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1. WSTĘP
Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy!
W roku 2021 nadal funkcjonowaliśmy w ogłoszonym stanie epidemii. Walka z pandemią
spowodowała, iż musieliśmy jako samorząd stawić czoła nowym wyzwaniom. W ramach
prowadzonych działań staraliśmy się jak najszerzej promować akcje szczepień oraz dać
możliwość wszystkim zainteresowanym skorzystania z pomocy. Efektem tego była
organizacja mobilnego punktu szczepień na terenie miasta oraz liczne akcje promocyjne, na
które pozyskaliśmy zewnętrzne środki.
Niezależnie od powyższego, mimo wielu trudności jako jednostka samorządu terytorialnego
czyniliśmy wszelkie starania celem wykonania powierzonych nam zadań oraz realizowaliśmy
założone cele przyjęte na 2021 r.
Do najważniejszych elementów inwestycyjnych wpływających na lokalną społeczność oraz
osoby odwiedzające Miasto można zaliczyć ukończenie rewitalizacji i odbiór budynku przy ul.
Rynek 2 w Jordanowie. Pięknie odrestaurowane zabytkowe malowidła oraz aranżacja wnętrz
i rozpoczęcie funkcjonowania w obiekcie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej to
dla Nas wszystkich duży sukces. Po latach Miasto Jordanów zyskało obiekt, którym może
poszczycić się na arenie województwa, w którym mają miejsce zarówno piękne koncerty,
spontaniczne prelekcje, wystawy oraz teatry i spektakle dla najmłodszych i osób dojrzałych.
Dokończenie prac na obiekcie kosztowało Nas wiele wysiłku i czasu lecz rezultat zachwyca
wszystkich.
Ważnym z punktu widzenia rozwoju miasta i ochrony środowiska było dokończenie inwestycji
związanej z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Jordanów. Zadanie to
po wielu perypetiach udało się zakończyć i skutecznie przekazać do użytkowania. W
obecnym czasie trwają pracę związane z przyłączem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
na poszczególnych ulicach. Prace te głównie prowadzi miejska spółka Wodociągi
Jordanowskie Sp. z o.o.
W tym miejscu warto nadmienić, iż w 2021 roku zakończono również modernizację sieci
wodociągowej w ciągu ul. Kolejowej wraz z odtworzeniem chodnika oraz budowę sieci
wodociągowej z ul. Mickiewicza do ul. 3 Maja. Były to zadania, które udało się zrealizować
w całości z pozyskanych środków zewnętrznych.
Pozyskane środki pozwalają Nam na realizację licznych zadań w różnych obszarach życia
społecznego. Zarówno miękkie projekty jak zagraniczne wyjazdy uczniów ze szkoły
podstawowej jak i projekt inwestycyjne jak np. budowa chodnika przy ul. Malejowskiej,
poprawa infrastruktury drogowej przyczyniają się do polepszenia życia mieszkańców
i wpływają na rozwój miasta.
W nadchodzącym czasie będę kontynuował założone cele poprzez dalszy rozwój bazy
rekreacyjno-turystycznej Jordanowa w tym budowę wieży widokowej, tras pieszych oraz
skateparku wraz z placem zabaw. Za celem priorytetowy uznałem również remonty
w placówkach oświatowych. W obecnym roku planowana jest kompleksowa
termomodernizacja tych obiektów i dostosowanie ich do warunków nałożonych uchwałami
ochrony środowiska.
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 2022 r. poz. 559) przedkładam Państwu dokument - Raport o stanie Miasta Jordanowa za
rok 2021.
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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 2021 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 2021 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.
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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 – kompleksowo zrewitalizowany w 2021 r.,
- 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 31.12.2021 r.) zamieszkiwało 5 196 mieszkańców, w tym: 2 695
kobiet i 2 501 mężczyzn. W 2021 roku urodziło się 35 dzieci w tym chłopców 15,
dziewczynek 20. W 2021 roku zmarły 67 osoby w tym mężczyzn 32, kobiet 35.
Porównanie do lat ubiegłych:
- 2020 r. liczba ludności 5 277, urodzenia 55, zgony 52
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- 2019 r. liczba ludności 5 251, urodzenia 47, zgony 61
- 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 5 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 31.12.2021 r. ilość zarejestrowanych, czynnych podmiotów gospodarczych na
terenie Miasta Jordanowa wynosiła 402.
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 2021 spółka przejęła od Miasta realizację 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 2021 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. Spółka w najbliższym
czasie realizować będzie również zadania związane z przyłączem nieruchomości do
nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace planowane są na rok 2022.
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.
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1. Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 37.261.909,41 zł. tj. 103,70 % planu w
tym:
dochody bieżące kwota 29.320.462,35 zł. tj. 104,54 % planu
dochody majątkowe kwota 7.941.447,06 zł. tj 100,71 % planu
udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 45,77 %
dochody własne kwota 17.054.406,52 zł.
2. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 38.864.256,86 zł tj 81,10 % planu w tym:
wydatki bieżące kwota 25.126.901,78 zł. tj. 93,50 % planu
wydatki majątkowe kwota 13 737.355,08 zł. tj 65,27 % planu
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 35,35 %.
3. zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2021 wyniosło: 5.387.083,00 zł.
4. niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych kwota 5.359.263,42 zł.
3.1 Wykonanie budżetu Miasta
1. wykonanie dochodów wyniosło 37 261 909,41 zł. w tym:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
Dochody własne w tym:
16 075 053,00
17 054 406,52
udziały w PIT
4 216 080,00
4 563 625,00
udziały w CIT
680 000,00
850 955,28
subwencja ogólna
5 006 935,00
5 006 935,00
Dotacje na zadania
7 821 882,92
7 817 486,45
zlecone
Dotacje na zadania
3 526 059,68
6 517 070,04
własne
Pozostałe dotacje
2 816 771,22
2 143 230,13
Środki europejskie
5 692 265,33
3 729 716,27
Ogółem dochody
35 932 032,15
37 261 909,41
2. wykonanie wydatków wyniosło 38.864.256,86 zł w tym:
Plan po
Wyszczególnienie
zmianach
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 inwestycyjne
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków europejskich

