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1. WSTĘP
Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy!
Rok 2020 był rokiem trudnym dla Nas wszystkich. Epidemia spowodowana koronawirusem
i związane z tym liczne obostrzenia i ograniczenia spowodowały, iż zarówno społeczność jak
i samorządy musiały stawić czoła nowym wyzwaniom, dostosowując jednoczenie zakres
prowadzonych działań do obecnej sytuacji i stanu prawnego.
Niezależnie od powyższego, mimo wielu trudności jako jednostka samorządu terytorialnego
czyniliśmy wszelkie starania celem wykonania powierzonych nam zadań oraz realizowaliśmy
założone cele przyjęte na 2020 r.
Do najważniejszych elementów inwestycyjnych wpływających na lokalną społeczność oraz
osoby odwiedzające Miasto można zaliczyć ukończenie rewitalizacji plant jordanowskich.
Było to zadanie czasochłonne, do którego wykonania konieczne było uzyskanie licznych
uzgodnień i decyzji. Dzięki zaangażowaniu wielu osób zadanie to udało się z powodzeniem
zakończyć. Jednocześnie w ramach pozyskanych środków odrestaurowano zabytkowe
malowidła w obiekcie dawnego Sądu Grodzkiego, które stanowią unikat na skalę małopolski.
Kolejnym elementem warunkującym rozwój Miasta oraz wpływającym na poprawę ochrony
środowiska było zakończenie i przekazanie do użytkowania wybudowanej oczyszczalni
ścieków „Wrzosy”. Zastosowane rozwiązania oraz przyjęte parametry pozwolą na jej
wykorzystanie przez długie lata z ciągłą możliwością rozbudowy sieci kanalizacyjnej na
terenie Miasta Jordanowa.
Mijający rok przyniósł również możliwości ubiegania się o nowe środki, w tym z funduszy
inwestycyjnych. Wykorzystując możliwości aplikowania o środki zewnętrzne Miasto pozyskało
ponad 7,8 mln złotych na zadania związane z inwestycjami majątkowymi w tym na
rozbudowę sieci wodociągowej, inwestycje drogowe, zadania turystyczno-rekreacyjne oraz
oświatowe.
Szanowni Państwo obecny rok oraz przyszłe lata będą kontynuacją przyjętych założeń
rozwoju Miasta w tym realizacji licznych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie realizując
ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) przedkładam Państwu dokument - Raport o stanie Miasta Jordanowa
za rok 2020.
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 2020 roku,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady.
Opracowany Raport zawiera ważne dla Miasta Jordanowa obszary działalności, takie jak:
finanse miasta, inwestycje miejskie, infrastrukturę komunalną w tym: sieć wodnokanalizacyjną, drogi, zasób mieszkaniowy oraz aspekty społeczne związane z gospodarką
odpadami, transportem, zagospodarowaniem przestrzennym, oświatą, kulturą oraz pomocą
społeczną
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 2020 rok dostarczy wiele informacji o działaniach jakie miały miejsce na terenie Naszego
miasteczka, jak i przedstawi wyzwania jakie czekają Nas wszystkich w kolejnych latach.
Przekazuję niniejszy dokument na Państwa ręce zachęcając jednocześnie do wspólnej
dyskusji.

3

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. 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,
- 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.
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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
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 31.12.2020 r.) zamieszkiwało 5 251 mieszkańców, w tym: 2 728
kobiet i 2 523 mężczyzn. W 2020 roku urodziło się 47 dzieci w tym chłopców 23,
dziewczynek 24. W 2020 roku zmarły 61 osoby w tym mężczyzn 28, kobiet 33.
Porównanie do lat ubiegłych:
-2019 r. liczba ludności 5 277, urodzenia 55, zgony 52
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- 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 4 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 31.12.2020 r. ilość zarejestrowanych, czynnych podmiotów gospodarczych na
terenie Miasta Jordanowa wynosiła 419.
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 2020 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 2020 r. skupiły się również na
analizie jej możliwości w stosunku do wykonywania zadań Miasta związanych z odbiorem
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.
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.
1. Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 46.899.710,22 zł. tj. 118,10 % planu w tym:
dochody bieżące kwota 26.038.705,11 zł. tj. 95,58 % planu
dochody majątkowe kwota 20.861.005,11 zł. tj 167,27 % planu
udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 34,63 %
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dochody własne kwota 16.239.578,55 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 41.136.345,30 zł tj 86,65 % planu w tym:
wydatki bieżące kwota 23.382.943,12 zł. tj. 90,87 % planu
wydatki majątkowe kwota 17.753.402,18 zł. tj 81,64 % planu
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 43,16 %.
3. zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2020 wyniosło: 5.662.559,00 zł.
4. niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych kwota 10.110.772,28 zł.
3.1 Wykonanie budżetu Miasta
1. wykonanie dochodów wyniosło 46.899.710,22 zł. w tym:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
Dochody własne w tym:
13.338.779,60
12.112.025,55
udziały w PIT
4 720 318,00
4 681 216,00
udziały w CIT
75 000,00
72 321,04
subwencja ogólna
4 127 553,00
4 127 553,00
Dotacje na zadania
8 082 592,85
8 069 485,36
zlecone
Dotacje na zadania
1 963 247,51
1 955 375,15
własne
Pozostałe dotacje
309 242,00
5 519 897,00
Środki europejskie
11 891 939,19
15 115 374,16
Ogółem dochody
39 713 354,15
46 899 710,22
2. wykonanie wydatków wyniosło 41 136 345,30 zł w tym:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
wydatki bieżące
w tym:
Wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
Wydatki związane z
realizacją zadań
statutowych
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Obsługa długu
Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków europejskich
wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
dotacje na zadania

% wykonania
90,80
99,17
96,43
100,00
99,84
99,60
1 784,98
127,11
118,10

25 731 175,69

23 382 943,12

% wykonania
90,87

8 099 338,78

7 696 093,29

95,02

6 139 159,43

5 121 579,40

83,42

1 974 302,00

1 798 343,13

91,09

8 400 667,62

8 272 991,40

98,48

130 000,00

20 488,41

15,76

987 707,86

473 447,49

47,93

21 744 818,95

17 753 402,18

81,64

6 463 527,46
581 808,32

3 369 951,36
498 817,09

52,14
85,74
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inwestycyjne
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków europejskich

14 699 483,17

13 884 633,73

94,46

3.2 Wieloletnia Prognoza Finansowa
1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
RAZEM

275 476,00
275 476,00
282 607,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
279 000,00
5 662 559,00

2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy:
Różnica między
Skorygowana różnica
dochodami
między dochodami
Lata
bieżącymi a
bieżącymi a
wydatkami
wydatkami bieżącymi
bieżącymi
2021
1 147 454,96
4 507 464,16
2022
1 160 000,00
3 143 413,80
2023
1 184 000,00
1 184 000,00
2024
1 207 000,00
1 207 000,00
2025
1 231 000,00
1 231 000,00
2026
1 255 000,00
1 255 000,00
2027
1 280 000,00
1 280 000,00
2028
1 305 000,00
1 305 000,00
1
305
000,00
1 305 000,00
2029
1 305 000,00
1 305 000,00
2030
1 305 000,00
1 305 000,00
2031
1 305 000,00
1 305 000,00
2032
1 305 000,00
1 305 000,00
2033
1 305 000,00
1 305 000,00
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.
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3. Prognoza zadłużenia na najbliższe lata:
Lata
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Kwota długu
5 662 559,00
7 403 083,00
7 127 607,00
6 845 000,00
6 195 000,00
5 545 000,00
4 895 000,00
4 245 000,00
3 595 000,00
2 945 000,00
2 295 000,00
1 645 000,00
995 000,00
345 000,00
0,00

Szczegółowe dane zawiera „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jordanowa za rok
2020” zamieszczone w BIP na stronie Miasta.
4.INWESTYCJE
Poniżej przedstawiam Państwu realizacje zadań inwestycyjnych w 2020 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
Oddano do użytku oczyszczalnie ścieków „Wrzosy”.
Realizacja tak dużej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie znaczące dofinansowanie z
unijnych pieniędzy. Składający się z dwóch zadań projekt wart jest ponad 26 milionów zł.
Jego pierwsza część pn. „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów. Część
1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych Wrzosy wraz z budową kanału ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Wrzosy” została przekazana do użytkowania w 2020
roku.
W roku 2020 trwały również prace w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Część 2 –
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy
kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy
wodociągowych”. Dzięki niemu powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9,4 km wraz
z pompowniami ścieków i odcinkami przyłączy kanalizacyjnych. Oprócz tego przebudowana
jest istniejąca sieć wodociągowa na odcinku 4,2 km oraz dobudowywana nowa – kolejne 1,5
km.
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Po zakończeniu inwestycji układ sieci wodociągowej w Jordanowie zyska na funkcjonalności
Będzie spełniać podstawowe wymagania dotyczące dystrybucji czystej wody użytkowej do
odbiorców z zachowaniem odpowiedniej jakości wraz z utrzymaniem optymalnego ciśnienia i
niezawodności dostawy.
Zastosowane we wszystkich zakresach przedsięwzięcia rozwiązania są nowoczesne,
ekologiczne i wydajne. Ich zadaniem jest zminimalizowanie strat wody, a także racjonalizacja
poboru wody powierzchniowej z ujęcia SUW Skawa. Nie bez znaczenia jest wpływ całej
inwestycji na poprawę jakości dostarczanej wody do odbiorców. Jest to możliwe poprzez
zmniejszenie procesu inkrustacji i korozji – czyli pokrycia rdzą i osadem – przewodów
wodociągowych.

Zdjęcie 1. Otwarcie oczyszczalni ścieków „Wrzosy”

Inwestycje drogowe
W tym zakresie zrealizowane zostały liczne zadania inwestycyjne, w tym jedno z większych
wykonane przy współfinansowaniu pozyskanym wraz z Powiatem Suskim, remont ul. Gen.
Maczka. W 2019 roku na tej ulicy został całkowicie odtworzony chodnik, a w 2020 r.
wykonano nową nawierzchnie bitumiczną wraz z odwodnieniem i elementami
bezpieczeństwa ruchu. 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.
Wykonana została całościowa modernizacja odcinka ulicy Mickiewicza. Nowy chodnik oraz
nawierzchnia bitumiczna powstała również na ul. Spytka Jordana. Kolejne ważne inwestycje
jakie zrealizowano na terenie miasta Jordanowa to m. in.: remonty nawierzchni dróg m. in. ul.
Dańkowskiego, ul. 3 Maja - boczna, ul. Przemysłowa – boczna oraz liczne prace
w zakresie napraw bieżących, odwodnienia oraz oznakowania dróg. Wskazane remonty ulic
miejskich były przez mieszkańców wyczekiwane od wielu lat. Realizacja wskazanych
przedsięwzięć podniosła komfort użytkowania dróg jak i zwiększyła bezpieczeństwo
mieszkańców.
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Zdjęcie 2. Wyremontowana ul. 3 Maja – boczna

Zdjęcie 3. Wyremontowana ul. Spytka Jordana

Renowacja plant jordanowskich
W 2020 roku zakończona została renowacja plant jordanowskich wraz z siłownią plenerową.
Zadanie to od początku wzbudzało wiele emocji wśród mieszkańców i osób odwiedzających
Nasze miasto. Po problemach związanych głównie z koniecznością zmiany dokumentacji
projektowej oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizację zadania początkiem 2020
roku rozpoczęły się właściwe prace budowlane. Dzięki nowym założeniom projektowym udało
się utrzymać większość drzewostanu, który pierwotnie miał być w dużej ilości usunięty.
W ramach robót wykonano m.in. nową fontannę nieckową, alejki parkowe z kostki granitowej
oraz oświetlenie parkowe. Zrealizowana inwestycja wpływa pozytywnie na wizerunek Miasta
jednocześnie podkreślając zabytkowy charakter miejskiej przestrzeni uwzględniając przy tym
historyczne elementy małej architektury oraz warunki jakie zostały nałożone przez
Konserwatora Zabytków.

Zdjęcie 4. Zrewitalizowane planty jordanowskie
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Równolegle do prowadzonych prac na plantach jordanowskich w ramach tego samego
projektu pod nazwą „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców –
modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”
realizowane są roboty budowlane w obiekcie przy ul. Rynek 2. Odkrycie w tym budynku
polichromii, projektu Jana Sas-Zubrzyckiego spowodowało, iż obiekt ten będzie unikatem na
skalę małopolski. W tym miejscu warto podkreślić, iż pierwsze założenia dokumentacji
projektowej nie wskazywały istnienia w budynku dawnego sądu zabytkowych malowideł.
W trakcie robót budowlanych natrafiono na fragmenty polichromii co do, których natychmiast
została podjęta decyzja o uruchomieniu procedury dot. wpisania do rejestru zabytków oraz
rozpoczęły się starania o pozyskanie środków finansowych na ich rekonstrukcję
i odrestaurowanie. Działania skutkowały otrzymaniem już w roku 2019 dotacji celowej MKIDN
na I etap prac a w 2020 kolejnymi środkami w ramach programu Ochrony Zabytków przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. Wykonanie prac
konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji niezachowanych
fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2
w Jordanowie.
Zabytki miejskie - dekoracje malarskie, polichromie
W 2020 roku udało się pozyskać środki w wysokości 1 170 000,00 zł na kolejny etap prac
związanych z odtworzeniem zabytkowych „polichromii jordanowskich”. Dotacja celowa na
realizację prac konserwatorskich została przydzielona w ramach programu Ochrony
Zabytków przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadanie pt.
Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji
niezachowanych fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu
Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie.
Wskazane prace
polegały na dalszym
zabezpieczeniu odkrytych zabytkowych malowideł oraz ich odtworzeniu. Dokończenie prac
związanych z odrestaurowaniem zabytkowych polichromii jest niezbędne do zakończenia
całości inwestycji związanej z remontem budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy
ul. Rynek 2 i dostosowaniem go do potrzeb Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców.
Wykonanie prac konserwatorskich planowane jest w okresie maj-listopad 2020 r.

