
oczyszczonych ścieków rocznie wynosi 25.700 m³. Oczyszczone ścieki wpuszczane są do
rzeki Skawy.
Władze Miasta Jordanowa zamierzają zmodernizować i rozbudować istniejącą sieć
kanalizacyjną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Koncepcja kanalizacji sanitarnej miasta obejmuje: modernizację istniejącej kanalizacji
betonowej poprzez jej uszczelnienie, budowę około 20,2 km sieci kolektorów-grawitacyjnych
i ciśnieniowych, skierowanie części sieci do oczyszczalni na os. Wrzosy, z najbliżej
położonego terenu, skierowanie części kanalizacji (poprzez główny kolektor) do oczyszczalni
w Osielcu (Gmina Jordanów). W ramach realizacji Krajowego Systemu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych – opracowana jest koncepcja dalszej modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni, uwzględniająca przyjmowanie ścieków rozbudowaną kanalizacją z terenu
Jordanowa oraz Naprawy (Gmina Jordanów). Miasto posiada częściowo kanalizację
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burzową. Kanalizacja burzowa jest nadzorowana i eksploatowana przez zarządców dróg,
w pasie których jest zlokalizowana (drogi gminne, drogi powiatowe, droga krajowa).
Niezbędne jest więc opracowanie planu kompleksowej kanalizacji burzowej dla miasta oraz
przystąpienie do jego realizacji.
7.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jordanów ma przyczynić się do osiągnięcia celów
Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
• a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej
gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Cele szczegółowe
- Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 o 0,64 Mg/rok i ograniczenie emisji pyłu PM 10
o 0,01 Mg/rok poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze o 6,7
GJ/rok, uzyskane w okresie 2015-2020.
- Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 15 Mg/rok generowanej przez transport
poprzez ograniczenie zużycia energii o 206,67 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.
- Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów PM10 14,98 Mg/rok, CO2 o 3 489,92 Mg/rok
poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków m.in. mieszkalnych w energię elektryczną
i cieplną, ograniczające zużycie energii o 22 676,93 GJ/rok, z równoczesną produkcją energii
z OZE 11 733,00 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.
- Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw
w realizacji działań ograniczających niską emisję.
- Cel szczegółowy 5. Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach:
mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu
w okresie 2015-2020.
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach
mieszkańców Miasta starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne,
o wysokiej sprawności i ekologiczne. Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność
paliwa), przyczyni się znacznie do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność
i polepszy wizerunek Miasta. Gmina mając na uwadze stan powietrza, jakość życia
mieszkańców, ich potrzeby i plany podjęła działania o pozyskanie dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych na zakres prac modernizacyjnych z zakresu gospodarki cieplnej. Udział
środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców, możliwości
finansowych Miasta oraz pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przewiduje się, że mieszkańcy mogą liczyć na
uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50 % faktycznych kwalifikowanych kosztów
wykonania modernizacji nie więcej niż 7 500 zł. przy wymianie kotła.
Zgodnie z tym dokumentem polityka energetyczna miasta powinna uwzględnić następujące
elementy:
• edukację społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii
odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach
użyteczności publicznej;
• zapewnienie dostawy paliw i energii o określonej jakości i pewności zasilania dla
obecnych i przyszłych odbiorców;

23

•
•

racjonalizację użytkowania energii;
sukcesywne eliminowanie paliw węglowych w wyniku konwersji kotłowni i zamiany
pieców węglowych;
• zwiększenie udziału energii odnawialnej, głównie energii słonecznej do przygotowania
ciepłej wody, energii wiatru oraz poprzez wykorzystanie biomasy do ogrzewania.
Ponadto należy wspierać termomodernizację obiektów zlokalizowanych na terenie miasta.
7.8. Program Ochrony Środowiska
Cele i kierunki działań przyjęte do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla
Miasta Jordanowa na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20212024
L.p.

Obszar interwencji

Cele / kierunki interwencji

1.

Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Cel.
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji
oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Kierunki interwencji:

2.

Zagrożenie hałasem

1) ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych
źródeł - budynki i infrastruktura publiczna:
• modernizacja budynków użyteczności publicznej
(termomodernizacja, instalacja OŹE, wymiana źródła c.o.
i c.w.u., wymiana oświetlenia),
• modernizacja oświetlenia ulicznego,
• rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta;
2) ograniczenie zużycia energii - transport:
• rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa, remont
i oznakowanie ścieżek rowerowych),
• utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję
zanieczyszczeń (remonty i poprawa stanu nawierzchni dróg);
3) ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych
źródeł - budownictwo mieszkaniowe:
• wymiana niskosprawnych pieców węglowych na ekologiczne,
• montaż instalacji odnawialnych źródeł energii,
• termomodernizacja budynków mieszkalnych,
4) ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej:
• termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł
energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u,
• poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii
i pojazdów;
5) działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne:
• edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne
i promocyjne,
• wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie
Miasta i jednostkach.
• planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.
Cel.
Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat akustyczny
oraz stosowanie zabezpieczeń akustycznych dla terenów
mieszkalnych.
Kierunki interwencji:
1) wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla
poszczególnych terenów,
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2) kontynuowanie kontroli hałasu do środowiska z obiektów
działalności gospodarczej.
3

4.

Pola
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Cel.
Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego.
Kierunki interwencji:
1) rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi strefami
ochronnymi,
2) udział społeczeństwa w uzgadnianiu niskokonfliktowych lokalizacji
nowych źródeł pól elektromagnetycznych.
Cele.
Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą
i deficytem wody.
Minimalizacja ryzyka powodziowego.
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód.
Kierunki interwencji:

5.

Gospodarka wodnościekowa

1) działania lokalne poprawiające stan wód powierzchniowych
i podziemnych:
• ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł
rozproszonych: zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych
i przemysłowych, w tym spływów powierzchniowych
zanieczyszczonych ścieków opadowych do wód podziemnych,
• działania edukacyjne dla rolników w zakresie właściwego
stosowania nawozów sztucznych, naturalnych, środków
ochrony roślin w celu przeciwdziałania zanieczyszczenia
środowiska biogenami.
2) Działanie na rzecz zabezpieczenia miasta przed powodzią i suszą
hydrologiczną:
• właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią
i suszą hydrologiczną z uwzględnieniem wymagań dotyczących
oceny zagrożenia tymi zdarzeniami,
• sukcesywne
prowadzenie
prac
konserwacyjnych
i modernizacyjnych w obrębie urządzeń wodnych (głównie
konserwacja
rowów,
śluz
wałowych,
naprawa
i modernizacja wałów przeciwpowodziowych),
• wdrożenie ochrony naturalnych terenów zalewowych,
• wyznaczenie i wprowadzenie do planów zagospodarowania
przestrzennego wytycznych z map zagrożenia i ryzyka
powodziowego lub innych branżowych dokumentów w tym
zakresie, propagowanie całkowitego zakazu realizacji
inwestycji budowlanych niezwiązanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym na tych obszarach,
• współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi
samorządami w celu realizacji kompleksowego systemu
ochrony przed powodzią.
Cel.
Wyposażenie terenu miasta w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
Kierunki interwencji:
1) kontynuacja inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji
gminy zgodnie z projektem„ Gospodarka wodno-kanalizacyjna
w aglomeracji Jordanów”.
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6.

Zasoby geologiczne

Cel.
Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.

7.

Gleby

Kierunki interwencji:
1) uwzględnianie w Planach zagospodarowania przestrzennego
wszystkich złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami
o ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem,
2) zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk.
Cel.
Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
zapobieganie degradacji gleb, powierzchni ziemi oraz właściwe
gospodarowanie gruntami.

8.

9.

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Zasoby
przyrodnicze

Kierunki interwencji:
1) zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi.
2) rozwój monitoringu gleb,
3) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta
w zakresie właściwego użytkowania gruntów i gleb,
4) identyfikacja i monitoring osuwisk.
Cel.
Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w mieście
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Kierunki interwencji:
1) osiągnięcie poziomów recyklingu surowców oraz ograniczenia
ilości składowania odpadów ulegających biodegradacji,
2) zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych, niebezpiecznych, opakowaniowych, biodegradowalnych i innych,
3) zwiększenie możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych,
4) kontynuacja działań na rzecz demontażu wyrobów zawierających
azbest z budynków mieszkalnych i bezpieczne usunięcie ich
z terenu miasta,
5) edukacja mieszkańców na temat konieczności segregowania
i właściwego postępowania z odpadami,
6) edukacja na temat szkodliwości azbestu oraz bezpiecznych metod
usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
Cel.
Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie degradacji
ekosystemów w szczególności objętych przestrzenną formą
ochrony, zrównoważona gospodarka leśna, tworzenie zielonej
infrastruktury.
Kierunki interwencji w zakresie ochrony środowiska
przyrodniczego:
1) ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości
istnienia gatunków i stabilności ekosystemów poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów,
2) przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody,
3) utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
i gatunków flory fauny,
4) uwzględnienie terenów chronionych i zasad ich ochrony
w planowaniu przestrzennym,
5) popularyzacja idei ochrony przyrody.
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Kierunki interwencji w zakresie ochrony lasów i zieleni
urządzonej:
1) zachowanie i zwiększenie terenów leśnych oraz innych terenów
zielonych (parki, boiska, obszary zieleni na terenach miejskich,
zieleń przydrożna, zieleń miejska),
2) zrównoważona gospodarka leśna,
3) stworzenie warunków ochrony korytarzy leśnych.
10.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Cel.
Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu
transportu materiałów niebezpiecznych oraz gazociągów.
Kierunki interwencji:
1) wspieranie i stałe ulepszanie współpracy organów i służb
ratownictwa biorących udział w przeciwdziałaniu bądź usuwaniu
skutków poważnych awarii i zagrożeń naturalnych,
2) minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej.