% wykonania
106,09
108,22
125,14
100,00

Wykonanie

99,94
184,83
76,09
65,52
103,70

%
wykonania

26 873 920,15

25 126 901,78

93,50

8 684 542,89

8 503 158,81

97,91

6 996 496,89
2 177 237,46
8 184 548,89
200 000,00

5 977 838,86
1 885 549,68
8 058 099,04
82 859,93

85,44
86,60
98,46
41,43

631 094,02
21 046 080,36
9 707 252,37
60 308,32

619 395,46
13 737 355,08
5 158 175,35
60 308,32

98,15
65,27
53,14
100,00

11 278 519,67

8 518 871,41

75,53
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3.2 Wieloletnia Prognoza Finansowa
1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych:
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
RAZEM

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
5 387 083,00

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
2022
481 076,00
3 606 076,00
2023
901 000,00
1 688 329,10
2024
1 109 000,00
1 109 000,00
2025
1 375 000,00
1 375 000,00
2026
1 656 000,00
1 656 000,00
2027
1 927 000,00
1 927 000,00
2028
2 186 000,00
2 186 000,00
3 031 000,00
3 031 000,00
2029
3 031 000,00
3 031 000,00
2030
3
031
000,00
3 031 000,00
2031
3 031 000,00
3 031 000,00
2032
3 031 000,00
3 031 000,00
2033
Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Prognoza zadłużenia na najbliższe lata:
Lata
Kwota długu
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

6 179 712,00
5 897 105,00
5 247 105,00
4 597 105,00
3 947 105,00
3 297 105,00
2 647 105,00
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2029
2030
2031
2032
2033

1 997 105,00
1 347 105,00
697 105,00
47 105,00
0,00

Szczegółowe dane zawiera „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jordanowa za rok
2021” zamieszczone w BIP na stronie Miasta.
4.INWESTYCJE
Poniżej przedstawiam Państwu realizacje zadań inwestycyjnych w 2021 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 2021 roku z wydłużoną perspektywą do 2030 r., w której to
wyznaczone zostały główne cele miasta.
Sieć wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów
W 2021 r. zakończono i oddano do użytkowania zadanie pn. „Gospodarka wodnokanalizacyjna w aglomeracji Jordanów. „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.
Po zakończeniu inwestycji układ sieci wodociągowej w Jordanowie zyskał na funkcjonalności
i spełnia 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.
W ramach rozbudowy sieci wodociągowej w 2021 r. zakończono zadnia związane
z modernizacją wodociągu w ciągu ul. Kolejowej i wybudowano wodociąg łączący ul.
Mickiewicza z ul. 3 Maja. Była to bardzo ważna inwestycja, na którą środki pozyskano
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przy okazji modernizacji wodociągu ul.
Kolejowa zyskała nowy chodnik, który polepszy bezpieczeństwo ruchu pieszych.
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Zdjęcie 1. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z odbudową chodnika ul. Kolejowa