Zdjęcie 5. Dekoracje malarskie z XIX w. – portal wejściowy do budynku przy ul. Rynek 2
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Zdjęcie 6. Dekoracje malarskie z XIX w. – klatka schodowa w budynku przy ul. Rynek 2

Ekologia
W 2020 roku zakończono Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w mieście Jordanów.
Przedmiotowa inwestycja dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej Projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.
PSZOK służył będzie, jako uzupełnienie do zbiórki selektywnej. W PSZOK zbierane
i czasowo magazynowane są odpady takie jak: odpady remontowo- budowlane, pochodzące
z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub
uzyskania pozwolenia na budowę- gruz budowlany oraz resztki materiałów budowlanych
m.in. kawałki płyt gipsowych, styropianowych, rur PVC i PE, płyt OSB, płytki i kafelki, kawałki
drewna, wykładziny dywanowe itp., zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny m.in. pralki,
lodówki, telewizory, radio, komputery, zużyte opony, baterie i akumulatory, chemikalia
pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych,
tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje
odpadowe, odpady zawierające rtęć itp., przeterminowane lekarstwa, lampy fluorescencyjne,
odzież i tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe.
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Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, oraz
realizację robót budowlano – montażowych w tym wykonanie: wiaty, utwardzonego placu,
gdzie umieszczone zostaną kontenery, pojemniki i regały przeznaczone do zbierania
odpadów oraz zlokalizowany punkt przeznaczony do mycia kontenerów. W zakres prac
wchodziły również prace instalacyjne związane z inst. elektryczną wraz z oświetleniem,
odwodnieniem, przyłączem wodociągowym, instalacją odgromową, ogrodzeniem. W ramach
projektu podjęte zostały również działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości
ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami.

Zdjęcie 6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jordanowie

Tabelaryczne zestawienie realizowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych i remontów oraz
zleconej lub wykonanej dokumentacji technicznej:

L.p.

Nazwa Zadania

Termin Wykonania

Wartość

1.

wymiana przepustów na drodze gminnej
5350 ul. Gen Maczka - boczna

22.01.2020

3 310,00 zł

2.

wykonanie pomiaru widoczności na
przejazdach kolejowych

01.04.2020

1 340,70 zł

3.

wykonanie uproszczonej dokumentacja
techniczno- kosztowa dróg gminnych
Przemysłowa – boczna 6047/4 , św. Anny
– pętla 5656 ,3 Maja – boczna 5376/1 ul.
Bł. Dańkowskiego-,5541

30.05.2020

30 504,00 zł

4.

wykonanie uproszczonej dokumentacja
techniczno- kosztowa dróg gminnych Bat.
Chłopskich –boczna 5368, ul. Słonecznej
5369

10.02.2020

4 920,00 zł
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5.

wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Bat
Chłopskich

20.03.2020

6 604,49 zł

6.

wykonanie przyczółku betonowego na
przepuście pod drogą gminną nr 5376/1 ul.
3 maja - boczna

30.04.2020

6 519,00 zł

7.

„Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685
(ul. Gen Maczka ) w km 16+612 do
16+648 polegająca na budowie
lewostronnego peronu przystankowego
wraz z odwodnieniem na działce ewid. nr
5342 w miejscowości Jordanów.

30.07.2020

123.113,84 zł

8.

inspektor nadzoru dla zdania pn. budowa
lewostronnego peronu przystankowego
wraz z odwodnieniem na działce ewid. nr
5342 w miejscowości Jordanów

30.07.2020

2 000,00 zł

9.

obieranie rowów ul. Gen Maczka - boczna
5707/1

15.04.2020

1 660,50 zł

2.04.2020

600,00 zł

29.04.2020

6 000,00 zł

12. remonty cząstkowe dróg gminnych

15.05.2020

37 146,00 zł

13. remont zatoki autobusowej ul. Gen

31.05.2020

33 139,45zł

31.05.2020

1100,00zł

7.05.2020

3 616,20 zł

12.05.2020

1 000,00 zł

10. wykonanie mapy aktualizacji ewidencji

gruntów i budynków działka 2052/1- Gen.
Maczka - boczna
11. założenie akodrenów odwodnienia ul.

Mickiewicza - boczna 5511, 5512

.Maczka w km 2+015

14. pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla

zadania pn: Remont zatoki autobusowej w
ciągu ul. Gen. Maczka w miejscowości
Jordanów w km 2+0,15

15. dostawa kruszywa na drogę gminną 5497

ul. Malejowska - boczna

16. mapa do celów projektowych - Rynek,
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5875/1 i 5875/2

17. bieżąca konserwacja mostu Zagrody

15.05.2020

3 062,70 zł

20.05.2020

1230,00zł

19. wycinka lipy ul. Przemysłowa

14.05.2020

861,00 zł

20. czyszczenie korytek ściekowych

18.05.2020

1 230,00 zł

21. dostawa kruszywa na drogę Zakopiańska -

19.05.2020

4 520,25 zł

07.07.2020

1 808,10 zł

7.07.2020

2 868,98 zł

24. koszenie poboczy dróg gminnych

07.07.2020

3 240,00 zł

25. likwidacja stanów awaryjnych na drogach

09.07.2020

18 999,81 zł

9.07.2020

35 100,00 zł

9.07.2020

1700,00zł

16.07.2020

2 000,00 zł

Malejowskie oraz drogi nr 5188/2, 5687

18. bieżąca konserwacja kładki dla pieszych

oraz czyszczenie korytek ściekowych
Hajdówka

boczna 5622/1 5627
22. dostawa kruszywa na drogę gminną 5497

Malejowska
23. naprawa piłkochwytów,nap szyb

przystanki Bus ,wykonanie przystanków
BUS - Przemysłowa

gminnych w związku z intensywnymi
opadami w dniu 02 lipca 5711-Gen.
Maczka - boczna, 5306/1 - komunalna,
5563/12 ul. Nad Skawą,5514- ul.
Mickiewicza
26. remont chodnika i placu Przedszkola

Miejskiego w Jordanowie

27. pełnienie funkcji inspektor nadzoru nad

zadaniem remont chodnika i placu
Przedszkola Miejskiego w Jordanowie

28. ekspertyza techniczna dot. możliwości

skrócenia konstrukcji stalowej oczepów
podpór pośrednich w moście w ciągu drogi
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gminnej 440528K

24.07.2020

4 634,64 zł

30. zakup koszy ulicznych

29.07.2020

18 474,60 zł

31. bieżąca konserwacja pokrycia dachowego

3.08.2020

4 920,00 zł

3.08.2020

1 845,00 zł

13.08.2020

11 348,00 zł

13.08.2020

2000,00zł

14.08.2020

23 000,00 zł

14.08.2020

800,00zł

16.08.2020

3 739,20 zł

31.08.2020

7380,00zł

31.08.2020

9 840,00 zł

31.08.2020

9 225,00 zł

8.09.2020

24 600,00 zł

29. dostawa kruszywa oraz wykonanie

poprawy nawierzchni drogi ul. Sosnowa

ul. Kopernika 13

32. wykonanie kosztorysu termodernizacji

szkoły podstawowej
33. likwidacja stanów awaryjnych dróg

Hajdówka – zabez. korpusu, Hajdówka 5547/3, Przemysłowa – Diabla Góra 5661 ,
Piłsudskiego – boczna 5554,5553 (
Strumyk )
34. skrócenie konstrukcji stalowej oczepów

podpór pośrednich mostu na potoku
Malejówka ( rest Strumyk )
35. wykonanie remontu chodnika na dł. 100 m

ul. Kopernika

36. pełnienie funkcji inspektor nadzoru nad

zadaniem remont chodnika ul. Kopernika
37. ułożenie płyt jumb z montażem na drodze

gminnej 5472-5473 - kulak Malejowska
przejazd przez bród
38. wykonanie projektu odwodnienia drogi

gminnej nr 440525 K ul. Gen Maczka boczna Targowica '"pętla "
39. przygotowanie wniosku o dofinansowanie

na poprawę efektywności budynków
szkoły podstawowej
40. audyt energetyczny budynku szkoły

podstawowej ul. Konopnickiej 2
41. prace naprawcze nawierzchni drogi 5404/4/

ul. 3 Maja
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8.09.2020

2 453,85 zł

3.11.2020

1 600,00 zł

3.11.2020

28 000,00 zł

4.11.2020

615,00 zł

4.11.2020

22 816,50 zł

5.11.2020

7 000,00 zł

5.11.2020

9 467,11 zł

21.12.2020

5535,00zł

50. remont drogi powiatowej ul. Gen Maczka

2020

463 717,09zł

51. wykonanie odcinka odwodnienia drogi

2020

30 000,00zł

2020

6708,32zł

42. prace naprawcze na drodze gminnej ul.

Jana Pawła II
43. kosztorys odwodnienia i

termomodernizacji ul. Kopernika 11
44. usunięcie niedrożności kanalizacji

deszczowej Szkoły Podstawowej w
Jordanowie ul. Kolejowa 7
45. opracowanie opinii związanej z

odtworzeniem zniszczonych części
nawierzchni placów 5875/1 , 5876
46. zakup iluminacji świątecznych dla obszaru

Rynek w Jordanowie
47. wykonanie instalacji zasilającej iluminacje

świąteczne z istniejących lamp parkowych
zlokalizowanych na plantach wraz z
montażem dekoracji świątecznych
48. zakup łańcuchów i słupków – ogrodzenie

Rynek 2
49. zakup ławek – ustawienie na terenie miasta

powiatowej ul. Gen Maczka
52. Wykonanie dokumentacji projektowej

odcinka drogi powiatowej Jordanów –
Mąkacz - Bystra

5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2020 roku ze względów na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii oraz obostrzenia z
tym związane realizacja budżetu obywatelskiego była niemożliwa. Idea budżetu
obywatelskiego wpływa pozytywnie na aktywizację społeczną mieszkańców i ich
zaangażowanie w sprawy Miasta dlatego też w kolejnych latach, jeżeli sytuacja
epidemiologiczna na to pozwoli realizacja budżetu obywatelskiego z pewnością będzie
kontynuowana.
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
Miasto Jordanów posiada 732 działek o powierzchni ogólnej 98.9225 ha o wartości
księgowej: 5.279 553,00 zł z uregulowanym stanem prawnym (założone zostały księgi
wieczyste).
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Miasto Jordanów jest właścicielem 20 obiektów budowlanych o wartości księgowej: 10 451
355,10 zł.
W dniu 21.07.2020 r. zostały oddane w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność
oświatową Szkole Podstawowej zabudowane nieruchomości o powierzchni ogólnej 0.8948 ha
o wartości księgowej: 5 350 397,93 zł.
Przedmiotowe nieruchomości zabudowane są budynkiem Szkoły Podstawowej o nr 7 przy
ul. Kolejowej, budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 przy Konopnickiej oraz budynkiem hali
sportowej przy ul. Konopnickiej nr 2.
W dniu 21.07.2020 r. również zostały oddane w trwały zarząd z przeznaczeniem na
działalność
oświatową Miejskiemu Przedszkolu zabudowane budynkiem Miejskiego
Przedszkola nieruchomości położone w Jordanowie przy ul. Konopnickiej 6 o powierzchni
ogólnej 0.5922 ha o wartości księgowej: 898 774,47 zł
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
2017 r.
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.
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.
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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 21 grudnia 2020 r. Rada Miasta Jordanowa podjęła Uchwałę NR XIX/168/2020 w
sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Jordanowa Uchwalonego w 2012 r. Obszarowo najwięcej zmian
dotyczyło terenów usługowych oraz przemysłowych.
Przedmiotowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowanie
Miasta Jordanowa umożliwi w przyszłości dokonanie punktowych zmian przeznaczenia
działek w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego Miasta Jordanowa.
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.
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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.
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.
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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
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.

Lokalizacja

Powierzchnia
użytkowa

Wyposażenie
Woda
bieżąca

Kanalizacja

Centralne
ogrzewanie

Ciepła
woda
użytkowa

Stan
techniczny

1.

ul. Kopernika 11/1

29,70 m2

jest

jest

brak

brak

dobry

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.

48,60 m2

jest

jest

jest

jest

przeciętny/
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średni

Kopernika13/1
3.

ul.
25

Piłsudskiego 54,00 m2

Razem:

jest

jest

jest

jest

przeciętny/
średni

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.
7.6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zaopatrzenie w wodę
Długość sieci wodociągów miejskich wynosi prawie 21 km. W 2020 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 2020 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 2020 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,
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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
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.
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- 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;
• 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 Śro dowiska 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:
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
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2.

Zagrożenie hałasem

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.

3

4.

Pola
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Kierunki interwencji:
1) wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla
poszczególnych terenów,
2) kontynuowanie kontroli hałasu do środowiska z obiektów
działalności gospodarczej.
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:
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,
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•

•
•

•

5.