8.POMOC SPOŁECZNA
8.1 Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
Głównym celem strategii jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
W celu właściwej realizacji celów pracownicy socjalni prowadzą stały monitoring rodzin
wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej w gminie. Pozyskiwanie
i aktualizacja informacji o potrzebach rodzin wymagających wsparcia społecznego
prowadzona jest w ramach współpracy instytucji pomocy społecznej, szkół i przedszkoli oraz
organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta a także instytucji powiatowych:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego i Kuratorów angażujących się
w pomoc na rzecz rodzin i dzieci.
W wyniku diagnozy udzielane jest wsparcie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy.
W 2019 roku ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej skorzystało 227 osób na
kwotę: 644 420,72 zł, natomiast pomocą w formie pracy socjalnej objęto 163 osoby.
Osobom samotnym , które z powodu niepełnosprawności, chorób i wieku wymagały pomocy
ze strony innych osób świadczono usługi opiekuńcze.
W 2019 roku zrealizowano następujące usługi opiekuńcze:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi: liczba godzin
480 na kwotę: 11 400,00 zł całość kosztów została sfinansowana z budżetu wojewody;
Usługi opiekuńcze podstawowe dla 2 osób: liczba godzin 626,50 na kwotę 7820,00 zł;
Usługi opiekuńcze podstawowe w ramach Programu „Opieka 75+”dla 3 osób: liczba godzin
219 na łączną kwotę: 4 444,20 zł z czego 50 % tj. 2 222,10 zł finansowane z budżetu
wojewody, a 50 % ze środków własnych gminy.
Zapewniono pracownikom rozwój zawodowy poprzez udział w kursach i szkoleniach.
W 2019 roku pracownicy wzięli udział w 24 szkoleniach na kwotę: 7 527,00 zł.
Na realizację świadczeń wychowawczych „ 500+” wydatkowano kwotę: 4 277 881,27 zł programem: „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” objęto 567 rodzin w których
świadczeniobiorcami było 1482 dzieci.
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Z rządowego programu „Dobry start” - „300+” skorzystało 628 dzieci z 416 rodzin
i wydatkowano na ten cel kwotę: 188 400,00 zł.
W celu zapewnienia kompleksowej pomocy mieszkańcom należy w najbliższym czasie
rozbudować infrastrukturę socjalną o :
- mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi - czyli lokal mieszkalny,
którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia
samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną.
Przygotowaniem tym zajmują się specjaliści z różnych dziedzin: pracownik socjalny,
psycholog, terapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun i inni.
Umieszczanie osoby w mieszkaniu chronionym to rodzaj wsparcia udzielany różnym grupom
posiadającym podobny problem życiowy, na przykład niepełnosprawność. Wsparcie to
powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych
mieszkańców;
- utworzenie co najmniej 2 nowych lokali socjalnych - które są głównym instrumentem
zapewnienia minimalnych warunków mieszkaniowych w gminie.
8.2. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Uchwalenie Programu zgodnie z art. 35a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.
poz.1336), należy do zadań powiatu.
8.3 Gminny program wspierania rodziny
Ustawa z dnia 9. czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada na Gminy obowiązek opracowania i realizacji Programu Wspierania Rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jordanowa opracowany został na lata 20192021 r. Niniejszy program jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych
w Gminie Miasto Jordanów od 2012 roku.
W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter
interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego
lokalnego systemu.
Podstawowym założeniem programu jest tworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci
i rodzin przeżywający trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych w celu
przywrócenia im zdolności do pełnienia tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz
zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Zadania realizowane w ramach programu skierowane są nie tylko na dziecko lecz także dla
całej rodziny, nawet w sytuacji kiedy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną
w celu odzyskania przez nią pełni funkcji opiekuńczej.
Jednym z celów jest stworzenie rozwiązań profilaktycznych umożliwiających działania
osłonowe zapobiegające izolacji i marginalizacji mieszkańców Miasta Jordanów oraz
działania ratownicze i wspomagające dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Założenia programu są zgodne z głównym przesłaniem Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla miasta Jordanów, która koncentruje się na
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta, a tym samym potrzeb rodziny.
Ze sprawozdania wynikają następujące kierunki działań dla Miasta Jordanów.
• położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku;
• wzmocnienie działań profilaktycznych;
• doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie różnych form pomocy rodzinie;
w tym promowanie funkcji rodziny wspierającej
• rozwój placówki wsparcia dziennego;
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• dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny (szkoły ,przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe);
Wskazane jest podejmowane działań przede wszystkim profilaktycznych i wspomagających.
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne
współdziałanie wielu służb organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem
wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.
9. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
9.1 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm./ oraz ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym /Dz.U. 2019 r., poz 2371, z późn. zm./,
a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1492 z późn.zm./, prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w oparciu o roczny, gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Jordanowa na rok 2019” został przyjęty uchwałą Miasta Jordanowa Nr XLI/374/2018
z dnia 15 października 2018 roku.
Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców oraz
prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Niniejszy Program został opracowany w oparciu o „Diagnozę lokalnych zagrożeń
społecznych” zrealizowaną przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa w III kwartale
2017 r. oraz bieżące dane z lokalnych instytucji działających w obszarze profilaktyki
W Jordanowie działalność prowadzą obecnie 21 punkty sprzedaży alkoholu, w tym:
- punkty sprzedaży detalicznej (sklepy) 15
- punkty gastronomiczne (lokale) 6
W 2019 r. wydano łącznie 21 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): łącznie 13 z podziałem
na zawartość alkoholu:
• do 4,5% alkoholu: 4
• od 4,5% do 18% alkoholu : 4
• powyżej 18% alkoholu: 5
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): łącznie 8
z podziałem na zawartość alkoholu:
• do 4,5% alkoholu: 3
• od 4,5% do 18% alkoholu: 3
• powyżej 18% alkoholu: 2
3) zezwolenia jednorazowe: 4
Realizacja celów szczegółowych programu
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych
przemocą w rodzinie.
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1. Współfinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych z terenu Miasta
Jordanowa:
1) w ramach realizacji tego działania Miasto Jordanów zawarło umowę ze Stowarzyszeniem
Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów (Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.2.2019
z dn. 28.02.2019 r. na kwotę 8.000 zł) ze specjalistycznej pomocy korzystało regularnie
11 uzależnionych osób oraz 14 współuzależnionych podczas 132 godz.
spotkań
terapeutycznych.
2) pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom udzielał Pełnomocnik
ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy oraz Miejska Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie 8 osób przedstawicieli instytucji z terenu
Miasta) – prowadzono czynności zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu tj. 24 spraw alkoholowych, w tym na badanie przez
biegłych w kierunku uzależnienia skierowano 11 osób, 6 wniosków o leczenie odwykowe
skierowano do Sądu Rejonowego, pozostałe osoby korzystały z terapii dostępnej na terenie
Miasta i Powiatu.
Odbyło się 12 posiedzeń MKPIRPA i 10 posiedzeń Zespołu Motywującego, podczas których:
- motywowano osoby uzależnione do podjęcia terapii, kierowano do odpowiednich placówek,
monitorowano przebieg terapii;
- Zespół Motywujący MKPiRPA prowadził postepowanie w 24 sprawach alkoholowych
(rozmowy z osobami uzależnionymi, zgłaszającymi problem członkami rodziny);
- wydano 21 zezwoleń na sprzedaż alkoholu (13- sklepy, 8 – lokale), 4 jednorazowe
- opiniowano wnioski w sprawie działań profilaktycznych (warsztatów, szkoleń, pikników,
wydarzeń na terenie Miasta), które był realizowane i finansowane w ramach realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
- opiniowano wnioski w sprawie działań profilaktycznych (warsztatów, szkoleń, pikników,
wydarzeń na terenie Miasta , które były finansowane w ramach realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
II. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom dotkniętym
przemocą pomocy psychospołecznej i prawnej
Współfinansowanie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych z terenu
Miasta.
1) zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240
Jordanów (Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.3.2019 z dn. 28.02.2019 r. na kwotę 5.000 zł), ze
specjalistycznej pomocy korzystało regularnie 9 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach realizacji zadania zrealizowano 86 godz. konsultacji, podczas których osoby
doświadczające przemocy miały możliwość uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy.
2) Miasto Jordanów zawarło umowę nr PCPR/ZIK/9/2019 z dn. z dn. 02.04.2019 r., na kwotę:
4.000 zł z Powiatem Suskim, w sprawie dofinansowania Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie-Zespół ds. Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na
świadczenie specjalistycznej pomocy mieszkańcom Jordanowa. Udzielono specjalistycznej
pomocy 14 osobom z terenu Miasta Jordanowa (m.in. pomoc psychologiczna, poradnictwo
rodzinne, specjalistyczne, mediacje, terapia grupowa). Najczęściej zgłaszanymi problemami
były:
- zaburzenia psychopatologiczne, psychiczne: 21 porad
- przemoc ze strony bliskich: 16 porad
- problemy wychowawcze: 16 porad
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- problemy dorastania: 9 porad
- wydarzenia traumatyczne: 4 porady
- utrata osoby bliskiej: 4 porady
- konflikt rodzinny: 2 porady
- konflikt małżeński i w konkubinacie: 2 porady
- trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym: 2 porady
3) Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień pełni również funkcję Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego, który w 2019 r. prowadził 21 Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych
problemem przemocy. Odbyło się 55 posiedzeń grup roboczych podczas których prowadzono
procedurę Niebieska Karta z osobami doznającymi i stosującymi przemoc.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:
1. Realizowanie programów i zajęć profilaktycznych:
1) włączenie się w realizację ogólnopolskiej kampanii „NO PROMIL-NO PROBLEM”
(Szkoła Podstawowa w Jordanowie);
2) włączenie się w ogólnopolską kampanię
profilaktyczno-edukacyjną: „Bądźmy
poszukiwaczami autorytetu” realizowaną przez Fundację „ARCHEZJA” i Ministerstwo
Sprawiedliwości dla uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej, bez kosztów
3) realizacja warsztatów profilaktycznych „Oswoić emocje” – dla uczniów Zespołu Szkół im.
bł. ks. Piotra Dańkowskiego, kwota 1.000,00 zł.
4) dofinansowanie techniki estradowej (nagłośnienie, oświetlenie) spektaklu profilaktycznego
„Lekarz mimo woli” wystawionego przez uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja dla
mieszkańców Miasta Jordanowa, kwota 2.000,00 zł.
5) warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych ZS. Hugona Kołłątaja w Jordanowie:
„Zniewolony umysł”(alkohol, narkotyki, nielegalne substancje) oraz „Cyberprzemoc,”
kwota 1.000,00 zł
6) zorganizowano szkolenie dla sprzedawców alkoholu (24.06.2019 r.), w którym wzięło
udział 18 przedsiębiorców, kwota 700,00 zł
7) Projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów kl. VII-VIII Szkoły
Podstawowej w Jordanowie w dniu 05.11.2019 r., kwota 1.500,00 zł
8) kontynuacja udziału w
ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł."
Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych do realizacji programu (broszury, ulotki dla
rodziców i uczniów, materiały konkursowe) przeznaczone dla uczniów Szkoły
Podstawowej, kwota 1.230,00 zł
9) zakupiono pakiet filmów i materiałów profilaktycznych dla uczniów klas V-VIII Szkoły
Podstawowej w Jordanowie
w zakresie profilaktyki uzależnień od środków
psychoaktywnych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem internetu. Kwota 243,50 zł.
2. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje działające na terenie Miasta
Jordanowa na rzecz organizowania czasu wolnego (organizowanie zajęć
profilaktycznych: plastycznych, muzycznych, sportowo-rekreacyjnych):
Udzielono dotacji następującym organizacjom:
1) Ochotnicza Straż Pożarna „Prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu
Miasta Jordanowa przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów,” łączna kwota dotacji
13.000 zł;
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2) Ludowy Klub Sportowy „JORDAN,” Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w ramach profilaktyki uzależnień łączna kwota dotacji 33.000 zł;
3) Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” Organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży poprzez udział w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjnoprofilaktycznych chóru "Bel Canto" łączna kwota dotacji 14.000 zł;
4) Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła,” "Żyję zdrowo, wesoło,
działam twórczo przez 4 pory roku," kwota dotacji: 2.500 zł;
5) Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” "Jordanów - nasza wspólna historia"-organizowanie
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych kwota dotacji: 2.000 zł;
6) ZHP Hufiec Jordanów, "Podróż w czasie -Biwak z piosenką," kwota dotacji: 3.000 zł;
7) Rzymskokatolicka Parafia Przenajświętszej Trójcy Caritas „BARKA,” "Wesołe czwartki,"
kwota dotacji: 5.500,00 zł
8) współorganizowanie przez Miasto Jordanów Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
(02.06.2019 r.), kwota 1.500 zł z przeznaczeniem na wynajem i obsługę urządzeń
rekreacyjnych dla dzieci;
9) dofinansowanie wycieczki profilaktycznej do Wadowic dla dzieci i młodzieży z Placówki
wparcia dziennego „Prawie jak w domu” w kwocie 1.405,00 zł (zakup biletów wstępu,
transport)
10) dofinansowanie Pikniku Ekologicznego Ludzi Dojrzałych w dniu 21.09.2019 r., kwota
2.000,00 zł
11) dofinansowano spotkanie profilaktyczno-integracyjne z okazji Święta Niewidomego w
dniu 14.10.2019 r. w kwocie 500,00 zł
12) dofinansowano wkład własny do projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019
– realizowanego przez Szkołę Podstawową w Jordanowie, w kwocie 2.520,00 zł
3. Szkolenia:
1) W dniu 24.10.2019 r. w Urzędzie Miasta Jordanowa zostało zorganizowane szkolenie dla
nauczycieli: „Nowe media a cyberchoroby,” w którym wzięło udział 65 nauczycieli z placówek
oświatowych działających na terenie Miasta Jordanowa. Szkolenie zostało przeprowadzone
przez Panią Katarzynę Kudybę z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR, kwota
1.125,00 zł
2) dofinansowano szkolenia dla realizatorów Miejskiego Programu (przedstawiciele oświaty,
członków MKPiRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, Pełnomocnika ds. PUiPPR w celu
zwiększenia kompetencji, kwota 1.498,51 zł
4. Zakup materiałów szkoleniowych, nagród i publikacji związanych z realizacją
Programu:
1) zakupiono słodycze dla dzieci i młodzieży biorących udział w koncercie „Kolędujmy
wszyscy wraz” – „Mała Armia Janosika” w dn. 13.01.2019 r., kwota 200,00 zł
2) zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji Programu (warsztaty, szkolenia,
spotkania) na łączną kwotę 354,79 zł
3) zakup materiałów biurowych, nagród dla dzieci, na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
łączna kwota 697,29 zł
4) dofinansowanie „Mikołajkowego Spotkania” zorganizowanego dla rodzin z dziećmi
z terenu Miasta Jordanowa przez Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków
Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie: zakup słodyczy i napojów,
kolorowanek i artykułów papierniczych na łączną kwotę: 949,97 zł.
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IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
Mierniki:
− liczba wspieranych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje
i osoby fizyczne zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:
30.
− dystrybucja materiałów profilaktyczno-edukacyjnych do instytucji placówek i organizacji
na terenie Miasta przekazano ok. 600 szt. materiałów (plakaty, broszury, ulotki).
− prowadzono współpracę z organizacjami działającymi na terenie Miasta (wspólne
przedsięwzięcia, wymiana doświadczeń, współpraca bieżąca)
− finansowano wynagrodzenie MKPiRPA oraz Pełnomocnika ds. Profilaktyki ds. Profilaktyki
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy.
- finansowanie powoływania biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia:
- skierowano na badania przez biegłych 11 osób, łączny koszt badań i wydania opinii:
3.847,32 zł
- koszty postępowania sądowego: opłaty sądowe dotyczące wniosków skierowanych do
Sądu Rejonowego w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, łączny koszt
300,00 zł.
V. Podejmowanie działań w zakresie skutecznego przestrzegania prawa dotyczącego
dostępności do alkoholu, ograniczenia jego reklamy, promocji i spożywania.
- dystrybucja materiałów profilaktycznych do punktów sprzedaży alkoholu celem realizowania
zakazu sprzedaży alkoholu przekazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- przedstawiciele MKPiRPA oraz Policji przeprowadzili 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu,
nie stwierdzono istotnych naruszeń obowiązujących przepisów, przekazano przedsiębiorcom
materiały profilaktyczno-edukacyjne dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
i nietrzeźwym (plakaty, broszury, naklejki)
- w 2019 r. nie stwierdzono podstaw prawnych do wszczęcia postępowania w sprawie
o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
9.2 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
„Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jordanowa na rok 2019” został
przyjęty uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XLI/375/2018 z dnia 15 października 2018 roku.
Był on współrealizowany z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 r., gdyż działania tych programów uzupełniają się.
Celem głównym Programu było ograniczanie szkód związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Miasta Jordanowa.
Głównymi realizatorami Programu byli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Miasta Jordanowa, w szczególności:, Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
jednostki organizacyjne miasta, w szczególności placówki oświatowe,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Komisariat Policji,
Sąd Rejonowy,
Prokuratura Rejonowa,
placówki opieki zdrowotnej,
Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
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• organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Jordanowa.
Adresatami Programu byli mieszkańcy Miasta Jordanowa, a w szczególności:
•
•
•
•
•
•