6.

Gospodarka wodnościekowa

Zasoby geologiczne

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”.
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.

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

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,
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6) edukacja na temat szkodliwości azbestu oraz bezpiecznych metod
usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
9.

Zasoby
przyrodnicze

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.
Kierunki interwencji w zakresie ochrony lasów i zieleni
urządzonej:

10.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

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.
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
Wszelkie dane związane ze wsparciem oraz programami realizowanymi przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego
raportu pn. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jordanowie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. W przedmiotowym załączniku
wskazana poszczególne działania MOPS wraz ze środkami przeznaczonymi na dane
zadania w podziale na klasyfikacje budżetową.
8.1 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.
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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;
• 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 2020” został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XI/91/2019
z dnia 06 listopada 2019 roku, zmiany ostały wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Jordanowa
Nr XV/123/2020 z dnia 28 maja 2020 r.
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.
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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 prowadzi obecnie 16 punków sprzedaży alkoholu, w tym:
- punkty sprzedaży detalicznej (sklepy) 13
- punkty gastronomiczne (lokale) 3
W 2020 r. wydano łącznie 14 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): łącznie 8 z podziałem na
zawartość alkoholu:
a) do 4,5% alkoholu: 3
b) od 4,5% do 18% alkoholu : 2
c) powyżej 18% alkoholu: 3
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): łącznie 6
z podziałem na zawartość alkoholu:
a) do 4,5% alkoholu: 2
b) od 4,5% do 18% alkoholu: 2
c) powyżej 18% alkoholu: 2
3) zezwolenia jednorazowe: 7
Realizacja celów szczegółowych programu
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych
przemocą w rodzinie.
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.8141.2.1.3.2020
z dn. 12.02.2020 r. na kwotę 8.000 zł) ze specjalistycznej pomocy korzystały regularnie
24 osoby uzależnionych i współuzależnione podczas 138 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 7 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 8 osób, 6 wniosków
o leczenie odwykowe skierowano do Sądu Rejonowego, pozostałe osoby korzystały z terapii
dostępnej na terenie Miasta i Powiatu.
3) z uwagi na utrzymujące się obostrzenia związane ze stanem pandemii organizowanie
posiedzeń Komisji było ograniczone:
Odbyło się 6 posiedzeń MKPIRPA i 5 spotkań Zespołu Motywującego, podczas których:
- motywowano osoby uzależnione do podjęcia terapii, kierowano do odpowiednich placówek,
monitorowano przebieg terapii;
- Zespół Motywujący MKPiRPA prowadził postepowanie w 19 sprawach alkoholowych
(rozmowy z osobami uzależnionymi, zgłaszającymi problem członkami rodziny);
- zaopiniowano14 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (8- sklepy, 6 – lokale
gastronomiczne);
- opiniowano wnioski w sprawie działań profilaktycznych (warsztatów, szkoleń, pikników,
wydarzeń na terenie Miasta), które był realizowane i finansowane w ramach realizacji
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Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
2. 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.8141.2.1.4.2020 z dn. 12.02.2020 r. na kwotę 5.000 zł), ze
specjalistycznej pomocy korzystało regularnie 10 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach realizacji zadania zrealizowano 90 godz. konsultacji, podczas których osoby
doświadczające przemocy miały możliwość uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy.
2) Miasto Jordanów zawarło umowę nr PCPR/ZIK/7/2020 z dn. z dn. 09.03.2020 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 8 osobom z terenu Miasta Jordanowa (m.in. pomoc psychologiczna, poradnictwo
rodzinne, specjalistyczne, mediacje, terapia grupowa). Najczęściej zgłaszanymi problemami
były:
- przemoc ze strony bliskich: 5 porad
- problemy wychowawcze: 3 porady
- konflikt rodzinny: 1 porada
- konflikt małżeński i w konkubinacie: 1 porada
- trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym: 1 porada
- problem alkoholowy: 1 porada
- problemy emocjonalne: 1 porada
- przemoc w rodzinie: 1 porada
3) Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień pełni również funkcję Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego, który w 2020 r. prowadził 14 Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych
problemem przemocy. Odbyło się 65 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- 181 uczniów);
2) realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas pierwszych ( 81 uczniów
+ 5 nauczycieli), ZS. Hugona Kołłątaja w Jordanowie: „Zniewolony umysł”(alkohol,
narkotyki, nielegalne substancje) oraz „Cyberprzemoc,” kwota 1.000,00 zł;
3) warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V i VI (113 uczniów Szkoły Podstawowej oraz
ich rodziców) w zakresie uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych
„Nowe media a zaburzone zachowania u dzieci i młodzieży” w dniu 05.11.2019 r., kwota
1.700,00 zł;
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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) Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła,” "Wesoło, bezpiecznie
i twórczo spędzam swój czas wolny - bo chcę i potrafię”" kwota dotacji: 3.000 zł;
2) Ochotnicza Straż Pożarna „Prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą
z terenu Miasta Jordanowa przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów,”
łączna kwota dotacji 11.000 zł;
3) Ludowy Klub Sportowy „JORDAN,” Organizowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień łączna kwota dotacji 40.000 zł;
4) Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” Organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży poprzez udział w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjnoprofilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki” oraz "Bel Canto" kwota dotacji
15.000 zł;
5) Uczniowski Klub Sportowy „DELTA” „Zajęcia Multisport UKS DELTA,” kwota dotacji
5.000 zł;
6) Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” "Na tropie nauki ," kwota dotacji: 3.000 zł;
3. Szkolenia:
Dofinansowano szkolenia dla realizatorów Miejskiego Programu (przedstawiciele oświaty,
członków MKPiRPA, Pełnomocnika ds. PUiPPR w celu zwiększenia kompetencji, łączna
kwota 1.154,40 zł.
4. Zakup materiałów szkoleniowych, nagród i publikacji związanych z realizacją
Programu:
1) kontynuacja udziału w ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł." Zakupiono
2 pakiety materiałów profilaktycznych do realizacji programu (broszury, ulotki dla rodziców
i uczniów, materiały konkursowe) przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej,
kwota łączna 2.952,00 zł
2) zakupiono pakiet filmów i materiałów profilaktycznych dla uczniów klas V-VIII Szkoły
Podstawowej z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zagrożeń
związanych z korzystaniem internetu: „W pułapkach netu,” „W realu i w sieci,” „Budowanie
relacji.” Kwota 435,00 zł
3) zakup pakietu materiałów profilaktycznych dla mieszkańców Miasta Jordanowa: „STOP
PRZEMOCY,” „ANTY DOPALACZE", ”PŁEŚ -NIE JEDŹ,” „SKUTKI ALKOHOLU”
na kwotę 500,00 zł.
4) zakupiono materiały biurowe do realizacji Programu na kwotę 586,08 zł.
5) zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji Programu (warsztaty, szkolenia,
spotkania) na łączną kwotę 246,97 zł.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
1. Mierniki:
1) liczba wspieranych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
instytucje
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i osoby fizyczne
alkoholowych: 20.

zajmujące
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profilaktyką
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rozwiązywaniem

problemów

2) dystrybucja materiałów profilaktyczno-edukacyjnych do instytucji placówek
i organizacji na terenie Miasta przekazano ok. 500 szt. materiałów (plakaty, broszury,
ulotki).
3) prowadzono współpracę z organizacjami działającymi na terenie Miasta (wspólne
przedsięwzięcia, wymiana doświadczeń, współpraca bieżąca)
2. Finansowanie powoływania biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia:
1) skierowano na badania przez biegłych 8 osób, łączny koszt badań i wydania opinii:
2.950,98 zł;
2) koszty postępowania sądowego: opłaty sądowe dotyczące wniosków skierowanych
do Sądu Rejonowego w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
łączny koszt 460,00 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 1 kontrolę punktu sprzedaży alkoholu,
w związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów prawa – sprzedaż
alkohol bez ważnego zezwolenia, sprawa została przekazana przez Komisariat Policji do
Prokuratury;
- w 2020 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 2020” został
przyjęty uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XI/92/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku,
zmieniony uchwałą nr XVI/131/2020 z dnia 26 czerwca 2020. Był on współrealizowany
z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,
gdyż działania tych programów uzupełniają się.
W roku 2020 roku z uwagi na stan epidemii nie wydatkowano wszystkich środków
przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Z uwagi na ciągle
utrzymujące się obostrzenia nie ogłoszono zaplanowanego w ostatnim kwartale konkursu na
organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w formie
zajęć i konkursów profilaktycznych. Z uwagi na prowadzone przez większość roku zdalne
nauczanie w szkołach udało się przeprowadzić warsztaty związane z przeciwdziałaniem
uzależnień sfinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, nie zrealizowano jednak zaplanowanych warsztatów dla dzieci i młodzieży
w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii..
Zrealizowano zakup materiałów i filmów profilaktycznych, które zostały przekazane
placówkom oświatowym działającym na terenie Miasta i będą wykorzystywane w realizacji
programów profilaktycznych w szkołach. Zakupiono materiały biurowe.
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Celem głównym Programu było ograniczanie szkód związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Miasta Jordanowa.
Głównymi realizatorami Programu byli:
1) Urząd Miasta Jordanowa, w szczególności: Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
2) jednostki organizacyjne miasta, w szczególności placówki oświatowe,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
4) Komisariat Policji,
5) Sąd Rejonowy,
6) Prokuratura Rejonowa,
7) placówki opieki zdrowotnej,
8) Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” – Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień,
9) organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Jordanowa.
Adresatami Programu byli mieszkańcy Miasta Jordanowa, a w szczególności:
1) dzieci i młodzież;
2) rodzice i opiekunowie;
3) nauczyciele i wychowawcy;
4) osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych
5) rodziny, w których występuje problem
6) pracownicy podmiotów działających w zakresie profilaktyki uzależnień (np. kuratorzy
sądowi, policjanci, pracownicy socjalni, terapeuci).
Realizacja celów szczegółowych programu:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
1) współpraca z Punktem Konsultacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie
Trzeźwości „DOM” informowanie i kierowanie osób z problemami związanymi
z nadużywaniem substancji psychoaktywnych,
2) współpraca z Policją, placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
3) dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych o formach i miejscach pomocy
w lokalnych instytucjach.
2. Udzielanie rodzinom, w których
psychospołecznej i prawnej.

występują

problemy

narkomanii

pomocy

1) 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;
2) prowadzono
współpracę
ze
Stowarzyszeniem
Trzeźwości
„DOM.”
Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.3.2020 z dnia 12.02.2020 r. pomiędzy Miastem
Jordanów a
Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM” na kwotę: 8.000 zł w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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3. 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.
1) zakupiono pakiety filmów profilaktyczno-edukacyjnych: „Mówię wam nie warto,”
„Narkomania,” „Rodzina na piątkę” wraz ze scenariuszami zajęć i przekazano
placówkom oświatowym z terenu Miasta Jordanowa
2) rozdystrybuowano w lokalnych placówkach bezpłatne materiały profilaktycznoinformacyjne z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii (broszury, ulotki,
poradniki)
3) zakupiono materiały biurowe do realizacji Programu
4) szkolenia dla rodziców oraz warsztaty dla uczniów w zakresie uzależnień
behawioralnych oraz od środków psychoaktywnych: „Nowe media a cyberchoroby,”
„Zniewolony umysł” dla klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz „Zniewolony umysł,”
„Cyberprzemoc” dla uczniów klas I ZS im Hugona Kołłątaja zostały sfinansowane
w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1) Pełnomocnik ds. Uzależnień uczestniczył w dniu 27 listopada 2020 roku w bezpłatnej
konferencji szkoleniowej online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień
powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast zorganizowanej przez
Województwo Małopolskie przy współpracy z Ekspertem Wojewódzkim
ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa
dla osób
realizujących
Gminne
Programy
Przeciwdziałania
Narkomanii;
2) współpraca ze służbą zdrowia, Komisariatem Policji oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Jordanowie
9. 3 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Głównym celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2021 przyjętego
Uchwałą Nr XI/90/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. jest ograniczenie skali zjawiska przemocy
domowej na terenie Miasta Jordanowa. W celu efektywnego przeciwdziałania temu
problemowi społecznemu podejmowanych jest szereg działań interdyscyplinarnych przez
przedstawicieli lokalnych instytucji. Działania te mają na celu pomoc osobom doznającym
przemocy, edukację osób stosujących przemoc i motywowanie do zmiany zachowania.
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma charakter długofalowy, obejmuje
lata 2019-2021, jest on 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 2020 r. procedurą Niebieska Karta zostało objętych 14 rodzin. Założonych zostało 11
Niebieskich Kart, 3 procedury były kontynuowane z lat poprzednich.
Odbyło się 65
posiedzeń grup roboczych oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Liczba osób
dotkniętych przemocą w rodzinie objętych pomocą w 2020 r.: ogółem: 35, w tym 12 kobiet,
10 mężczyzn oraz 13 dzieci.

36

10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA JORDANOWA PODJĘTYCH W 2020 ROKU
W 2020 roku (w kadencji 2018-2023) odbyło się 6 sesji Rady Miasta Jordanowa, podczas
których podjęto 68 uchwały (od nr 110 - 177).
10.1 Realizacja uchwał w 2020 r.
L.p.