dzieci i młodzież;
rodzice i opiekunowie;
nauczyciele i wychowawcy;
osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych
rodziny, w których występuje problem
pracownicy podmiotów działających w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kuratorzy
sądowi, policjanci, pracownicy socjalni, terapeuci).

•
Realizacja celów szczegółowych programu:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
- współpraca z Punktem Konsultacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Trzeźwości
„DOM” informowanie i kierowanie osób z problemami związanymi z nadużywaniem substancji
psychoaktywnych,
- współpraca z Policją, placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych o formach i miejscach pomocy
w lokalnych instytucjach.
II. Udzielanie rodzinom, w
psychospołecznej i prawnej.

których występują problemy narkomanii

pomocy

- zgodnie z informacjami uzyskanymi z placówek i instytucji działających w zakresie
udzielania pomocy z osobom uzależnionym/zagrożonym uzależnieniem od środków
psychoaktywnych, z pomocy postaci poradnictwa i terapii skorzystało 3 mieszkańców Miasta
z problemem narkomanii;
- prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM”,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w lokalnych
instytucjach (ok. 300 szt.);- placówki oświatowe na terenie Miasta prowadziły działania
profilaktyczne dla uczniów, spotkania z rodzicami (przekazywanie informacji na temat
zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych i dopalaczy).
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
- zakupiono 2 pakiety programów profilaktyczno-wychowawczych- „Eduterapeutica”
„Uzależnienia” oraz „Przemoc i agresja” 880,00 zł i przekazano Szkole Podstawowej
w Jordanowie
- zamówiono do dalszego wykorzystania przez lokalne placówki bezpłatne materiały
profilaktyczno-informacyjne z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii (broszury, ulotki,
poradniki) – koszt przesyłki 81,82 zł
- materiały biurowe do realizacji Programu
- spotkanie STOP DOPALACZOM
Szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów w zakresie uzależnień od środków
psychoaktywnych: „Nowe media a cyberchoroby,” „Zniewolony umysł” zostały sfinansowane
w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
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IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii.
- dofinansowano projekt „Bez nałogów-żyję zdrowo” w kwocie 2,000 zł, realizowany przez
Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji” dla uczniów Szkoły Podstawowej kl. V-VIII (łącznie
260 uczniów) mający na celu promowanie podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach
i konsekwencjach związanych z używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów i ich
rodziców (spektakl profilaktyczny, konkurs plastyczny i wystawę prac, zajęcia promujące
aktywność fizyczną, prezentacja multimedialna)
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Zniewolony umysł,” w których wzięło udział 194
uczniów klas I Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
- Pełnomocnik ds. Uzależnień oraz Przewodnicząca MKPiRPA uczestniczyli w bezpłatnej
konferencji szkoleniowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski dla osób realizujących
Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii; „Jak budować kampanie lokalne” w dniach
19-20 września 2019 r.
- współpraca ze służbą zdrowia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jordanowie
9. 3 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej
negatywnych skutków w życiu społecznym i rodzinnym Rada Miasta Jordanowa w dniu
6 listopada 2019 r. przyjęła Uchwałą Nr XI/90/2019 Miejski Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa na
lata 2019-2021, zwany dalej PROGRAMEM.
Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy domowej na
terenie Miasta Jordanowa poprzez podejmowanie działań chroniących osoby doznające
przemocy, edukację osób stosujących przemoc oraz interdyscyplinarność działań w tym
zakresie. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma charakter długofalowy,
obejmuje lata 2019-2021 i jest kontynuacją i uzupełnieniem działań podejmowanych w latach
poprzednich. Jest on wyrazem interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do przemocy
w rodzinie oraz integracji służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie temu
zjawisku.
Zadania podejmowane w ramach programu przez m.in. służby społeczne, instytucje
czy organizacje pozarządowe obejmują swoim zakresem mieszkańców Miasta Jordanowa,
a szczególnie osoby dotknięte przemocą w rodzinie i stosujące przemoc.
W 2019 r. zostało założonych 12 Niebieskich Kart. Odbyło się 55 posiedzeń grup roboczych
oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Liczba osób dotkniętych przemocą
w rodzinie objętych pomocą w 2019 r.; 26, w tym 12 kobiet, 1 mężczyzna, 13 dzieci.
10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA JORDANOWA PODJĘTYCH W 2019 ROKU
10. 1 W 2019 roku (w kadencji 2018-2023) odbyło się 9 sesji Rady Miasta Jordanowa,
podczas których podjęto 82 uchwały (od nr 28 - 109).
L.p.