Nr uchwały

Nazwa uchwały
(w sprawie)

Realizacja uchwał

XIV SESJA
27 lutego 2020 r.
podjęto 11 uchwał od nr 110 - 120
1

XIV/110/2020

2

XIV/111/2020

3

4

5

6

XIV/112/2020

XIV/113/2020

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmian w budżecie Miasta Jordanowa
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
na rok 2020
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa
udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej
udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej Powiatowi
Suskiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie – Zespołu Interwencji
Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

XIV/114/2020

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suskiemu

XIV/115/2020

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suskiemu

przyjęcia darowizny nieruchomości

7
XIV/116/2020

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.
Dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1071,00 zł.
W dniu 23.03.2020 r. Miasto Jordanów zawarło umowę nr
PUiPPR/4/2020 z Miastem Bielsko-Biała, przekazano
środki finansowe
na działalność Ośrodka PPA
(przyjmowanie
mieszkańców
Miasta
Jordanowa).
Dokonano rozliczenia udzielonej dotacji w dniu
07.01.2021 r. Uchwała została zrealizowana w całości.
Dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie
4.000,00 zł. W dniu 09.03.2020 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę nr PCPR/ZIK/7/2020 z Powiatem Suskim,
przekazano środki na realizację zadania - świadczenia
specjalistycznej pomocy dla mieszkańców Miasta
Jordanowa. Dokonano rozliczenia udzielonej dotacji
w dniu 13.01.2021 r. Uchwała została zrealizowana
w całości
Dot. udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej
w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla ZOZ w
Suchej Besk. na modernizacje pomieszczeń w budynku
”Szpitalika” Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
Zespołu Ratownictwa Medycznego i Punktu Pobrań
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Piłsudskiego
w Jordanowie. W dniu 26.03.2020 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę z Powiatem Suskim, przekazano środki
na realizację inwestycji. Dokonano rozliczenia udzielonej
pomocy finansowej w dniu 07.12.2020 r. Uchwała została
zrealizowana w całości
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 26.03.2020 r.
Miasto Jordanów zawarło umowę z Powiatem Suskim,
przekazano środki na realizację inwestycji. Dokonano
rozliczenia udzielonej pomocy finansowej w dniu
29.05.2020 r. Uchwała została zrealizowana w całości.
Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny działki ewid. nr
4630/6 o pow. 0.0004 ha, nr 4628/1 o pow. 0.0015 ha,
4627/1 o pow. 0.0029 ha, nr 4623/1 o pow. 0.0034 ha,
nr 4622/1 o pow. 0.0026 ha, nr 4738/1 o pow. 0.0036 ha,
nr 4619/1 o pow. 0.0025 ha, nr 4737/9 o pow. 0.0075 ha,
nr 4737/5 o pow. 0.0046 ha, nr 4737/7 o pow. 0.0016 ha,
nr 4741/1 o pow. 0.0025 ha, nr 4618/3 o pow. 0.0047 ha,
nr 4618/5 o pow. 0.0021 ha położone przy ul.
Zakopiańska - boczna, z przeznaczeniem na poszerzenie
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8

XIV/117/2020

9

XIV/118/2020

10

XIV/119/2020

11

XIV/120/2020

pasa drogowego drogi gminnej nr 5627. Realizacja
w 2021 r.
Dot.: sprzedaży działki nr ewid. 5876/2 o pow. 0.0004 ha
ul. Rynek. W dniu 27.05.2020 r. zawarto umowę
sprzedaży nieruchomości
notarialną sprzedaży przedmiotowych działek
–
Kancelaria Tomasz Górnikowski
W 2020 r. na realizację Programu zaplanowano kwotę
26.000,00 zł. W ramach realizacji uchwały: odłowiono i
przyjęcia „Programu opieki nad
przekazano do schroniska 2 bezdomne psy z terenu
zwierzętami bezdomnymi oraz
miasta, udzielono pomocy weterynaryjnej 3 potrąconym
zapobiegania bezdomności zwierząt przez pojazdy zwierzętom, przeprowadzono 15 zabiegów
na terenie miasta Jordanowa w 2020 wszczepienia czipów, przeprowadzono 21 zabiegów
roku”
sterylizacji porzuconych kotów, zakupiono karmę w
okresie zimowym dla kotów wolno żyjących. Na realizację
Programu wydatkowano 16 609,50 zł.
pozbawienia dróg położonych przy Po przekształceniu działka drogowa 5875/1 szerokości
części ul. Rynek w Jordanowie
17 m i długości 125 m służy obecnie jako droga
kategorii dróg publicznych gminnych dwukierunkowa, działka drogowa 5874 szerokości 20 m
długości
109
m
służy
obecnie
jako
droga
poprzez wyłączenie ich z
jednokierunkowa i po przekształceniu będą placami
użytkowania
parkingowymi.
rozpatrzenia skarg mieszkańca w
zakresie działania Miejskiego
Rada Miasta uznała skargi mieszkańca za bezzasadne
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jordanowie

XV SESJA
28 maja 2020 r.
podjęto 7 uchwał, od nr 121 – 127

12

13

XV/121/2020

XV/122/2020

ustalenia w zakresie zadań własnych,
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych,
w tym w schroniskach dla osób
bezdomnych oraz w schroniskach dla
osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi, dla osób
zamieszkałych na terytorium Gminy
Miasta Jordanów oraz dla osób
bezdomnych, których ostatnim
miejscem zameldowania na pobyt
stały była Gmina Miasto Jordanów

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

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy między innymi prowadzenie i zapewnianie miejsc
w mieszkaniach chronionych oraz prowadzenie
i zapewnianie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnych oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki.
W 2020 roku udzielono jednej osobie pomocy w formie
umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, całość kosztów utrzymania
tj. 7 505,00 zł pokryte zostały z budżetu gminy.
Ze względu na zmianę wysokości kosztów wynikających
z realizacji usług opiekuńczych, zaszła konieczność
zmiany wskazanej uchwały, w celu aktualizacji stawki
realizacji jednej godziny usług opiekuńczych, w sposób
odzwierciedlający rzeczywisty i aktualny koszt niniejszych
usług.
Pełen koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosił 26,00 złotych i od wejścia w życie uchwały od tej kwoty
naliczano odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.
W 2020 dochód gminy z tytułu naliczonej odpłatności
dla 3 osób wyniósł: 5 689,37 zł.
Do 31.12.2020 roku zrealizowano usługi opiekuńcze na
kwotę: 34 618,00 zł w tym:
− specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi: 1 osoba liczba godzin
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XV/123/2020

15

XV/124/2020

16

17

18

XV/125/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na
2020 rok

480 na kwotę: 12.960,00 zł całość kosztów została
sfinansowana z budżetu wojewody;
− usługi opiekuńcze podstawowe: 10 osób liczba
godzin 833 na kwotę: 21 658,00 zł;
Dot. zmiany planu wydatków. Uchwałą wprowadzono
kwotę niewykorzystanych wydatków i zwiększonych
dochodów z roku 2019 w łącznej kwocie 51.716,77 zł,
które zostały przeznaczone na realizację Miejskiego
Programu PiRPA w 2020 r. na zadania określone
w niniejszej uchwale

zmian w budżecie Miasta Jordanowa Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
na rok 2020
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

XV/126/2020

określenia wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących
klub dziecięcy na terenie Gminy
Miasta Jordanowa

XV/127/2020

zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.
Na podstawie Uchwały XV/126/2020
przekazywana i
rozliczana jest dotacja dla podmiotów prowadzących klub
dziecięcy
na terenie Miasta Jordanowa od dnia
20.06.2020. 19.06.2020r.
straciła moc Uchwała Nr
XXXV/316/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego
2018r. Na terenie Miasta Jordanowa dotację otrzymuje
Klub Malucha TUPTUŚ.
Dot. drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 5335
o długości 267, która wspólnie z Lasami Państwowymi
ma być modernizowana

XVI SESJA
26 czerwca 2020 r.
podjęto 17 uchwał, od nr 128 - 144
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XVI/128/2020

XVI/129/2020

XVI/130/2020

22

XVI/131/2020
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XVI/132/2020

24

XVI/133/2020

25

wotum zaufania dla Burmistrza
Miasta Jordanowa

Rada Miasta po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta
Jordanowa za rok 2019 udzieliła Burmistrzowi Miasta
wotum zaufania

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miasta
Jordanowa za rok 2019

Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jordanowa
za 2019 r.

Rada po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2018 rok
przedstawionego przez Burmistrza Miasta Jordanowa
absolutorium dla Burmistrza Miasta
oraz po zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w
Jordanowa z tytułu wykonania
art. 271 ustawy o finansach publicznych i art. 28a ust. 1
budżetu Gminy Miasta Jordanowa za
w związku z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie
rok 2019
gminnym - udzieliła Burmistrzowi Miasta Jordanowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta
Jordanowa za 2019 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie
Dot. zmiany załącznika nr „Plan wydatków budżetowych
przyjęcia Miejskiego Programu
na rok 2020” wprowadzenie kwoty 2.000 zł na działania
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020
Programu
rok
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmian w budżecie Miasta Jordanowa
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
na rok 2020
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suskiemu przeznaczonej

W ramach współdziałania Powiatu Suskiego i Miasta
Jordanów, Miasto Jordanów przeznaczy określoną kwotę
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XVI/134/2020

26

27

XVI/135/2020

XVI/136/2020

na dofinansowanie zadania pn.
„Wykonanie dokumentacji
projektowej dla realizacji zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1684K Jordanów – Mąkacz – Bystra
w miejscowości Bystra Podhalańska i
Jordanów na długości 1 km”

przekazania dotacji dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jordanowie

w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jordanowie

na wykonanie realizacji zadania pn: „„Wykonanie
dokumentacji projektowej dla realizacji zadaniaprzebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów –
Mąkacz – Bystra w miejscowości Bystra Podhalańska i
Jordanowie na długości 1 km”. Wykonanie dokumentacji
jest jednym z etapów zadania mającego na celu
poprawię
infrastruktury
drogowej i służyć będzie
społeczności lokalnej.
Dot. przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa dla
OSP w Jordanowie w wysokości 4.231 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia
zapewniającego gotowość bojową tj. dwóch kompletów
aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z
sygnalizatorami bezruchu oraz sześciu kompletów ubrań
ochrony przeciwchemicznej.
Zakup realizowany był w ramach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Dotychczasowy Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jordanowie
został uchwalony
29 października
2012 r. uchwałą Rady Miasta
Jordanowa i był kilkakrotnie zmieniany, dlatego w celu
określenia aktualnego przedmiotu działalności tej
jednostki należało nadać nowy Statut.
Wszystkie zadania określone w statucie są realizowane
przez MOPS.
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XVI/137/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie lub ich rodzice
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej składali
wnioski o stypendium socjalne w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Jordanowa, lecz od roku szkolnego
regulaminu udzielania pomocy
2020/2021 zadanie wynikające z ustawy o systemie
materialnej o charakterze socjalnym
oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze
dla uczniów zamieszkałych na terenie
socjalnym zostało przekazane Miejskiemu Ośrodkowi
Miasta Jordanowa
Pomocy Społecznej w Jordanowie do relacji.
Od września 2020 roku udzielono pomocy 14 uczniom
z 9 rodzin. W ramach tego zadania wydatkowano łącznie
10.168,00 złotych, z czego dotacja stanowiła 8.134,40 zł.
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XVI/138/2020

30

XVI/139/2020

31

XVI/140/2020

32

XVI/141/2020

33
XVI/142/2020

upoważnienia Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jordanowie do prowadzenia
postępowania w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy
Miasto Jordanów
ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa na terenie Miasta Jordanowa
na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty prowadzenie
postępowań w sprawach z zakresu świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym przekazano
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od września 2020 roku przeprowadzono 30 postępowań
wydając 19 decyzji przyznających świadczenie i 11
decyzji odmawiających przyznania.
Na podstawie przyjętej uchwały dokonywane są zwroty
rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych w
roku szkolnym 2020/2021 do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach (realizacja
obowiązku szkolnego) oraz Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie.
wyrażenia zgody na przedłużenie
Podpisano aneks do umowy w celu kontynuowania
umowy najmu lokalu stanowiącego umowy najmu lokalu w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego
mienie komunalne
nr 1
wyrażenia zgody na przedłużenie
Podpisano aneks do umowy w celu kontynuowania
umowy najmu lokalu stanowiącego umowy najmu lokalu w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego
mienie komunalne
nr 1
Burmistrz wydał decyzję nr AGP.6844.1.2020 w dniu
21.07.2020 r. na podstawie, której oddał w trwały zarząd
nieruchomości oznaczonych jako część działki nr ewid.
wyrażenia zgody na oddanie w trwały 5970/2 oraz jako cała działka nr ewid. 5969/1 o pow.
zarząd na czas nieoznaczony
ogólnej 0.2930 ha, położonej w Jordanowie przy ul.
nieruchomości stanowiących
Kolejowej oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji
własność Gminy Miasto Jordanów
gruntów jako części działek nr ewid. 2147/4, 2148/2,

40

położonych w Jordanowie

34

XVI/143/2020

35

XVI/144/2020

2149/2, 2150/2, 2151/2, 2152/6 i jako cała działka nr
ewid. 2140/2 o pow. ogólnej 0.6018 ha, położonych w
Jordanowie przy ul. Konopnickiej na czas nieokreślony
wraz z usytuowanymi na nich budynkiem szkoły
podstawowej o nr porządkowym 7 przy ul. Kolejowej o
łącznej powierzchni użytkowej budynku: 2010,00 m 2,
budynkiem szkoły podstawowej o nr porządkowym 2 przy
ul. Konopnickiej, boiskiem wielofunkcyjnym wraz z
zagospodarowaniem terenu działek i wyposażeniem na
rzecz gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły
Podstawowej w Jordanowie na czas nieoznaczony.
Burmistrz wydał decyzję nr AGP.6844.2.2020 w dniu
21.07.2020 r. na podstawie której oddał w trwały zarząd
wyrażenia zgody na oddanie w trwały nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako
zarząd na czas nieoznaczony
działki nr ewid.: 2147/1, 2148/1, 2149/1, 2150/1, 2151/1,
nieruchomości stanowiących
2152/5, 5827/1, 5828/1, 5829/1, 5830/1, 5831/1, 5832/1,
własność Gminy Miasto Jordanów
5833/1, 5834/1 o powierzchni ogólnej 0.5922 ha w
położonych w Jordanowie
obrębie Jordanów, wraz z usytuowanym na niej Miejskim
Przedszkolem o łącznej powierzchni użytkowej budynku:
1320,00 m2, na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej –
Miejskiego Przedszkola w Jordanowie na czas
nieoznaczony
rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Jordanowa

Rada uznała za bezzasadną skargę Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Jordanowie

XVII SESJA
7 września 2020 r.
podjęto 6 uchwał, od nr 145 – 150
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XVII/145/2020

XVII/146/2020

XVII/147/2020

XVII/148/2020

XVII/149/2020

zmian w budżecie Miasta Jordanowa
na rok 2020

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.

wyrażenia zgodny na zawarcie
porozumienia z Gminą Rabka-Zdrój

W ramach współpracy złożono z Gminą Rabka-Zdrój
jako Liderem wniosek o termomodernizację obiektów
szkolnych na terenie Rabki Zdrój i Miasta Jordanowa.

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suskiemu przeznaczonej
na dofinansowanie zadania pn.
„Wykonanie odwodnienia drogi
powiatowej nr 1685K Pcim–
Łętownia–Jordanów ul. Gen Maczka
w Jordanowie”

Uchwałę zmieniono uchwałą Nr XVIII/155/2020 z dnia
22.10.2020 r. (l.p. w wykazie nr 46)

ustalenia opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto
Jordanów

Ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie
przekraczającym
wymiar
zajęć
obowiązkowych
(dostosowano Uchwałę do obowiązujących przepisów).
Straciła moc Uchwała nr XXXVIII/346/2018 Rady Miasta
Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r.
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XVII/150/2020

rozpatrzenia petycji

Rada Miasta uznała petycję z dnia 18 czerwca 2020 r.
wniesioną w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego (dot. zmiany § 31 pkt 3
i 4 uchwały Nr XX/168/2016 Rady Miasta Jordanowa
z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Jordanowa) za zasadną

XVIII SESJA
22 października 2020 r.
podjęto 11 uchwały, od nr 151 – 161
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XVIII/151/2020

zmian w budżecie Miasta Jordanowa
na rok 2020
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XVIII/152/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

44

45

46

47
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XVIII/153/2020

XVIII/154/2020

XVIII/155/2020

XVIII/156/2020

XVIII/157/2020

49

XVIII/158/2020

50

XVIII/159/2020

51

zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

przekazania dotacji dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jordanowie

zmiany uchwały
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie
zadania pn. „Wykonanie odwodnienia
drogi powiatowej nr 1685K Pcim –
Łętownia – Jordanów ul. Gen Maczka
w Jordanowie”
przyjęcia rocznego programu
współpracy Miasta Jordanowa z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2021

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.

Uchwała nie została zrealizowana

Dot. przekazania dotacji w wysokości 6.000 zł dla OSP w
Jordanowie z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu 3 kompletów ubrań specjalistycznych. Zakup
realizowany był w ramach programu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie pn.,,Ogólnopolski program finansowania służb
ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu
i
wyposażenia
jednostek
Ochotniczych
Straży
Pożarnych”.
W ramach współdziałania Powiatu Suskiego i Gminy
Miasta Jordanów dot. wykonania zadania: „Wykonanie
odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim –Łętownia
– Jordanów ul. Gen Maczka w Jordanowie”, zawarto z
Powiatem porozumienie na kwotę 30.000 zł

Głównym celem współpracy organów Miasta Jordanowa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest
lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz
podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta
poprzez budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Na rok
2021 zaplanowano kwotę ok. 115.000 zł na formy
konkursowe.
przyjęcia Miejskiego Programu
Uchwalony Program na 2021 r. będzie realizowany
zgodnie
z
zawartymi
w
nim
działaniami
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok i załącznikiem nr 1 do uchwały - planem wydatków
budżetowych na 2021rok.
przyjęcia Miejskiego Programu
Uchwalony Program na 2021 r. będzie realizowany
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 zgodnie z zawartymi w nim działaniami i załącznikiem nr
1 do uchwały - planem wydatków budżetowych na
rok
2021 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii W wyniku przekształcenia działek drogowych nr 5680
i 5570 na drogi publiczne utrzymano przejazd kolejowy
dróg gminnych
kategorii C
W wyniku przekształcenia działek drogowych nr 5705,
5368, 5362, 5656, 4939/2, 5306/1, 2014/2, 2015/4,
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XVIII/160/2020

52

XVIII/161/2020

zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych

2015/6, 5711, 5533, 5557/1, 5541, 506, 3411/1, 5510/1,
3388/1, 3384/1, 3383/1, 5404/4, 1757/1, 1754/5 na drogi
publiczne wystąpiono do Wojewody o dofinasowanie
modernizacji dróg
przedłużenia umowy dzierżawy działki Podpisano aneks do umowy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy działki nr 3973/2 w Jordanowie

XIX SESJA
21 grudnia 2020 r.
podjęto 16 uchwał, od nr 162 - 177
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XIX/162/2020

XIX/163/2020

XIX/164/2020

XIX/165/2020

XIX/166/2020

XIX/167/2020

XIX/168/2020

XIX/169/2020

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmian w budżecie Miasta Jordanowa z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
na rok 2020
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2020 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 7/2021/SM z 24.03.2021 r.

zmiany uchwały Nr XII/96/2019 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia
2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Jordanowa

Zmiana uchwały dot. zmiany załącznika Nr 1 do
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Miasta Jordanowa w zakresie „Harmonogramu”częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

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

Zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 2021r.

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

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne dnia 20
lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),
dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na
podstawie art. 43 ust 2a ustawy uchylanej w art. 573,
zachowywały moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.
Zgodnie z powyższym konieczne było podjęcie działań
zmierzających do wyznaczenia aglomeracji do dnia 31
grudnia 2020 r. Obszar i ilość RLM nie uległy zmianie.
Zawarto umowę z firmą wykonującą studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
Jordanowa.
Planowane
zakończenie prac planistycznych październik 2021 r.

uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Jordanowa

Uchwalone zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa
umożliwia procedowanie zmiany miejscowego planu
Miasta Jordanowa

wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy dzierżawy mienia
komunalnego

Podpisano aneks do umowy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy działki nr 2147/1 w Jordanowie

wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji Jordanów

przedłużenia umowy dzierżawy
działki

XIX/170/2020
wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy najmu lokalu mienia

Podpisano aneks do umowy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy działki nr 1515 w Jordanowie

Podpisano

aneks do umowy w celu kontynuowania
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63

64

65

66

67

68

XIX/171/2020

komunalnego

XIX/172/2020

przedłużenia umowy dzierżawy
działki

XIX/173/2020

umowy najmu lokalu w Jordanowie przy ul. 3 Maja 2A
Podpisano aneks do umowy w celu kontynuowania
umowy dzierżawy działki nr 3642 w Jordanowie

zatwierdzenia planu pracy Rady
Miasta Jordanowa oraz planów pracy Zatwierdzone plany pracy Komisji Rady i Rady Miasta
stałych Komisji Rady Miasta
będą realizowane w 2021 roku.
Jordanowa na 2021 r.
uchwały budżetowej Miasta
Jordanowa na 2021 rok

Realizacja w trakcie roku 2021

XIX/174/2020

XIX/175/2020

Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Jordanowa

XIX/176/2020

ustalenia dopłaty do ceny
odprowadzanych ścieków na terenie
Miasta Jordanowa

XIX/177/2020

Realizacja w trakcie roku 2021
Ustalono dopłaty z budżetu do ceny 1 m3 dla
gospodarstw domowych
- zbiorowego odprowadzania ścieków w wysok. 5,40 zł
brutto. Wymienioną dopłatę ustala się na okres od
01.01.2021 r. do 18.06.2021 r .

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

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2021r zgodnie z
którą jest pobierana opłata za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób
selektywny w wysokości 26,00 zł miesięcznie od osoby
oraz opłata podwyższona , jeżeli odpady komunalne nie
są zbierane w sposób selektywny – 52,00 zł miesięcznie
od osoby.

10.2. Uchwały Rady Miasta z lat ubiegłych - realizowane w 2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
L.p.

Nr uchwały
IX/70/2019

1

2

IX/71/2019

Nazwa uchwały
(w sprawie)
upoważnienia Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jordanowie do
załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego

wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego

Realizacja uchwał
Postępowania administracyjnie w spawie
przyznania
dodatku energetycznego w całości prowadzone są
przez Kierownika MOPS.
W 200 roku wydano 21 decyzji w sprawie przyznania
dodatku energetycznego
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne - postępowania prowadzone są na
wzorze wniosku przyjętym uchwałą.
W 2020 r. na wypłatę 83 świadczeń dla 10 osób
wydatkowano kwotę 1 176,26 zł. Wydatki zostały
sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
Cel główny:
Wsparcie
rodzin
przeżywających
trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

3

IV/16/2018
w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla
Miasta Jordanowa na lata 2019-

W 2020 roku pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu
trudności i poprawie sytuacji życiowej, realizowali
asystent rodziny oraz opiekuna rodziny, łącznie swoją
opieką objęli 26 rodzin, w których znajduje się 51 dzieci.
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2021”.

Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich
umiejętności zarówno w zakresie edukacji jak i rozwoju
interpersonalnego realizowane jest przez Placówkę
Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu. Do placówki
uczęszcza 45 dzieci, wsparcie otrzymują także rodzice
W 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 3
dzieci.

3

4

XXXII/251/2014

XXXII/250/2014

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.

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.

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 2020 r. Programem objętych zostało 180 osób, w tym
73 dzieci i 107 dorosłych, z tego w formie gorącego
posiłku skorzystały 42 osoby w tym 35 dzieci. Pomocą
w formie zasiłku celowego na zakup żywności objętych
zostały 163 osoby, a pomoc rzeczową w formie
produktów żywnościowych otrzymało 12 osób.
Na ten cel wydatkowano kwotę: 167 998,00 z tego
dotacja z budżetu wojewody wynosiła 128 805 zł,
a środki własne gminy 39 193,00 zł

5

6

XXXII/249/2014

XXXII/252/2014

7

XXXI/241/2013

8

XXXI//214/2005

w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020.

w sprawie zmiany uchwały nr
XXXI/241/2013 Rady Miasta
Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013
roku w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Jordanowa
na lata 2014 – 2020.

Celem
programu
jest
ograniczenie
zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
W 2020 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało
6 dzieci na kwotę: 995,00 zł, z tego datacja z budżetu
wojewody wynosiła 795,00 zł
Zapewnienie
mieszkańcom
miasta
Jordanowa
warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz
przeciwdziałanie
marginalizacji
i
wykluczeniu
społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu
umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych.

w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów
Realizacja zgodnie z założonymi celami
Społecznych dla Miasta Jordanowa
na lata 2014-2020.
Dot. ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe,
w sprawie ustalenia sposobu
okresowe,
zasad sprawienia pogrzebu, zasad
realizacji zadań własnych gminy w
udzielania i zwrotu pomocy na ekonomiczne
zakresie pomocy społecznej oraz
usamodzielnienie.
zasad zwrotu kosztów świadczeń
W 2020 nie realizowano tej uchwały - brak osób
pomocy społecznej przyznanych
spełniających warunki zawarte w tej uchwale
pod warunkiem zwrotu
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10.3 Realizacja uchwał w zakresie podatków
L.p
.

Nr uchwały

Nazwa uchwały
(w sprawie)

1

III/12/2014

W sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości

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

XXXI/287/2017

6

XI/84/2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie
zwolnień od podatku od
nieruchomości
W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta
Jordanowa
W sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
na terenie Miasta Jordanowa

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:
9 309,83 zł
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, w 2020
r opłaty prolongacyjnej nie nałożono
Dot.: zmiany UR.III/12/2014 z 29.12.2014
Wykreślono pkt 3 oraz pkt 5. Nałożono podatek na
2 podmioty, kwota podatku: 172 716,00 zł
Dot. podwyższenia stawek podatku od środków
transportowych w stosunku do obowiązujących w 2016 i
2017 r. Przypisano 384 892,29 zł podatku od środków
transportowych za 2020 r.
Dot. podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w
stosunku do obowiązujących w 2018 i 2019 r.
Przypisano 3 461 207,90 zł podatku od nieruchomości
za 2020 r.