Nr uchwały

Nazwa uchwały
(w sprawie)

Realizacja uchwał

VSESJA
25 lutego 2018 r.
podjęto 11 uchwał od nr 28-38

35

1

V/28/2019

W sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Rady Miasta
Jordanowa.

W sprawie zmiany uchwały w
sprawie utworzenia Osiedla Miasta
Jordanowa.

W uchwale Nr II/6/2018 z 03.12.18 r. w załączniku
wprowadzono następujące zmiany:
- odwołano ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji r.
Krzysztofa Grucę i powołano r. Henryka Penę;
- odwołano ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji Miasta r. Henryka Penę i powołano r. Krzysztofa
Grucę.

Dot.: zmiany Statutu Osiedla. W uchwale nr VIII/50/2003 z
27.06.2003 r. w sprawie utworzenia Osiedla Miasta
Jordanowa § 2 otrzymał brzmienie:
"§ 2. 1. Organizację i zakres działania Osiedla Miasta
Jordanowa określa jego Statut.
2. Statut Osiedla Miasta Jordanowa stanowi załącznik do
niniejszej uchwały."

2

V/29/2019

3

V/30/2019

W sprawie zmian w budżecie Miasta Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Jordanowa na rok 2019
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.

V/31/2019

W sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej.

V/32/2019

W sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej
Powiatowi Suskiemu z
przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Zespołu
Interwencji Kryzysowej w Suchej
Beskidzkiej.

Niniejsza uchwała została uchylona w związku z podjęciem
uchwały nr VI.39.2019 w dniu 29.03.2019 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy

Dot. nadania drodze wewnętrznej oznaczonej jako dz.
ewid. nr 5407, położonej na terenie Miasta nazwę - ulica
Lawendowa. Dla zabudowanych nieruchomości wysłano
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych

4

5

6

7

V/33/2019

V/34/2019

8

V/35/2019

9

V/36/2019

10

V/37/2019

11

V/38/2019

W sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie części działek.

Dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie 465,00 zł. W
dniu 18.03.2019 r. Miasto Jordanów zawarło umowę nr
PUiPPR/4/2019 z Miastem Bielsko-Biała, przekazano
środki finansowe na działalność Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym (przyjmowanie mieszkańców
Miasta Jordanowa). Dokonano rozliczenia udzielonej
dotacji w dniu 07.01.2020 r. Uchwała została zrealizowana
w całości.

Dot.: wydzierżawienia części działek nr ewid.: 6130/2 i
6131/2 o pow. 200 m kw., przy ul. Piłsudskiego SUPER
MARKET RAJSKI spółka jawna z siedzibą Nowy Targ ul.
Mickiewicza 11. W dniu 01.03.2019 r. zawarto umowę
dzierżawy nr AGP.6845.40.2019

Dot.: sprzedaży działki nr ewid. 5651/1 o pow. 0.0260 ha i
działki nr ewid. 5651/2 o pow. 0.0264 ha, przy ul.
W sprawie sprzedaży nieruchomości Przemysłowej, firmie Drewpol spółka z o.o. spółka
Komandytowa. W dniu 10.04.2019 r. zawarto umowę
notarialną sprzedaży przedmiotowych działek – Kancelaria
Zofia Piwowarczyk
W sprawie zatwierdzenia planu pracy
Zatwierdzono plany pracy na 2019 r.: Rady Miasta, Komisji
Rady Miasta Jordanowa oraz planów
RGiF, Komisji OKSiPM, Komisji PPPPOSiPS, Komisji
pracy stałych Komisji Rady Miasta
Rewizyjnej
Jordanowa na 2019 r.
W sprawie rozpatrzenia skargi
Skargę mieszkańca przekazaną Radzie Miasta przez SKO
mieszkańca przekazanej przez
w Krakowie pismem z dnia 21.11.2018 r. na Burmistrza
Samorządowe Kolegium
Miasta uznano za bezzasadną.
Odwoławcze w Krakowie.
W sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańca na działanie Burmistrza
Miasta.

Skargę mieszkańca z dnia 19.11.2018 r. oraz w tej samej
sprawie z dnia 09.01.2019 r. na działania Burmistrza
Miasta uznano za bezzasadną.
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VI SESJA
29 marca 2019 r.
podjęto 11 uchwał, od nr 30 - 49

12

13

VI/39/2019

VI/40/2019

VI/41/2019
14

VI/42/2019
15

VI/43/2019
16

W sprawie uchylenia uchwały w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej
Powiatowi Suskiemu z
przeznaczeniem na dofinansowanie
działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie – Zespołu
Interwencji Kryzysowej w Suchej
Beskidzkiej.

W sprawie powierzenia Powiatowi
Suskiemu realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
przemocy w rodzinie

Zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.
Alkoholowych na 2019 r.

Niniejsza uchwała została podjęta w związku z uwagami
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie
4.000,00 zł. W dniu 02.04.2019 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę nr PCPR/ZIK/9/2019 z Powiatem
Suskim, przekazano środki na realizację zadania świadczenia specjalistycznej pomocy dla mieszkańców
Miasta Jordanowa. Dokonano rozliczenia udzielonej
dotacji w dniu 14.01.2020 r. Uchwała została
zrealizowana w całości.
Dot. zmiany planu wydatków.
Uchwałą
wprowadzono
niewykorzystane
środki
z roku 2018 w kwocie 37.384,79 zł, które zostały
przeznaczone na realizację Miejskiego Programu PiRPA
w 2019 r. na zadania określone w niniejszej uchwale.

W 2019 r. na realizację Programu zaplanowano kwotę
23.600,00 zł. W ramach realizacji uchwały: odłowiono i
W sprawie przyjęcia „Programu opieki
przekazano do schroniska 3 bezdomne psy z terenu
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
miasta, udzielono pomocy weterynaryjnej 2 potrąconym
zapobiegania bezdomności zwierząt
przez pojazdy zwierzętom, przeprowadzono 10 zabiegów
na terenie Miasta Jordanowa w 2019
wszczepienia czipów, przeprowadzono 21 zabiegów
r.
sterylizacji porzuconych kotów, zakupiono karmę w
okresie zimowym dla kotów wolno żyjących. Na realizację
Programu wydatkowano 21 787,37 zł.
Ustalono dopłaty z budżetu do ceny 1 m3 dla
gospodarstw domowych
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysok. 3,00 zł
brutto, zbiorowego odprowadzania ścieków w wysok.
W sprawie ustalenia dopłat do ceny 6,00 zł brutto. Wymienione dopłaty ustala się na okres od
dostarczanej wody i odprowadzanych 01.05.2019 r. do 18.06.2019 r .
ścieków, obowiązującej na terenie
Miasta Jordanowa
- ustalenia dopłaty z budżetu do ceny 1 m3 dla gospod.
domowych: zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysok.
2,60 zł brutto, zbiorowego odprowadzania ścieków w
wysokości 8,87 zł brutto. Wymienione dopłaty ustala się
na okres od 19.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

17

VI/44/2019

W sprawie zmian w budżecie Miasta
Jordanowa na rok 2019

18

VI/45/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej
prognozy Finansowej Miasta
Jordanowa

19

VI/46/2019

W sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
Dot. udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej
w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla ZOZ
w Suchej Besk. na modernizacje pomieszczeń
w budynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu
Ratownictwa Medycznego przy ul. Piłsudskiego
w Jordanowie. W dniu 21.05.2019 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę z Powiatem Suskim, przekazano środki
na realizację inwestycji. Dokonano rozliczenia udzielonej
pomocy finansowej w dniu 17.12.2019 r. Uchwała została
zrealizowana w całości.
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20

VI/47/2019

W sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu

21

VI/48/2019

W sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości

22

VI/49/2019

W sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy nieruchomości

Dot. udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej
w kwocie 10 600,00 zł dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej
na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja
i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha
Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego
wraz z Blokiem Porodowym”. W dniu 21.05.2019 r.
Miasto
Jordanów
zawarło
umowę
z Powiatem Suskim, przekazano środki na realizację
inwestycji. Dokonano rozliczenia udzielonej pomocy
finansowej w dniu 08.11.2019 r. Uchwała została
zrealizowana w całości.
Dot.: przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa dz. 5565/15
o pow. 0.0981, położonej przy ul. Nad Skawą, z
przeznaczeniem pod urządzenia wodociągowe.
Umowa notarialna przyjęcia darowizny zawarta będzie w
2020 r.
Dot. przedłużenia dzierżawy dz. 5875/2 o pow. 30 m kw.
TAURON do 31.12.2023 r. Aneks do umowy zawarto w
dniu 08.04.2029 r.