11. OŚWIATA I KULTURA
11.1. Oświata
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
4.

Szkoły i przedszkola prowadzone na terenie Miasta Jordanowa na dzień 31.12.2020r.:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie,
Miejskie Przedszkole w Jordanowie,
Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie,
Przedszkole Niepubliczne Balonik w Jordanowie.
Liczba dzieci wg. stanu na 30.09.2020r. z Systemu Informacji Oświatowej
w poszczególnych placówkach:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r.- 496 dzieci,
Miejskie Przedszkole w Jordanowie – 123 dzieci,
Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie – 64 dzieci,
Przedszkole Niepubliczne Balonik w Jordanowie - 54 dzieci.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2020 wyniosła 11.101,53 zł na
dziecko.
Zatrudnienie nauczycieli w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Miasto Jordanów
wg. stanu na 30.09.2020r.:
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Wyszczególnienie

Zatrudnienie
w pełnym wymiarze
(w osobach)

Zatrudnienie
w niepełnym
wymiarze

Liczba etatów

(w osobach)

Szkoła
Podstawowa

37

7

40,40

Miejskie
Przedszkole

12

2

12,59

Razem
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9

52,99

5. Wyniki egzaminacyjne Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r.
w Jordanowie za rok 2020 (egzamin ósmoklasisty) stanowią załącznik 2 do
niniejszego raportu.
6. 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 2020 wg. stanu na 04.12.2020r. wyniosła - 13 dzieci (w tym
dzieci z innych gmin). W roku 2020 Miasto Jordanów przyznało dotację w wysokości
100 zł miesięcznie na 1 dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Jordanowa
uczęszczające do klubu malucha. Łączna wartość wypłaconej dotacji za rok 2020
wyniosła 3.300zł.
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. Od
października 2019 roku w związku z przeprowadzanym remontem budynku Rynek 2,
siedziba MOK tymczasowo została przeniesiona do dawnego internatu przy ulicy Banacha 1.
W 2020 roku pomimo sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID19 zajęcia
prowadzone były praktycznie przez cały rok, za wyjątkiem przerw zarządzonych odgórnie
przez Rząd.
Zajęcia stałe prowadzone przez instruktorów MOK-u w różnych sekcjach i kołach
zainteresowań to między innymi:
1) Nauka gry na instrumentach muzycznych. Na zajęcia regularnie przez cały ub. rok
uczęszczało 5 osób na gitarze klasycznej, 15 osób na skrzypcach, na instrumentach
klawiszowych 5, a na flecie prostym 4 dzieci. Lekcje gry prowadzone w ciągu całego roku są
częściowo odpłatne i stanowią część dochodów własnych MOK-u. Podczas ferii zimowych
oraz wakacji organizowane były darmowe warsztaty muzyczne, w których każda
zainteresowana osoba mogła wziąć udział. W ubiegłym roku ze względu na pandemię były
dwie przerwy w zajęciach w okresach od 15 marca do 15 maja oraz od 9 listopada do 30
grudnia.
2) Zajęcia kreatywne - klub „Kreatywnych dziewczynek”. Na zajęcia regularnie uczestniczyło
8 dzieci. Podczas zajęć dziewczynki prócz prac plastyczno – technicznych uczyły się przede
wszystkim podstawowych technik szycia. Zajęcia te mają na celu pokazać, że w bardzo
prosty sposób z wykorzystaniem tego co posiada się w domu można stworzyć piękne
ozdoby, które ubarwią każde pomieszczenie.
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3) Zajęcia koła szachowego. W 2020 roku zajęcia odbywały w dwóch grupach wiekowych.
W wyjazdowych turniejach szachowych uczestnicy koła osiągnęli sporo sukcesów. Młodzi
zawodnicy wzięli udział w kilkudziesięciu turniejach wyjazdowych w Dobczycach, Suchej
Beskidzkiej, Myślenicach, Raciechowicach, Pcimiu, Tokarni i Zawoi. Jeden zawodnik
tutejszego koła w w/w turniejach wielokrotnie zdobywał I miejsca co przyczyniło się do
promocji miasta Jordanowa. Obecnie do grupy należy ok. 30 osób. W zajęciach uczestniczą
także dorosłe (starsze) osoby, co niezmiernie cieszy ponieważ tworzy się integracja
wielopokoleniowa.
4) Zajęcia malarstwa sztalugowego. W 2020 roku w zajęciach uczestniczyła stała liczba osób
(około 20 osób, po 10 osób na grupę). W zajęciach malarstwa sztalugowego biorą udział
osoby w różnym przedziale wiekowym i są to uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz
jedna emerytka. Uczestnicy kółka plastycznego „Przy sztaludze” wzięli udział w kilku
konkursach plastycznych, osiągając sukcesy tj.: „Babiogórska Szopka Regionalna”; „Na
zabawkę ludową” konkurs organizowany przez GOK w Stryszawie; IX Edycja konkursu pt.
„Produkt Lokalny Podbabiogórza" w kategorii malarstwo; Udział w konkursie plastycznym
"Dumni z Polski” zorganizowanym przez MOK Jordanów z okazji przypadającej 102 Rocznicy
Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości; Udział w XVIII Międzynarodowym Konkursie
Plastycznym Dzieci i Młodzieży "Tęczowy kalendarz", organizowanym przez Młodzieżowy
Dom Kultury w Tychach.
5) Zajęcia teatralne grupy „Młodziaki’. W 2020 r. do grupy teatralnej należało 9 osób. Podczas
zajęć teatralnych dzieci oraz młodzież uczyły się tekstu sztuki, która miała być
przedstawienia, przygotowywały całą scenografię od podstaw do danej bajki oraz kukiełki.
Kółko Teatralne Młodziaki wystawiło dwie sztuki „Złota Rybka” oraz „Czerwony Kapturek” dla
dzieci Szkoły Podstawowej oraz Przedszkoli z terenu Miasta Jordanowa. Przez ostatnie
miesiące przygotowywana była sztuka „Zamieszanie w krainie bajek”, która została wysłana
na 36 Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek w Nowym Sączu. Sztuka będzie także
wystawiona dla dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej na Dzień Dziecka 1 czerwca.
6) Robotyka – zajęcia z robotyki zostały wprowadzone do zajęć stałych w MOK w
październiku 2020 roku. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach, pierwsza dla osób
początkujących
i druga dla osób zaawansowanych. Do tej pierwszej należą dzieci do lat 12-tu, a do drugiej
starsze powyżej 13 roku życia. Podczas zajęć instruktorzy uczą dzieci i młodzież składania
różnych modeli z klocków lego, a następnie za pomocą tabletów stworzone maszyny są
programowane i wprawiane w ruch. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i rozwijają
uczestników pod względem twórczego przestrzennego myślenia oraz uczą programowania
wykonanych maszyn i pojazdów.
Ponadto MOK prowadził:
1) Grupę wokalną, która działa od 12 lat a w swoim repertuarze ma kilkaset piosenek i pieśni
o zróżnicowanym charakterze. Program obejmuje zarówno pieśni patriotyczne, religijne,
biesiadne jak również regionalne. Grupę tworzą seniorzy lubiący muzykę i śpiew. Blisko 20
osobowa grupa dwukrotnie wzięła udział w rekonstrukcji historycznej zorganizowanej na
jordanowskim rynku z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Corocznie grupa
wokalna wraz z Chórem Bel Canto przygotowuje koncert pieśni patriotycznych na
11 Listopada. Niestety w ub. roku ze względu na pandemię koncert nie mógł się odbyć.
2) Szkółkę Wspinaczki Skałkowej - Grupa Wspinaczkowa Miejskiego Ośrodka Kultury
powstała 13 lat temu i od tamtej pory działa nieprzerwanie skupiając w swoich szeregach
młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia są organizowane przez cały rok, a wyjazdy odbywają
się w każdą sobotę a także w tygodniu popołudniu. Od siedmiu lat w ramach poszerzania
horyzontów organizowane są wyjazdy w Alpy Włoskie na wspinaczkę we Włoskich
Dolomitach, Słowenii i Chorwacji. Planowana w 2020 roku alpejska wyprawa wspinaczkowa
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ze względu na pandemię musiała być odwołana. Członkowie grupy wspinają się w Polskich
i Słowackich Tatrach. Koszty wyjazdów w całości pokrywane są przez uczestników górskich
wypraw.
3) Grupę Turystyki Górskiej – do grupy należy około 50 osób. Wyjazdy organizowane są
średnio co drugi tydzień. W minionym roku zorganizowanych zostało tylko 14 wycieczek
pieszych, ponieważ obostrzenia związane z pandemią nie pozwoliły na regularne wyjazdy.
Przy MOK w 2020 roku działało:
Koło Kultury Ludowej, kultywujące rodzime tradycje, a jedna z członkiń brała udział w licznych
konkursach gawędziarskich i śpiewaków ludowych zajmując czołowe miejsca.
MOK w 2020 roku zorganizował wyjazdy, imprezy rozrywkowe i wystawy:
- wyjazd do Katedry na Wawelu na koncert kolęd w wykonaniu Chóru i Orkiestry Katedralnej
na Wawelu,
- spotkanie z Podróżnikiem Panem Wojciechem Warzecha pt. "Z wizytą w krainie Inków- Peru
i Boliwia",
- kulig w Zawoi dla grup działających w MOK-u,
- koncert akordeonowy znakomitego akordeonisty Pana Wacława Turka,
- wakacyjne warsztaty bibułkarskie,
- wystawę Malarstwa Patriotycznego pt.
"Dumni z Polski” zorganizowaną z okazji
przypadającej 102 Rocznicy Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.
- wystawę prac wykonanych na zajęciach koła „Przy Sztaludze”, które brały udział w XVIII
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży "Tęczowy kalendarz",
organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach,
- wystawę prac, które brały udział w konkursie " Na zabawkę ludową" organizowanym przez
GOK w Stryszawie,
- wystawę malarstwa grupy plastycznej "Przy sztaludze".
Działalność Galerii „Pod Basztą” jak i Kawiarni internetowej w związku z modernizacją
budynku Rynek 2 zostały tymczasowo zawieszone.
W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury w związku z obostrzeniami, które narzucił Rząd
nie mógł zorganizować corocznych imprez, takich jak: Dni Ziemi Jordanowskiej,
Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
MOK uczestniczył również
w ogólnopolskiej zbiórce na rzecz WOŚP oraz
zorganizował konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”.
W 2020 roku uroczystość 102 Rocznicy Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości z powodu panującej pandemii nie mogła być uczczona tak, jak co roku
wspólną manifestacją patriotyczną pod Dębem Wolności, a następnie spotkaniem
mieszkańców Jordanowa w Domu Strażaka na śpiewaniu pieśni patriotycznych. Uroczysta
Msza Święta odbyła się w Kościele Parafialnym o godz. 10.00, a po niej delegacja z Panem
Burmistrzem Miasta Andrzejem Malczewskim na czele złożyła wieńce i zapaliła znicze pod
POMNIKIEM BOHATERÓW POLEGŁYCH W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz
DĘBEM WOLNOŚCI. Wieńce pod pomnikami złożyła także delegacja Ochotniczej Straży
Pożarnej
z Jordanowa.
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.
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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.
Stan księgozbioru na 31. 12.2020 r. wyniósł 25.672 woluminów.
W 2020 r. zakupiono 861 książek o wartości 21.427,28 zł
Zakupiono książki:
z literatury pięknej dla dorosłych

-

601 woluminów

z literatury dla dzieci i młodzieży

-

176 woluminów

z literatury popularnonaukowej

-

84 woluminy

Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą:
* literatura piękna dla dorosłych

-

13.278 woluminów

* literatura piękna dla dzieci i młodzieży

-

4.340 woluminów

* literatura niebeletrystyczna

-

8.054 woluminów

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 255.301,78 zł
Wartość zakupionych książek w 2020 r. wyniosła 21.427,28 zł , w tym:
- ze środków własnych Biblioteki

14.167,28 zł - 588 woluminów

- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury

7.260,00 zł - 273 woluminów

Z księgozbioru skorzystało 982 czytelników.
Liczba czytelników wg wieku:
-do 5 lat

-

61

-lata 6-12

-

195

-lata 13 – 15

-

64

-lata 16 – 19

-

71

-lata 20 – 24

-

30

-lata 25 – 44

-

212

-lata 45 – 60

-

168

-powyżej 60

-

181

Liczba czytelników wg wykształcenia :
-uczniowie , studenci

-

340

-prac. umysłowi

-

193

50

-prac. fizyczni

-

92

-rolnicy

-

3

-prywatna inicjatywa

-

23

-emeryci, renciści, bezrobotni-

331

Zestawienie odwiedzin biblioteki przez czytelników wg zajęcia i grup wiekowych w 2020 r.
- uczniowie i studenci

-

2277

- prac. umysłowi

-

2091

- prac. fizyczni

-

962

- rolnicy

-

19

- prywatna inicjatywa

-

244

- emeryci, renciści

-

3804

- dzieci do 5 lat

-

460

- lata 6 - 12

-

1427

- lata 13 – 15

-

399

- lata16 – 19

-

439

- lata 20- 24

-

205

- lata 25 – 44

-

1921

- lata 45 -60

-

2000

- powyżej 60 lat

-

2546

W Jordanowie przypada 19 czytelników na 100 mieszkańców.
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 352 woluminy.
Liczba wypożyczeń w ciągu roku , w przeliczeniu na 1 czytelnika wynosi 19 książek.
Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane przez bibliotekę.
W 2020 r. Biblioteka prenumerowała 6 tytułów czasopism: Politykę, Angorę, Do Rzeczy,
Newsweek, Tygodnik Powszechny, Poradnik Bibliotekarza
Z zewnątrz pozyskaliśmy bezpłatnie: Nieznany Świat, Echo Jordanowa
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. Uczestniczymy w akcjach i programach dla bibliotek. Braliśmy udział w
programie MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, dzięki któremu
uzyskaliśmy środki finansowe na zakup nowości książkowych w wysokości 7.260,00 zł.
„ Mała książka – Wielki Człowiek” to projekt skierowany dla dzieci z rocznika 2014-2018.
Dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę „Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do
biblioteki” oraz „ Pierwsze czytanki ”. ''Książka na telefon'' – to usługa świadczona od kilku lat
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, dzięki której książka jest dostarczona osobom starszym, które nie mogą nas odwiedzić
a chcą czytać.
Nadal funkcjonuje kącik wymiany książek – zbędne w domu
i zostawić w bibliotece lub wymienić na inne.

książki można przynieść

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 2020 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.
Program współpracy Gminy Miasto Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2020 został przyjęty, po przeprowadzonych konsultacjach
społecznych, UCHWAŁĄ Nr XI/89/2019 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 06 listopada
2019 r.
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Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego jest kluczowym elementem zmierzającym do określania, a następnie
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jest narzędziem wykorzystującym
znajomość potrzeb danego środowiska, które sprzyja zwiększeniu aktywności i spójności
społeczności lokalnej. Organizacje są ważnym partnerem gminy w wykonywaniu jej zadań
publicznych ze względu na rozległość zakresu podejmowanych zadań i ich społeczny
charakter oraz wzrastający poziom realizowanych zadań.
Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie
lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie Miasta,
organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych
relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach,
a także w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy.
Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są:
1) działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultury fizycznej,
5) działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych,
6) kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7)
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. władze Miasta
współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych. Odbywa się
z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego
z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa
zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych. Współpraca
pozafinansowa obejmowała m.in.:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) promocji działalności organizacji pozarządowych (m.in. poprzez zamieszczanie
informacji o podejmowanych inicjatywach na stronie internetowej Urzędu, tablicach
ogłoszeń),
c) konsultowanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych spraw, które w sposób
bezpośredni lub pośredni mogą wpływać na realizację wykonywanych działań, w tym
projektów uchwał Rady Miasta dotyczących organizacji pozarządowych,
d) przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o realizacji zadań publicznych,
o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich
rozstrzygnięć,
e) informowanie o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
m.in. poprzez organizację spotkań konsultacji, korespondencję mailową,
f) obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta przedsięwzięć realizowanych na rzecz
Miasta i Jego Mieszkańców.
1. Konsultowanie projektów aktów normatywnych i podjęcie uchwał:
Jedną z form działalności na rzecz udziału mieszkańców, w tym także organizacji
pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych są konsultacje społeczne.
Dzięki temu procesowi Miasto pozyskuje opinie, stanowiska czy propozycję od
organizacji, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez
Urząd działań.

53

a) program współpracy
Uchwałą Nr XVIII/156/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 października
2020 r. roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta
Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
2. Kontrola
Miasto Jordanów poddało kontroli sprawozdanie z realizacji i dokumenty księgowe
dotyczące realizacji zadań powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego oraz zadania zlecone w innych trybach.
3. Rekomendacje do projektu na kolejne lata:
a) zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
społecznych mieszkańców dzięki wspólnej ich realizacji i dobremu ich rozpoznaniu,
b) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań
publicznych,
c) uzupełnienie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne
jednostki organizacyjne,
d) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę
lokalną, swoje otoczenie i tradycję,
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, m.in.
poprzez działania takiej jak „inicjatywa lokalna”, budżet obywatelski
f) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
g) pobudzanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym i w regionie oraz
wzmacnianie potencjału organizacji,
h) poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem gminy,
i) promocję organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw.
j) stworzenie
możliwości
dofinansowania
wkładu
własnego
organizacji
pozarządowych,
k) rozwijanie istniejących oraz wprowadzanie nowych form konsultacji (portal
konsultacji).
II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
1) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
2) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji.
W 2020 r. Urząd Miasta przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 149 890,71 zł.
Dzięki przekazanym środkom finansowym zrealizowano wiele wartościowych przedsięwzięć,
które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

1. WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU:
1) liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert:
a) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zawarto 5 umów na łączną
kwotę
50.000 zł z następującymi organizacjami pozarządowymi:
Ludowy Klub Sportowy „Jordan” w Jordanowie - Umowa nr PUiPPR.8141.4.1.1.2020
z dn. 01.05.2020 r. Przyznana kwota dotacji: 30 000,00 zł.
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Uczniowski Klub Sportowy „DELTA”
w Jordanowie - Umowa
PUiPPR.8141.4.1.2.2020 z dn. 25.05.2020 r. Przyznana kwota dotacji: 6500,00 zł

nr

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie – Umowa nr PUiPPR.8141.4.1.3.2020
z dn. 27.07.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania 6000,00 zł
Stowarzyszenie ”Szansa dla edukacji” - Umowa nr PUiPPR.8141.4.1.4.2020
z dn. 28.07.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania 4500,00 zł
Związek
Harcerstwa
Polskiego,
Hufiec
Jordanów
PUiPPR.8141.4.1.5.2020
z dn. 28.07.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania 3000,00 zł

-

Umowa

nr

b) w ramach dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
przeprowadzono dwa konkursy ofert, w wyniku których zawarto 10 umów
z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 90.000 zł.
c) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa
w zakresie dowozu uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Juszczynie zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi 34 - 231 Juszczyn 542 B
na kwotę 12.978,83 zł. Wykorzystana kwota dotacji: 4.890,71 zł
2) oferty złożone na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tzw. małe granty)
Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie. Zadanie: „Zakup środków ochrony indywidualnej
dla strażaków OSP w Jordanowie,” Umowa nr IRG.525.1.1.2020 z dnia 05.08.2020 r.
Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł
3) zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej (art.19bh) ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W 2020 r. nie zostało zrealizowane żadne zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.
Miasto kładzie duży nacisk na systematyczne i konsekwentne pogłębianie współpracy
z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania, a poprzez to wspólne
podejmowanie działań na rzecz dobra Miasta i jego Mieszkańców. Współpracę gminy
z organizacjami pozarządowymi należy ocenić pozytywnie, gdyż miała ona wpływ na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom, wspieranie działalności kulturalnej, historycznej, wychowawczej
i integracji osób starszych. Współpraca to także budowanie wzajemnych relacji i wymiany
doświadczeń między mieszkańcami, miastem i instytucjami.
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.
6)
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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 zostały zgromadzone dane i informację,
przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania jednostek wydatkujących środki
z budżetu Miasta. Nie mniej jednak Raport nie wyczerpuje wszystkich podejmowanych
i realizowanych w 2020 roku działań. W przedmiotowym dokumencie uwaga została
skupiona na zadaniach Miasta 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 z zakresu finansów, inwestycji, 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 komunalnej, 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
2021, gównie inwestycyjne, gdyż wykorzystanie w sposób racjonalny pozyskanych
środków zewnętrznych oraz finalizacja już rozpoczętych zadań jest dla mnie priorytetem
w nadchodzących latach.
Na połowę roku 2021 zaplanowane zostały odbiory końcowe zadania
prowadzonego w budynku przy ul. Rynek 2. Dzięki determinacji i podjętym działaniom
obiekt dawnego Sądu Grodzkiego został w całości odrestaurowany, a odkryte malowidła
z XIX w. stanowią unikat na skalę małopolski. W 2021 r. planowana jest również
zakończenie zadania wodno-kanalizacyjnego oraz przygotowanie stosownych rozwiązań
celem podłączenia mieszkańców do nowo wybudowanej kanalizacji. Jednocześnie dzięki
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pozyskanym środkom nastąpi kontynuacja modernizacji sieci wodociągowej na ul.
Kolejowej oraz rozbudowa odcinak od ul. Mickiewicza do ul. 3 Maja. Na 2021 r.
zaplanowano również zlecenie licznych prac projektowych dla inwestycji, które będą
wykonywane w przyszłych latach w zakresie rekreacji i turystyki, infrastruktury drogowej
jak i oświatowej. W obecnym roku dzięki pozyskanym funduszom Miasto przystąpi do
wykonania tras rekreacyjno-turystycznych poprzez budowę chodnika na ul. Malejowskiej
oraz wykonanie trasy łączącej Rynek z Hajdówką, na której zaplanowano budowę punktu
rekreacyjnego wraz z wieżą widokową. Kolejnym elementem, który w przyszłym roku
będzie realizowany, a jednocześnie mającym na celu wzmocnienie potencjału
turystycznego Miasta będzie budowa skateparku wraz z wyznaczeniem i oznakowaniem
ponad 15 km trasy pieszo-rowerowej. Wskazane powyżej działania oraz liczne mniejsze
zadania w tym nakierunkowane na polepszanie stanu infrastruktury drogowej,
edukacyjnej, rekreacyjnej, oraz poprawy stanu środowiska przyczynią się do rozwoju
Miasta wzmacniając jego rangę oraz przyczynią się do polepszania życia mieszkańców.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski
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15. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jordanowie za okres od
01.01.2020 do 31.12.2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie wydatkował środki w celu realizacji
polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem jest zaspakajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem (w formie
zasiłków
i
pomocy
w
naturze,
składek
na
ubezpieczenie
zdrowotne
i społeczne, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy w zakresie dożywiania,
usług opiekuńcze).
W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
wydatkowano łącznie 9 554 423,34 zł, co stanowi 95,35% zaplanowanego, na kwotę 10 020
544,92 zł, budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
dział 851
plan
Ochrona zdrowia

wykonanie

% wykonania

380,00

80%

(po zmianach)
475,00

Rozdz.85195- Pozostała działalność
Na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne
zabezpieczono 475,00 zł. Do 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 380,00 realizując plan w
80,00%. W okresie rozliczeniowym wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
dział 852
plan
Pomoc społeczna

wykonanie

% wykonania

1 233 720,63

88,86%

(po zmianach)
1 388 344,29
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Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o
charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W związku z powyższym, w
omawianym okresie został sfinansowany pobyt w DPS dla pięciorga mieszkańców Miasta na
kwotę: 82 667,19 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
działanie: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za
osoby uprawnione” ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27
osób pobierających zasiłki stałe na kwotę: 14 067,42 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin działanie:
„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” planowana
kwota 60 000,00 zł. Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania, kwota planu 70
000,00 zł.
W ramach rozdziału dokonano następujących wydatków:
− specjalne zasiłki celowe – przyznano i wypłacono 85 świadczeń dla 42 osób na
kwotę:
28 723,22 zł;
− zasiłki celowe - wypłacono dla 11 rodzin na łączną kwotę: 16 096,37 zł:
o zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia: 2
784,25 zł,
o zasiłek celowy na zakup opału: 2 345,12 zł,
o zasiłek celowy na zakup żywności: 530,00 zł,
o zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb: 437,00 zł,
o zasiłek celowy na pokrycie kosztów zdarzenia losowego: 10 000,00 zł;
− zasiłki okresowe - przyznano i wypłacano 225 świadczeń na łączną sumę: 67
908,00 zł dla
49 rodzin, z tego ze środków własnych gminy wydatkowano
kwotę: 7 908,00 zł, a z dotacji
60 000,00 zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej działanie:
„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z
przepisami ustawy Prawo energetyczne kwota 1 199,78 zł; tego:
o na wypłatę 83 świadczeń dla 10 rodzin: 1 176,26 zł,
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o na pokrycie kosztów obsługi: 23,52 zł.
Środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota planu wynosi 33
000,00 zł.
Wypłacono 119 dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin na kwotę 29 782,88 zł.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin działanie:
„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” kwota planu
180 551,00 zł. Środki własne przeznaczone na realizacje zadania kwota planu 22 000,00 zł.
Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 183 867,56 zł i zostały pokryte z dotacji w
wysokości
180 551,00 zł i środków własnych w wysokości 3 316,56 zł.
Do dnia 31.12.2020 roku wypłacono 329 świadczenia - 31 osobom, z których 25 to osoby
samotnie gospodarujące, a 6 pozostające w rodzinach.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin działanie:
„ Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” kwota
586 606,84 zł, z tego dotacja z budżetu Wojewody stanowiła kwotę: 104 078,95 zł, a
środki własne: 482 527,89 zł.
Środki z dotacji zostały przeznaczone na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi 100 008,35 zł,
− zakup drukarki wielofunkcyjnej i biurka 2 400,00 zł,
− szkolenia dla pracownika 1 670,60 zł.
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 482 527,89 zł.,
przeznaczono na;
− wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia
społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 364 754,96
zł,
− świadczenia na rzecz pracowników kwota 367,50 zł,
− odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 204,67 zł,
− zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, materiały biurowe, środków
czystości, wyposażenia, nowej centrali telefonicznej, szafki, laptopa do pracy zdalnej
itp.) kwota
26 385,58 zł,
− koszty zużycia energii elektrycznej i wody kwota: 3 614,64 zł,
− zakup pozostałych usług (telekomunikacyjne, pocztowe, media oraz różne opłaty i
składki, licencje do programów, usługi prawne, koszty pobytu mieszkańca w
schronisku dla bezdomnych) kwota 74 243,05 zł,
− koszt szkoleń pracowników kwota 3 957,49 zł.
Łącznie ze środków własnych i dotacji wydatkowano kwotę 586.606,84 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
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Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej działanie:
Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” kwota: 12 960,00 zł.
Do 31.12.2020 roku zrealizowano usługi opiekuńcze na kwotę: 36 753,62 zł w tym:
− specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: liczba
godzin 480 na kwotę: 12.960,00 zł całość kosztów została sfinansowana z budżetu
wojewody;
− usługi opiekuńcze podstawowe: liczba godzin 833 na kwotę: 21 658,00 zł;
− pozostałe koszty wyniosły 2 135,62 zł.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin działanie:
Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” kwota planu 129 600,00 zł.
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota planu 75 000,00 zł.
Program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu” kwota realizacji 129 600,00 zł, obejmował
następujące poddziałania:
− posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole i przedszkolu - wydatki na
pokrycie kosztów realizacji tego zadania stanowiły kwotę: 10 788,00 zł, z tego dotacja
z budżetu wojewody wynosiła: 8 565,60 zł,
− posiłek dla osób dorosłych - wydatki na pokrycie kosztów realizacji tego zadania
stanowiły kwotę: 15 419,00 zł, z tego dotacja z budżetu wojewody wynosiła: 6
997,20 zł,
− zasiłek celowy na zakup żywności: wydatkowano kwotę: 136 304,00 zł, z tego dotacja
z budżetu wojewody wynosiła: 108 851,60 zł; w tym przyznanie pomocy w okresie,
w którym stołówka szkolna była nieczynna w związku z sytuacją związaną z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w wysokości: 20 986,00 zł,
− pomoc rzeczowa w formie odbioru artykułów spożywczych w sklepie – wydatkowano
kwotę: 6 482,00 zł z tego dotacja z budżetu wojewody wynosiła: 5 185,60 zł,
− pokrywanie kosztów dożywiania dla dzieci korzystających z pomocy w formie
śniadania
i kolacji w okresie sprawozdawczym obejmował kwotę: 2 421,00 zł, kwota ta stanowiła
wydatek budżetu Miasta.
Programem objętych zostało 186 osób, w tym 79 dzieci i 107 dorosłych, z tego w formie
gorącego posiłku skorzystało 48 osób, w tym 41 dzieci. Pomocą w formie zasiłku celowego
na zakup żywności objętych zostały 163 osoby, a pomoc rzeczową w formie produktów
żywnościowych otrzymało 12 osób.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań
gmin
w ramach programu „Wspieraj Seniora” wydatkowaliśmy łącznie 14.633,75 złotych, z tego:
- dotacja - 11.707,00 zł;
- środki własne – 2.926,75 zł.
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W/w wydatki związane były działaniami podejmowanymi przez pracowników MOPS na rzecz
wsparcia seniorów w okresie epidemii koronawirusa.
dział 853
plan
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