VII SESJA
27 maja 2019 r.
podjęto 8 uchwał, od nr 50 – 57

VII/50/2019

W sprawie zmiany uchwały w sprawie
szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz warunków
częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania

W celu realizacji usług opiekuńczych w 2019 r.
zatrudniono pracownika w wymiarze 1/4 etatu oraz
zlecono świadczenie usług podmiotowi zewnętrznemu.
W 2019 r. świadczono następujące usługi:
- opiekuńcze zlecone podmiotowi zewnętrznemu w ilości
626,50 godzin na kwotę 3 309,70 zł,
- opiekuńcze podstawowe w ramach Programu „Opieka
75+” - liczba zrealizowanych godzin wynosiła 219, a ich
koszt wyniósł 4 444,20 zł z czego 50% tj. 2 222,10 zł
finansowane z budżetu wojewody, a 50 % ze środków
własnych gminy.

24

VII/51/2019

W sprawie ustalenie planu sieci
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto
Jordanów oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół
podstawowych, mających siedzibę na
obszarze Miasta Jordanowa,
od 1 września 2019 r.

Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Jordanów oraz określono
granice obwodów publicznych szkół podstawowych,
mających siedzibę na obszarze Miasta Jordanowa.
Szkoła Podstawowa od 01.09.2019r. realizuje obowiązek
szkolny w dwóch budynkach położonych na terenie
Miasta Jordanowa (ul. Konopnickiej 2, ul. Kolejowa 7).

25

VII/52/2019

W sprawie zmian w budżecie Miasta
Jordanowa na rok 2019

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.

23

26

27

VII/53/2019

VII/54/2019

W sprawie przyjęcia Regulaminu
Budżetu Obywatelskiego Miasta
Jordanowa na rok 2020

Realizację
rozpoczęto
27.05.2019
r. kampanią
informacyjną i zakończono spotkaniem ewaluacyjnym
w dniu 10.12.2019 r. Złożono 3 projekty do oceny,
wszystkie zostały poddane pod głosowanie. Ogłoszenie
zwycięskiego projektu nastąpiło w dniu 04.10.2019 r.
Uchwała została zrealizowana.

Głównym celem strategii są działania w wymienionych w
dokumencie obszarach mające na celu poprawę jakości
W sprawie przyjęcia Strategii Polityki życia seniorów. Przy współpracy z Fundacją Mapa Pasji
Senioralnej Miasta Jordanowa na lata w roku 2019 realizowano obszar Wiedza i informacja,
2019-2024
czego efektem jest powstanie dokumentu Polityka
Informacyjna Miasta Jordanowa oraz wydanie biuletynu z
informacjami dla seniorów.
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28

29

30

VII/55/2019

VII/56/2019

VII/57/2019

W sprawie zamiany nieruchomości
W sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, sposobu poboru opłat i
ustalenia wysokości opłat za postój
pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania
Zmieniająca uchwałę nr VII/53/2007
Rady Miasta Jordanowa z dnia 27
kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia
nowego Statutu Stowarzyszenia pod
nową nazwą „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” oraz
wyboru przedstawiciela do tego
Stowarzyszenia.

Dot. zamiany działki ewid. 6052/3 o pow.0.0014ha na
działkę nr ewid. 5890/1 o pow. 0.0014.
W dniu 26.06.2019 r. zawarto umowę notarialną zamiany
przedmiotowych działek – Kancelaria Zofia Piwowarczyk

Uchwała została uchylona w związku z podjęciem uchwały
Nr XI.85.2019 z dnia06.11.2019

Dot. zmiany w uchwale Nr VII/53/2007 z dnia 27 kwietnia
2007 r. w § 1 ust. 2, który otrzymał brzmienie:
„2. Wybiera się na przedstawiciela reprezentującego
Gminę
Miasto
Jordanów
w
Stowarzyszeniu
„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”:
Burmistrza Miasta Jordanowa”.

VIII SESJA
28 czerwca 2019 r.
podjęto 10 uchwał, od nr 58 - 67
31

32

VIII/58/2019

W sprawie wotum zaufania dla
Burmistrza Miasta Jordanowa

Rada Miasta po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta
Jordanowa za rok 2018 udzieliła Burmistrzowi Miasta
wotum zaufania

VIII/59/2019

W sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Jordanowa za 2018 r.

Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jordanowa
za 2018 r.

W sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta
z tytułu wykonania budżetu Miasta
Jordanowa za 2018 rok

Rada po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2018 rok
przedstawionego przez Burmistrza Miasta Jordanowa
oraz po zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w
art. 271 ustawy o finansach publicznych i art. 28a ust. 1
w związku z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym - udzieliła Burmistrzowi Miasta Jordanowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta
Jordanowa za 2018 rok.

33

VIII/60/2019

34

VIII/61/2019

W sprawie zmian w budżecie Miasta
Jordanowa na rok 2019

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.

VIII/62/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Jordanowa

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
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36

37

38

VIII/63/2019

VIII/64/2019

VIII/65/2019

W sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Jordanowa

W dniu 1 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z
firmą planistyczną na wykonanie punktowej zmiany
studium. Do końca 2019 r. wykonane i rozliczone zostały
II etapy prac nad projektem studium.
Etap I obejmował prace wstępne, zebranie wniosków do
studium oraz opracowanie koncepcji studium.
Etap II dotyczył wykonania projektu studium do
procedury opiniowania i uzgadniania oraz przygotowania
prognozy oddziaływania na środowisko.

W sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych

Dot. działek ewid. nr 5687, 5188/2, 5180/5, 5180/8,
5180/4, 5686, 5684, 5581. Uchwała zrealizowana miała
na celu utrzymanie przejazdu kolejowego w kategorii C
na linii kolejowej nr 98 Sucha -Chabówka

W sprawie wyboru przedstawiciela
Rady Miasta do składu Rady
Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotne w Suchej Beskidzkiej

Na przedstawiciela Rady Miasta do składu Rady
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej
Beskidzkiej wybrano radną panią Ewę Wójtowicz

39
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VIII/66/2019

VIII/67/2019

W sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania,
sposobu poboru opłat i ustaleń
wysokości opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego
parkowania

Uchwała została uchylona w związku z podjęciem uchwały
Nr XI.85.2019 06.11.2019 r.

W sprawie przekazania dotacji na
Dot. dotacji w wysokości 2531,24 zł na dofinansowanie
zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży zakupu czterech kompletów aparatów ochrony dróg
Pożarnej w Jordanowie
oddechowych

IX SESJA
25 września 2019 r.
podjęto 10 uchwał, od nr 68 - 77
41

42

43

IX/68/2019

IX/69/2019

IX/70/2019

zmiany w budżecie Miasta Jordanowa Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
na rok 2019
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa
upoważnienia Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jordanowie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku
energetycznego
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IX/71/2019

wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
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IX/72/2019

zmiany uchwały w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania
nauczycieli

IX/73/2019

zmiany uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasto Jordanów

46

47

48

49

IX/74/2019

powierzenia Powiatowi Suskiemu
realizacji zadania z publicznego
transportu drogowego

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.

Postępowania administracyjnie w spawie
przyznania
dodatku energetycznego w całości prowadzone są
przez Kierownika MOPS.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne - postępowania prowadzone są na
wzorze wniosku przyjętym uchwałą. W 2019 r. na
wypłatę dodatków energetycznych na 122 świadczeń dla
12 wydatkowano kwotę 1776,92 zł.
W uchwale Nr XXXIX/358/2018 w załączniku
wprowadzono zmianę brzmienia w § 5 ust. 1 punktu 1:
"1) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego - w
wysokości 300,00 zł miesięcznie:"
Zwiększono
nauczycielom
od
01.09.2019
r.
dodatek
za
wychowawstwo klasy, który wynosi 300zł.
Dot. zmiany w uchwale nr XXX/229/2013 z 04.12.2013 w
zał. nr 1 w § 11 brzmienia ust. 5, który po zmianie
otrzymał brzmienie: „5. Listy osób oczekujących na
przydział lokali mieszkalnych prowadzone są w Referacie
Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania
Funduszy”.
Powierzenie zadania dot. budowy lewostronnego peronu
przystankowego wraz z odwodnieniem na działce nr
5342 – ul. Gen. Maczka – zakończenie zadania w II
połowie 2020 koszt realizacji po stronie miasta to kwota
123 113,84 zł

IX/75/2019

udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Suskiego

Dot: przekazanie opracowanej dokumentacji projektowej
dla realizacji zadania „ Remont drogi powiatowej nr
1685K Jordanów – Pcim ( ul. Gen. Maczka ) wartość
przekazanego projektu 69 254,00zł

IX/76/2019

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suskiemu

Dot. modernizacji odcinka drogi powiatowej 1685K PcimŁętownia ul. Gen. Maczka .związanej z budową
kanalizacji sanitarnej kwota udzielonej pomocy
finansowej 22 700,00 zł
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IX/77/2019
50

rozpatrzenia skargi na działalność
organu wykonawczego złożonej emailem w dniu 22 lipca 2019 r.

Rada Miasta uznała skargę złożoną na działanie organu
wykonawczego gminy miejskiej Jordanów w przedmiocie
„zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego
(poniżej zamówień publicznych 30.000 Euro), bez ogłoszeń na
stronach BIP, zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców”

za bezzasadną.

X SESJA
4 października 2019 r.
podjęto 2 uchwały, od nr 78 - 79
51

X/78/2019

52

X/79/2019

zmiany w budżecie Miasta Jordanowa Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
na rok 2019
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
przyjęcia darowizny nieruchomości

Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny działki nr 1148
o pow. 0.0120 ha, położonej przy ul. Generała Maczka boczna, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa
drogowego drogi gminnej nr 5347. Realizacja w 2020 r.

XI SESJA
6 listopada 2019 r.
podjęto 13 uchwał, od nr 80 - 92

53

54

55

56

57

XI/80/2019

XI/81/2019

XI/82/2019

XI/83/2019

XI/84/2019

XI/85/2019
58

59

XI/86/2019

zmiany uchwały w sprawie ustalenia
składów osobowych Komisji Rady
Miasta Jordanowa

W uchwale Nr II/6/2018 z dnia 03.12.2018 r.
w zał. „Składy osobowe Komisji Rady Miasta Jordanowa”
dotychczasową treść odpowiednio:
1)w pkt. I. Komisja RGiF: pkt 9 zastępuje się treścią: „9.
Krzysztof Cieżak – członek”;
2)w pkt. I. Komisja OKSiPM: pkt 7 zastępuje się treścią:
„7. Krzysztof Cieżak – członek”;
3)w pkt. IV. Komisja Rewizyjna: pkt 1 zastępuje się
treścią: „1. Krzysztof Cieżak – członek”.

zmiany uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczących Komisji Rady
Miasta Jordanowa

W uchwale Nr I/3/2018 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta
Jordanowa w § 1 dotychczasową treść pkt. 4 zastępuje
się treścią: „4/ Rewizyjnej: radnego Pana Tomasza
Niewiarowskiego”

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmian w budżecie Miasta Jordanowa
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
na rok 2019
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.

określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta Realizacja w trakcie roku 2020
Jordanowa
ustalenia strefy płatnego parkowania,
sposobu poboru opłat i ustalenia
wysokości opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego
parkowania
przedłużenia umowy dzierżawy
działki

Celem uchwały było zwiększenie rotacji parkowania
pojazdów, wymuszenie skrócenia czasu parkowania w
obrębie Rynku w Jordanowie ze względu na ograniczoną
ilość miejsc.
dot.: przedłużenie umowy dzierżawy na umieszczenie
szyldu (reklamy) na działce nr ewid.: 3973/2, przy ul.
Kolejowej Firmie NIWA Stanisław Głuc Spółka Jawna w
Osielcu, na okres do 31.10.2020 r.
Aneks do umowy zawarto w dniu 06.11.20219 r.
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60

61

62

63

64

65

XI/87/2019

XI/88/2019

XI/89/2019

XI/90/2019

XI/91/2019

XI/92/2019

przyjęcia darowizny nieruchomości

dot.: przyjęcia darowizny nieruchomości dz. nr 1829/1 o
pow. 0.0132 ha, przy ul. Bat. Chłopskich, z
przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego drogi
gminnej. Realizacja w 2020 r.

zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych

dot.: drogi „Na Międzywodach” dz. nr 5522/2, 5524 o dł.
524 m. Uchwała zrealizowana miała na celu utrzymanie
przejazdu kolejowego w kategorii C na linii kolejowej nr
98 Sucha -Chabówka

Głównym celem współpracy organów Miasta Jordanowa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
przyjęcia rocznego programu
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest
współpracy Miasta Jordanowa
lepsze
zaspokajanie
potrzeb
społecznych
oraz
z organizacjami pozarządowymi oraz
podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta
innymi podmiotami prowadzącymi
poprzez budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy
działalność pożytku publicznego na
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Na rok
rok 2020
2020 zaplanowano kwotę ok. 156.000 zł na formy
konkursowe.

przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Jordanowa na lata 2019 -2021

przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020
rok

Uchwalony Program na lata 2019-2021 jest w trakcie
realizacji zgodnie z zawartymi w nim działaniami
i zaleceniami pokontrolnymi Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Realizacja zadań gminy zgodnie z
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Program był realizowany zgodnie z harmonogramem.
Celem głównym było zwiększenie skuteczności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście
Jordanowie
poprzez
tworzenie
jednolitego,
profesjonalnego systemu pomocy i wsparcia dla osób
zagrożonych lub uwikłanych w z zjawisko przemocy w
rodzinie.
Na
terenie
Miasta
działa
Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, który w 2019 r. prowadził 12 Niebieskich Kart w
rodzinach dotkniętych problemem przemocy. Odbyło się
55 posiedzeń grup roboczych podczas których
prowadzono procedurę Niebieska Karta
z osobami
doznającymi i stosującymi przemoc.
Uchwalony Program na 2020 r. będzie realizowany
zgodnie z zawartymi w nim działaniami i załącznikiem nr
1 do uchwały - planem wydatków budżetowych na
2020 rok.

przyjęcia Miejskiego Programu
Uchwalony Program na 2020 r. będzie realizowany
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 zgodnie z zawartymi w nim działaniami i załącznikiem nr
1 do uchwały - planem wydatków budżetowych na
rok
2020 r.

XII SESJA
9 grudnia 2019 r.
podjęto 10 uchwał, od nr 93 - 102
XII/93/2019
66

67

XII/94/2019

Ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa na terenie Miasta Jordanowa
na rok szkolny 2019/2020

w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie umowy dzierżawy
mienia komunalnego

Ustalono średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny
2019/2020 niezbędnej do ustalenia zwrotu rodzicom
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców. Uchwała nie jest realizowana w roku 2019.
Dot.: przedłużenia umowy dzierżawy NZOZ Przychodni
w Jordanowie przy ul. 3 Maja 2A części dz. nr ewid.
5786/26 o pow. 380 m kw., zabudowanej budynkiem o
pow. 287 m kw. na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
Aneks do umowy zawarto w dniu 23.12.2019 r.
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XII/95/2019

68

69

70

71

72

73

74

75

XII/96/2019

w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie umowy najmu lokalu
stanowiącego mienie komunalne

w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Miasta Jordanowa

Dot.
przedłużenia
umowy
najmu
pomieszczeń
kuchennych, znajdujących się w Szkole Podstawowej o
pow. 150,00 m kw., przy ul. Kolejowej 7, Stowarzyszeniu
Pomocy Szkole Podstawowej w Jordanowie „Nasza
Szkoła” do dnia 31 grudnia 2020 r. Aneks do umowy
zawarto w dniu 23.12.2019 r.
Uchwała jest realizowana od dnia 01.01.2020 r.
W uchwale zostały uwzględnione zmiany w związku ze
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku .

w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy,
w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała jest realizowana od dnia 01.01.2020 r.
W uchwale zostały uwzględnione zmiany podyktowane
zmianami dokonanymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa oraz
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Zgodnie z podjętą uchwałą zapisy niniejszej uchwały
obowiązującą od 01.01.2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości tej
opłaty dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz rocznej
ryczałtowej stawki opłat od domków
letniskowych

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2020 r., zgodnie
z którą jest pobierana opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny
w wysokość 23,00 zł miesięcznie od osoby oraz opłata
podwyższona, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny – 46,00 zł miesięcznie od osoby.

XII/100/2019

w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości

Zmiana uchwały związana jest z koniecznością
dostosowania tytułów wykonawczych zał. nr 1 i nr 2 do
podjętej uchwały w sprawie Regulaminu, zgodnie z
wymogami ustawy.

XII/101/2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasto Jordanów na lata 2020-2024

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ustawy
uchwała obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

XII/102/2019

w sprawie ustalenia dopłat do ceny
dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków, obowiązującej na terenie
Miasta Jordanowa

XII/97/2019

XII/98/2019

XII/99/2019

Z uwagi na fakt, iż dopłaty zatwierdzone uchwałą Nr
VI/43/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca
2019 r. obowiązywały do dnia 31 grudnia 2019r.
zachodziła konieczność podjęcia stosownej uchwały w
sprawie ustalenia dopłaty do ceny dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków, która obowiązuje od dnia
01.01.2020 r.

XIII SESJA
23 grudnia 2019 r.
podjęto 7 uchwał, od nr 103 - 109
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76

XIII/103/2019

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmian w budżecie Miasta Jordanowa z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
na rok 2019
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.
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XIII/104/2019

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

78

XIII/105/2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA
JORDANOWA

79

80

XIII/106/2019

XIII/107/2019

XIII/108/2019
81

82

XIII/109/2019

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 5/2020/SM z 19.03.2020 r.

Realizacja w trakcie roku 2020

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA
JORDANOWA

Realizacja w trakcie roku 2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia wysokości tej
opłaty dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy
oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat
od domków letniskowych

Uchwały wchodzi w życie od 01.01.2020 r. zgodnie z
którą właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić
na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wzoru deklaracji
Zmiana uchwały związana jest z koniecznością
o wysokości opłaty za
dostosowania zał. Nr 3 do zapisów ustawy o utrzymaniu
gospodarowanie odpadami
czystości i porządku w gminie.
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
W sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Miasta Jordanowa oraz planów Zatwierdzone plany pracy Komisji Rady i rady Miasta
pracy stałych Komisji Rady Miasta
będą realizowane w 2020 roku.
Jordanowa na 2020 rok.

10.2. Uchwały Rady Miasta z lat ubiegłych - realizowane w 2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie

L.p.

1

2

Nr uchwały

UCHWAŁA NR
XXX/276/2017

UCHWAŁA Nr
XIV/117/2015

Nazwa uchwały
(w sprawie)

Realizacja uchwał

w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych
udzielających schronienia osobom
tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe
miejsce zameldowania posiadały na
terenie Miasta Jordanowa

Dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w
tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały na terenie Miasta Jordanowa.
W 2019 nie ponoszono odpłatności za pobyt w
ośrodkach z uwagi na brak osób uprawnionych

w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla
Miasta Jordanowa na lata 20162018”.

Cel główny:
Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W 2019 roku do realizacji zadań zatrudniono asystenta
rodziny oraz opiekuna rodziny, łącznie swoją opieką
objęli 27 rodzin, w których znajduje się 57 dzieci.
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UCHWAŁA NR
XXXII/251/2014

3

4

UCHWAŁA NR
XXXII/250/2014

5

UCHWAŁA NR
XXXII/249/2014

6

UCHWAŁA Nr
XXXII/252/2014

7

UCHWAŁA NR
XXXI/241/2013

UCHWAŁA NR
XXXI/214/2005

8

w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 20142020.