wykonanie

% wykonania

6 525,00

100,00%

(po zmianach)
6 525,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Wydatki sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu „ Kooperacje 3D –
model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 6.525,00 zł. Środki
przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa pracowników MOPS, osób korzystających z
naszych usług, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i
potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
dział 854
plan
Edukacyjna opieka
wychowawcza

wykonanie

% wykonania

10 168,00

67,16%

(po zmianach)
15 140,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
Z dniem 01 września 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie rozpoczął
realizację nowego zadania powierzonego przez Radę Miasta, jakim jest udzielanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
Jordanowa. W ramach tego zadania
wydatkowano łącznie 10.168,00 złotych, z czego
dotacja stanowiła 8.134,40 zł.
Pomocy udzielono 14 uczniom z 9 rodzin.
dział 855
plan
Rodzina

wykonanie

% wykonania

8 303 629,71

96,44%

(po zmianach)
8 610 060,63

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
działanie: „Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci” wydano łączną kwotę 5 607 837,66 zł.
Z dotacji, 5.598.202,97 zł.:
- świadczenia wychowawcze „ 500+” kwota: 5 551 183,58 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi ( składki na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 46 949,10 zł,
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- zakup usług – 70,29 zł.
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota 9 634,69 zł z przeznaczeniem
na:
- zakup materiałów i usług (zakup materiałów biurowych, tonerów, usług pocztowych,
aktualizacja licencji do obsługi świadczeń, opłata za telefon, energię elektryczną, ogrzewanie
pomieszczeń, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).
Do 31.12.2020 roku wypłacono 11190 świadczeń dla 561 rodzin.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
działanie: „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla
opiekunów” ogólna kwota wydatków z dotacji wyniosła 2 056 956,48 zł, z czego:
− wynagrodzenia pracowników 54 510,03 zł,
− świadczenia rodzinne kwota 1 691 365,88 zł,
− fundusz alimentacyjny kwota 165 106,90 zł,
− zasiłek dla opiekuna kwota 14 880,00 zł,
− składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków kwota 122 846,25 zł,
− Program za życiem wraz z kosztami obsługi 8 247,42 zł
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota 26 194,77 zł.
− wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 15 875,68 zł,
− wydatki związanie z zakupem materiałów i sprzętu do obsługi w/w świadczeń (zakup
papieru, teczek, segregatorów, tonerów, usług pocztowych, aktualizacja licencji do
obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, opłata za telefon, energię elektryczną,
ogrzewanie pomieszczeń, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) kwota 10
319,09 zł.
Do 31.12.2020 roku z różnych form pomocy wypłacanych w ramach świadczeń rodzinnych
skorzystało 540 osób, a liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 8092.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej działanie: „Wsparcie rodzin wielodzietnych” wydatkowano
265,83 zł.
Do 31.12.2020 roku wydano 95 Kart Dużej Rodziny.
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
działanie: „Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” kwota planu 182 310,00 zł zrealizowana
została w blisko 100%. Wypłacono świadczeń tzw. „ 300+” na łączną kwotę 176 400,00 zł. W
ramach kosztów obsługi programu wydatkowano 5 900,00 złotych.
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Działania asystenta rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej do 31.12.2020 roku finansowane były głównie ze środków własnych i stanowiły
kwotę: 59.732,36 zł. Koszty te obejmowały wynagrodzenie asystenta, obsługę prawną, zakup
niezbędnych materiałów biurowych i opłat telekomunikacyjnych. W ramach Programu
Asystent rodziny otrzymano dofinansowanie na wypłatę jednorazowego dodatku do
wynagrodzenia dla asystenta rodziny w wysokości 1 700 zł
Asystent objął opieką 11 rodzin, w tym 28 dzieci.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych:
projekt: Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu.
Projekt realizowany jest od 1.01.2018 roku.
Na 31.12.2020 roku wydatkowano środki w kwocie 349.120,46 zł.
Wydatki w ramach placówki obejmują wynagrodzenie wychowawców świetlicy,
wynagrodzenie prowadzących zajęcia specjalistyczne i rozwijające zainteresowania, jak i
również wynagrodzenie opiekuna rodzin. W ramach placówki dokonano zakupu różnego
rodzaju materiałów, środków, przedmiotów do prowadzenia zajęć. Zakupiono artykuły
spożywcze, posiłki dla podopiecznych w placówce, dokonano opłaty za wstęp na basen, jak i
również opłaty za transport uczestników na zajęcia na basenie. Nasi podopieczni
uczestniczyli w kolonii terapeutycznej wraz z opiekunem i obozie profilaktycznym.
Do placówki uczęszcza 45 dzieci, a od początku realizacji projektu zrekrutowano 87
uczestników,
z tego 26 zakończyło udział w projekcie, wsparciem objęto także
35 rodziców.
Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota 4 179,30 zł.
W 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało na stałe jedno dziecko i dwoje
incydentalnie z terenu Miasta Jordanów.
Rozdział 85513 – Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami
ustawy
z
dnia
4
kwietnia
2014
r.
o
ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
działanie: „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za
osoby uprawnione” kwota 17.042,85 zł
Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób pobierających
specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.
NIEMATERIALNE FORMY POMOCY UDZIELANE MIESZKAŃCOM JORDANOWA
Ośrodek w procesie realizacji zadań wynikających z polityki społecznej państwa
odzwierciedlonych w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do niej,

64

oferuje też świadczenia o charakterze niematerialnym. Jest to bardzo szeroka gama
świadczeń, do których należy:
-

dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
pomocy społecznej,

-

udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy byłyby zdolne do samodzielnego
rozwiązywania problemów, będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

-

prowadzenie poradnictwa,

-

pobudzanie aktywności społecznej

oraz inspirowanie działań o charakterze

samopomocowym, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i
grup.
W 2020r. objęto pomocą 247 osób.

Praca socjalna:
1. W okresie sprawozdawczym udzielono 176 rodzinom o liczbie osób 371 pomocy w
postaci pracy socjalnej.
Praca socjalna jest realizowana przede wszystkim w ramach pomocy środowiskowej
tj. w miejscu zamieszkania. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne,
ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwianiu
konkretnych, trudnych spraw życiowych.
Zadania pomagania ludziom, stawianie czoła różnym zawiłościom społecznego
funkcjonowania jej klientów, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, tworzą kierunki
działalności

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Jordanowie.

Przekrój

różnorodnych form pomocy, projektowanie coraz to lepszych rozwiązań w kwestiach
społecznych ma służyć pozytywnym rezultatom i spełnionym oczekiwaniom klientów
pomocy społecznej.
W ramach pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ośrodek
współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób
potrzebujących pomocy.
2. Pracownicy socjalni podejmowali działania w 14 rodzinach dotkniętych przemocą
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Uczestniczyli w pracach grup roboczych. Brali
również udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
3. W 2020 roku zawarto 9

kontraktów socjalnych

które stanowiły pisemną umowę

zawartą między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a osobą (rodziną) ubiegającą się
o pomoc, określającą sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub
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rodziny znajdującej się

w trudnej sytuacji życiowej oraz uwzględniającą możliwości

wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.
4. Aby zapewnić

najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościową

w okresie od

stycznia 2020 do grudnia 2020 wydano 12 skierowań do organizacji partnerskiej
zajmującej się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Ponadto uzyskano zgody od podopiecznych do akcji
,,Szlachetna Paczka”.
wywiady środowiskowe dla potrzeb innych ośrodków pomocy

5. Przeprowadzono
społecznej.
6. Przeprowadzono

wywiady

środowiskowe

z

mieszkańcami

naszego

miasta

uczestniczącymi w zajęciach prowadzonych przez środowiskowy Dom Samopomocy
w Jordanowie, dla

potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej

Beskidzkiej.
7. Sporządzono wywiady środowiskowe w celu weryfikacji okoliczności sprawowania stałej
opieki nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym wymagającą stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Działania w interesie klientów lecz wbrew ich woli:
1. Kierowano wnioski

do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych o podjęcie leczenia.
2. Przeprowadzono rozeznania środowiskowe dla potrzeb sądu.
Załącznik opracowała:
Barbara Trembacz
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MAŁOPOLSK
IE

suski

Zembrzyc
e

MAŁOPOLSK
IE

suski

Zembrzyc
e

MAŁOPOLSK
IE

suski

Zembrzyc
e

MAŁOPOLSK
IE

suski

Zembrzyc
e

PUBLICZNA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
STOWARZYSZEN
IA PRZYJACIÓŁ
SZKÓŁ
KATOLICKICH W
HUCISKUPEWELCE
PUBLICZNA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
STOWARZYSZEN
IA PRZYJACIÓŁ
SZKÓŁ
KATOLICKICH
KUROWIE
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 1
IM.H.ZAPAŁOWIC
ZA W ZAWOI
CENTRUM
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 1 IM.
Z.KLEMENSIEWI
CZA W SKAWICY
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 2
IM.KARDYNAŁA
KAROLA
WOJTYŁY W
ZAWOI
WILCZNEJ
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 5 W ZAWOI
GOŁYNIA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 8
IM.S.STASZICA W
ZAWOI
MOSORNE
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. BOHATERÓW
WESTERPLATTE
W MARCÓWCE
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM.DYWIZJONU
303 W
ŚLESZOWICACH
ZESPÓŁ SZKÓŁSZKOŁA
PODSTAWOWA
W
ZEMBRZYCACH
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. MARII
KONOPNICKIEJ
W TARNAWIE
DOLNEJ

Pewelka

63

3

67 -

50 -

3

68 - 0

-

-

0

-

Kurów

101a

4

61 -

52 -

3

42 - 1

55

-

0

-

Zawoja

2000

35

54 4 39 4

35

54 6 0

-

-

0

-

Skawica

278

47

51 3 41 4

46

35 3 1

32

-

0

-

Zawoja

1570

16

64 6 65 8

16

54 6 0

-

-

0

-

Zawoja

35A

7

64 6 62 8

7

63 7 0

-

-

0

-

Zawoja

900

6

61 6 38 4

6

43 4 0

-

-

0

-

Marcówka

120

7

60 5 48 6

7

59 6 0

-

-

0

-

Śleszowic
e

166a

11

60 5 34 3

11

59 6 0

-

-

0

-

Zembrzyce

490

21

61 6 51 6

21

51 5 0

-

-

0

-

Tarnawa
Dolna

272

8

59 5 51 6

8

46 4 0

-

-

0

-

Opracowanie na podstawie danych:
ZEAO Urzędu Miasta Jordanowa
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