Dot. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód
rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.

Dot. Podwyższenia do 150% kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia
wieloletniego
programu
wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M.P.2013.1024).
W 2019r. udzielono pomocy 179 osobom na kwotę: 160
909,00 zł z tego dotacja z budżetu Wojewody wynosiła:
123 700,00 zł
w sprawie ustanowienia
Celem
programu
jest
ograniczenie
zjawiska
wieloletniego programu osłonowego niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
w zakresie dożywiania „Pomoc
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
gminy w zakresie dożywiania” na W 2019 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 5
lata 2014-2020.
dzieci na kwotę: 2075,00 zł, z tego datacja z budżetu
wojewody wynosiła 1660,00 zł
Zapewnienie mieszkańcom miasta Jordanowa warunków
w sprawie zmiany uchwały nr
sprzyjających
osobistemu
rozwojowi
oraz
XXXI/241/2013 Rady Miasta
przeciwdziałanie
marginalizacji
i
wykluczeniu
Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013
społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu
roku w sprawie przyjęcia Strategii
umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie
Rozwiązywania Problemów
trudnych sytuacji życiowych.
Społecznych dla Miasta Jordanowa
na lata 2014 – 2020.
W sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020.

w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Jordanowa
na lata 2014-2020.
w sprawie ustalenia sposobu
realizacji zadań własnych gminy w
zakresie pomocy społecznej oraz
zasad zwrotu kosztów świadczeń
pomocy społecznej przyznanych
pod warunkiem zwrotu

Realizacja zgodnie z założonymi celami
Dot. ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe,
okresowe, zasad sprawienia pogrzebu, zasad udzielania
i zwrotu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie. W
2019 nie realizowano tej uchwały - brak osób
spełniających warunki zawarte w tej uchwale

10. 3 Realizacja uchwał w zakresie podatków
L.p.

1

Nr uchwały

III/12/2014

Nazwa uchwały
(w sprawie)

W sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości

Realizacja uchwał
Dot. zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty,
budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:
1) zajęte na potrzeby działalności kulturalnej,
2) zajęte na realizację zadań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej,
3) związane z zadaniem zbiorowego zaopatrzenia
mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków,
4) związane z prowadzeniem działalności w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
5) stanowiące przedmiot bezpłatnego użyczenia na
rzecz Miasta Jordanowa w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Zwolnieniem objęto 4 podmioty, kwota zwolnienia:
9 038,02 zł
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2

XIII/104/2015

W sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku od
nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego

3

XXII/187/2016

W sprawie opłaty prolongacyjnej

4

XXII/189/2016

5

XXVII/244/2017

6

XXXI/286/2017

W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta
Jordanowa

7

XXXI/287/2017

W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych na terenie
Miasta Jordanowa

Zmieniająca uchwałę w sprawie
zwolnień od podatku od
nieruchomości
Zmieniająca uchwałę w sprawie
zwolnień od podatku od
nieruchomości

Ustalono wzory informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny składanych przez
podatników celem wykazania przedmiotów
podlegających opodatkowaniu
Wykorzystywane
przez
podatników
przy
deklarowaniu
przedmiotów
opodatkowania
podlegających opodatkowaniu do 30.06.2019 r.
Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków oraz zaległości podatkowych
nałożono na 2 podmioty, kwota opłaty: 315,00 zł
Dot.: zmiany UR.III/12/2014 z 29.12.2014
Wykreślono pkt 3 oraz pkt 5. Nałożono podatek na
2 podmioty, kwota podatku: 166 846,00 zł
Dot. zwolnień od podatku budynków mieszkalnych, w
których stosowane są ekologiczne źródła ciepła.
Zwolnieniem objęto 134 podmioty. Kwota zwolnienia:
12 134,90 zł
Dot. podwyższenia stawek podatku od
nieruchomości o 1,9% w stosunku do
obowiązujących w 2017 r.
Przypisano
3 093 722,30
zł
podatku
od
nieruchomości
za 2019 r.
Dot. podwyższenia stawek podatku od środków
transportowych
o
1,9%
w
stosunku
do
obowiązujących w 2017 r. Przypisano 312 235,50 zł
podatku od środków transportowych za 2019 r.

11. OŚWIATA I KULTURA
11.1. Oświata
- Szkoły i przedszkola prowadzone na terenie Miasta Jordanowa na dzień 31.12.2019 r.:
a) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie,
b) Miejskie Przedszkole w Jordanowie,
c) Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie,
d) Przedszkole Niepubliczne Balonik w Jordanowie.
- Liczba dzieci wg. stanu na 30.09.2019r. z Systemu Informacji Oświatowej
w poszczególnych placówkach:
a) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r.- 481 dzieci,
b) Miejskie Przedszkole w Jordanowie – 121 dzieci,
c) Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie – 70 dzieci,
d) Przedszkole Niepubliczne Balonik w Jordanowie - 63 dzieci.
- Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2019 wyniosła 10.536,11 zł na dziecko.
- Zatrudnienie nauczycieli w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Miasto Jordanów wg.
stanu na 30.09.2019r.:

Wyszczególnienie

Zatrudnienie
w
pełnym wymiarze
(w osobach)

Zatrudnienie
w niepełnym
wymiarze

Liczba etatów

(w osobach)

Szkoła Podstawowa

35

7

39,92

Miejskie Przedszkole

12

2

12,49

Razem

47

9

52,41
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- Na terenie Miasta Jordanowa prowadzony jest Klub Malucha Tuptuś s.c., który zajmuje się
opieką dzieci do lat 3. Liczba dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w roku 2019 wg.
stanu na 04.12.2019r. wyniosła - 17 dzieci (w tym dzieci z innych gmin). W roku 2019 Miasto
Jordanów przyznało dotację w wysokości 100 zł miesięcznie na 1 dziecko zamieszkałe na
terenie Miasta Jordanowa. Łączna wartość wypłaconej dotacji za rok 2019 wyniosła 9.700zł.
11.2. Kultura
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym jej
zadaniem jest upowszechnianie kultury, które polega na udziale mieszkańców
w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez MOK. Siedziba Miejskiego Ośrodka
Kultury mieści się w budynku - Rynek 2.
Przez okres całego 2019 roku prowadzone były zajęcia stałe przez instruktorów MOK-u
w różnych sekcjach i kołach zainteresowań między innymi: nauka gry na instrumentach
muzycznych, zajęcia kreatywne oraz naukowe dla dzieci, klub „Kreatywnych dziewczynek” –
są to zajęcia praktyczne i naukowe dla dziewczynek od 9 lat, artystyczne kolorowanki dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, koło „Zręczne ręce” i origami, zajęcia koła szachowego, zajęcia
malarstwa sztalugowego, zajęcia teatralne grupy „Młodziaki’.
Ponadto MOK prowadził: Grupę wokalną, Szkółkę Wspinaczki Skałkowej, Grupę Turystyki
Górskiej (w 2019 roku zorganizowanych zostało 26 wycieczek pieszych), Klub Seniora,
Przy MOK w 2019 roku działało:
- Koło Kultury Ludowej kultywujące rodzime tradycje, a jego członkinie brały udział w licznych
konkursach gawędziarskich i śpiewaków ludowych zajmując czołowe miejsca.
- Galeria „Pod Basztą” promująca twórczość lokalnych artystów, jak również twórczość
artystów spoza naszego Miasta. W Galerii wystawiane były prace z różnych dziedzin sztuki:
malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, grafika komputerowa, zorganizowano 6 wystaw.
- Kawiarnia internetowa, która świadczyła usługi internetowe dla społeczeństwa lokalnego
i turystów. Do dyspozycji klientów były profesjonalnie przygotowane stanowiska komputerowe
wyposażone w łącze stałe.
W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury zorganizował i brał udział w wydarzeniach kulturalnych
i imprezach. Jedne z największych i najważniejszych to obchody Dni Ziemi Jordanowskiej
i obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości i Piknik Rodzinny z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka. MOK uczestniczył również w ogólnopolskiej zbiórce na
rzecz WOŚP. Zorganizował i wręczył nagrody w Konkursie Szopka Bożonarodzeniowa,
Konkursie Palm Wielkanocnych, Pikniku Rodzinnym z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka.
11.3 Biblioteka Miejska
Biblioteka Miejska jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez organizatora. Biblioteka Miejska w Jordanowie mieści się przy ulicy
Piłsudskiego 25. Biblioteka Miejska w Jordanowie jest czynna od poniedziałku do soboty.
Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych a także jako dar od
innych czytelników. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych
czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich
najbardziej interesują.
Podstawowym źródłem zakupu księgozbioru jest dotacja organizatora oraz dotacja
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Dotacja jest znaczącym wkładem w finanse
biblioteki i wraz z wkładem własnym pozwoliła na zakup dużej partii nowych książek
o różnorodnej tematyce. Dzięki dodatkowym środkom biblioteka ma większą swobodę
w doborze kupowanych pozycji. Książki zostały wybrane na podstawie sondażu wśród
czytelników oraz informacji o nowościach i bestsellerach. Biblioteka Miejska, jako instytucja
organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, opiera się przede wszystkim na istnieniu
racjonalnie skompletowanego księgozbioru.
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Stan księgozbioru na 31. 12.2019 r. wyniósł 25.396 woluminów.
W 2019 r. zakupiono 784 książki o wartości 17.517,91 zł
Zakupiono książki:
z literatury pięknej dla dorosłych
491 woluminów
z literatury dla dzieci i młodzieży
233 woluminów
z literatury popularnonaukowej
60 woluminy
Wypożyczono w 2019 r. 23.496 książek a z księgozbioru skorzystało 1052 czytelników.
Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2019r. wynoszą:
* literatura piękna dla dorosłych
12.779 wol.
* literatura piękna dla dzieci i młodzieży
4.639 wol.
* literatura niebeletrystyczna
7.978 wol.
Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 233.921,57 zł
Wartość zakupu książek w 2019 r. wyniosła 17.517,91 zł , w tym:
- ze środków własnych Biblioteki
12.080,91 zł - 523 wol.
- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury
5.120,00 zł - 235 wol.
- z tytułu darowizn
317,00 zł - 26 wol.
Liczba czytelników wg wieku:
-do 5 lat
80 osób
-lata 6-12
212 osoby
-lata 13 – 15
70 osób
-lata 16 – 19
66 osób
-lata 20 – 24
43 osób
-lata 25 – 44
229 osób
-lata 45 – 60
172 osoby
-powyżej 60
180 osoby
Liczba czytelników wg wykształcenia :
-uczniowie , studenci
377
-prac. umysłowi
207
-prac. fizyczni
104
-rolnicy
2
-prywatna inicjatywa
20
-emeryci, renciści, bezrobotni342
W Jordanowie przypada 20 czytelników na 100 mieszkańców.
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 445 woluminów
Liczba wypożyczeń w ciągu roku , w przeliczeniu na 1 czytelnika wynosi 22 książki.
Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane przez bibliotekę.
W 2019 r. Biblioteka prenumerowała 7 tytułów czasopism: Politykę, Angorę, Do Rzeczy,
Newsweek, Wprost , Tygodnik Powszechny, Poradnik Bibliotekarza )
Z zewnątrz pozyskaliśmy bezpłatnie: Nieznany Świat, Echo Jordanowa
Biblioteka Miejska posiada 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Nasza Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym SOWA. System pozwala na objęcie
kompleksowe wszystkich procesów bibliotecznych. Do bazy bibliotecznej wprowadzony jest
cały księgozbiór.
Obok działalności statutowej biblioteki – gromadzenia, opracowania i udostępniania
księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji
książki prowadzi następujące formy pracy: wystawy nowych książek jako forma informacji
o książkach, promowanie najnowszych publikacji, mini konkursy czytelnicze, lekcje
biblioteczne, współpraca z przedszkolami i szkołami, inicjowanie zainteresowania
najmłodszych mieszkańców miasta tematyka czytelniczą, organizowanie spotkań autorskich
i teatralnych w celu pobudzenia zainteresowania książką.
Biblioteka uczestniczy w akcjach i programach dla bibliotek. Brała udział w programie MKiDN
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, dzięki któremu uzyskała środki
finansowe na zakup nowości książkowych. „Mała książka – Wielki Człowiek” to projekt
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skierowany dla dzieci z rocznika 2014-2017. Dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę „Książką
połączeni czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. Otrzymano 170 wyprawek, wydano dzieciom
156 wyprawek. Brała udział w Małopolskich Dniach Książki – Książka i Róża. Biblioteka
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Kinder Mleczna Kanapka - ”Przerwa na wspólne
czytanie”. Biblioteka dzięki aktywności społeczeństwa Jordanowa w głosowaniu znalazła się
w grupie 100 najlepszych bibliotek w Polsce i zdobyła książki o wartości 300 zł oraz dwie pufy
dziecięce. ''Książka na telefon'' – to usługa świadczona od kilku lat, dzięki której książka jest
dostarczona osobom starszym, które nie mogą Biblioteki odwiedzić a chcą czytać.
Nadal funkcjonuje kącik wymiany książek – zbędne w domu książki można przynieść
i zostawić w Bibliotece lub wymienić na inne.
12. OCHRONA ZDROWIA
W mieście Jordanów funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia
w Jordanowie”, która znajduje się w budynku mienia komunalnego przy ul. 3 Maja.
Przychodnia zapewnia podstawową opiekę medyczną lekarza rodzinnego, pediatryczną,
pulmonologiczną, gabinet zabiegowy.
W budynku mienia komunalnego przy ul. 3 Maja funkcjonuje: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.L., Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Stomatologiczna,
Poradnia Okulistyczna, Poradnia Neurologiczna.
W budynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego
„Szpitalik” przy ul. Piłsudskiego jest świadczona nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
udzielana w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo
w dni ustawowo wolne od pracy. W budynku znajduje się filia zakładu diagnostyki
laboratoryjnej, gdzie pobierane są w dni robocze materiały do badań laboratoryjnych.
Ponadto stacjonuje karetka wypadkowa obsługiwana przez Zespół Wyjazdowy ZOZ Sucha
Beskidzka.
Żaden z podmiotów leczniczych działających na terenie Miasta nie jest zarządzany przez
Miasto.
Na terenie Miasta funkcjonują cztery apteki.
13. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
13.1. Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta w 2019 roku
Na terenie Miasta Jordanowa działają następujące organizacje pozarządowe:
1) Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej
2) Ochotnicza Straż Pożarna i Orkiestra Dęta OSP
3) Ludowy Klub Sportowy „Jordan”
4) Uczniowski Klub Sportowy „Delta”
5) Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”
6) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Aleksandra Kamińskiego
7) Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „Pasja”
8) Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Bel Canto”
9) Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła”
10) Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji”
11) Parafialny Zespół Caritas „Barka”
12) Stowarzyszenie Pralnia Kultury
13) Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej – Inspiracja
14) Stowarzyszenie Sportowe Nadzieje - Młody Jordan
15) Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, Dla naszej szkoły.
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13.2. Przynależność Miasta do Stowarzyszeń
Miasto Jordanów jest członkiem:
1) Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich od 09.12.1995 roku,
2) Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju od 30.04.1999 roku,
3) Stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna od 04.04.2013 roku,
4) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” od 30.03.2015 roku,
5) Stowarzyszenia „Region Beskidy” od 29.12.2015 roku.
13.3. Partnerstwo międzygminne (krajowe i zagraniczne)
Miasto Jordanów w czerwcu 2015 roku nawiązało współpracę partnerską z Gminą Obce
Zuberec w Republice Słowackiej. Współpraca między gminami polega na wzajemnym
informowaniu się o historii, wydarzeniach społecznych i politycznych, o życiu ich
mieszkańców, jak również o działalności miejscowych instytucji i organizacji, wspieraniu
wzajemnych odwiedzin mieszkańców obu gmin, jak również wizyt grup młodzieży, drużyn
sportowych i grup turystycznych, stwarzaniu możliwości zaznajamiania się
z funkcjonowaniem administracji gminy-partnera, wymianie doświadczeń i współpracy
w realizacji programów Unii Europejskiej, wspieraniu współpracy szkół, pielęgnowaniu
wymiany kulturalnej, wspieranie kontaktów między organizacjami pozarządowymi
i związkami kościelnymi.

Miasto Jordanów 13 lipca 2019 roku podpisało nowe porozumienie o współpracy
partnerskiej z Gminą Miłosław położoną w województwie wielkopolskim. W podpisanym
porozumieniu strony zobowiązał się do zacieśnienia i rozwijania przyjacielskich
stosunków, deklarując jednocześnie chęć wspólnej realizacji części zadań publicznych
obejmujących sprawy kultury, turystyki i sportu a także upowszechnianie idei zdrowego
stylu życia.
Przyjazne stosunki łączą Miasto Jordanów z Gminą Dukla w województwie podkarpackim
i z Miastem Kraśnik w województwie lubelskim oraz z miastem we Włoszech na Sardynii Portoscuso.
14. Podsumowanie

W przedłożonym raporcie zgromadzone zostały dane, przedstawiające szeroki
zakres funkcjonowania jednostek wydatkujących środki z budżetu Miasta i stanowiące
źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Miasta. Nie mniej jednak Raport nie
wyczerpuje wszystkich podejmowanych i realizowanych w 2019 roku działań.
W przedmiotowym dokumencie uwaga została skupiona na zakresach zadań Gminy
Miasto Jordanów jako jednostki samorządu terytorialnego, na które przeznaczona jest
największa część budżetu. W raporcie, krótko scharakteryzowany został obszar Miasta
i ludność, wskazane zostały najważniejsze zagadnienia budżetowe, inwestycyjne,
pomocy społecznej, realizowanych Uchwał Rady Miasta Jordanowa oraz obowiązujące
strategie, polityki i programy. W omawianym dokumencie wskazano też słabe strony
Miasta, do których zaliczono między innymi zmniejszającą się ilość osób, stan
infrastruktury wodno-sanitarnej, drogowej, rekreacyjnej. Wszelkie wskazane w raporcie
obszary nie wyczerpują tematu w całości, gdyż zakres działań Miasta jest bardzo
rozległy, niemniej jednak jestem przekonany, że wskazane w dokumencie informacje
oraz dane przyczynią się do rozpowszechnienia wspólnej debaty nad omawianym
raportem. Poniżej przedstawiam Państwu pokrótce plany na rok 2020, gównie
inwestycyjne, gdyż dokończenie rozpoczętych zadań jest dla Nas wszystkich priorytetem
najwyższej rangi.
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W kolejnym roku planowane jest zakończenie inwestycji związanych z renowacją
plant jordanowskich oraz kontynuacja prac na obiekcie "Rynek 2". Całość prac
odtworzeniowych zabytkowych polichromii to koszt około 2,3 mln zł. W tym zakresie
został złożony wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie około 1,7 mln zł.
Jedną z najważniejszych i długo oczekiwanych inwestycji jest generalny remont ul. Gen.
Maczka na odcinku ponad 2.2 km od Rynku w stronę Łętowni wraz z budową peronu
autobusowego. Jest to zadanie realizowane przy współpracy między Miastem
a Powiatem Suskim i opiewa na kwotę ponad 3 mln zł. Udział miasta w sfinansowaniu
zadania wynosi ponad 700 tys. zł, pozostała część finansowana jest w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych i wkładu własnego Powiatu. W 2020 roku, realizowane będą
dalsze prace związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną i rozbudową oczyszczalni
ścieków Wrzosy. Dodatkowo na rok 2020 zaplanowane jest szereg prac związanych
z doraźnym utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz remont odcinków, które są w złym
stanie technicznym.
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