Zadania realizowane w zakresie środków dla gmin górskich
W 2021 r. pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
Środki te pozwolą rozwinąć bazę rekreacyjno-turystyczną na terenie Miasta. W zeszłym roku
w ramach realizowanych zadań powstała trasa piesza-rowerowa (chodnik) przy ul.
Malejowskiej i trasa łącząca Rynek z Hajdówką. W ramach przyznanych środków zlecono
również projekt wieży widokowej na Hajdówce oraz skateparku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy ul. Kolejowej. Zadania te będą realizowane w 2022 roku.

Zdjęcie 2. Chodnik ul. Malejowska

Zdjęcie 3. Zejście Rynek – Hajdówka
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Zakończenie rewitalizacji przestrzeni miejskiej i budynku przy ul. Rynek 2
Niewątpliwie zakończenie prac związanych z odrestaurowaniem budynku przy ul. Rynek 2
było największym sukcesem mijających miesięcy. Po początkowych zawirowaniach na
obiekcie, które związane były z odkryciem zabytkowych malowideł z XIX w. oraz całkowitą
zmianą koncepcji projektowej, udało się doprowadzić budynek do funkcjonalności, która
spełnia nasze oczekiwania. Odrestaurowany budynek jest unikatem na skalę województwa
małopolskiego, a odkryte i odnowione polichromie stanowią swoisty wehikuł czasu obrazujący
budynek z czasów jego powstania. Odnowiona i zagospodarowana przestrzeń miejska wraz z
budynkiem przy ul. Rynek 2 została doceniona i uwzględniona podczas wakacyjnej trasy
Radia Kraków „Skarby Małopolski”. Obecnie w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców
przy ul. Rynek 2 odbywa się wiele wydarzeń społecznych i kulturalnych. Liczne spektakle dla
dzieci, prelekcje dla dorosłych, wystawy oraz uroczystości miejskie odbywają się właśnie w
tym obiekcie przy wspaniałej aranżacji zabytkowych polichromii. W budynku funkcjonuje już
Biblioteka Miejska i czytelnia. Cieszy minie bardzo fakt, iż Jordanów i jego mieszkańcy w
końcu doczekali się obiektu, którego zazdroszczą nam osoby odwiedzające i którym można
poszczycić się na arenie całego województwa.

Zdjęcie 4. Zrewitalizowane wnętrze obiekt przy ul. Rynek 2
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Zdjęcie 5. Zrewitalizowane wnętrze obiekt przy ul. Rynek 2 – sala widowiskowa

Zdjęcie 6. Dekoracje malarskie z XIX w. – klatka schodowa w budynku przy ul. Rynek 2
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Budynki użyteczności publicznej, przestrzeń publiczna
W zeszłym roku duży nacisk kładziony był również na remont obiektów użyteczności
publicznej w tym placówek oświatowych. Udało się wyremontować zaniedbane toalety w
szkole podstawowej przy ul. Kolejowej oraz w przedszkolu miejskim. Wykonano projekty na
przebudowę stołówki oraz dostosowanie Urzędu Miasta Jordanowa do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W ramach pozyskanych środków w 2022 roku prowadzona będzie
kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
Jednym z ważniejszych zadań zakończonych w 2021 r. był remont zabytkowej sali obrad w
budynku Urzędu Miasta Jordanowa. Remont wraz z przebudową i wzmocnieniem stropu
dofinansowany był ze środków Ministra Kultury w ramach otrzymanej dotacji na ten cel. Sala
wymagała gruntownego remontu gdyż cały sufit oraz strop na nią były w złym stanie
zagrażającym bezpieczeństwu.
W ramach pozyskanych środków z funduszy unijnych udało się również wykonać 2021 roku
modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konopnickiej. W ramach zadania wykonano
trybuny, wyposażono boisko w tablice wyników oraz wykonano parking.

Zdjęcie 7. Trybuna boisko wielofunkcyjne przy ul. Konopnickiej
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Zdjęcie 8. Remont sali obrad w budynku Urzędu Miasta Jordanowa

Zdjęcie 9. Wyremontowana łazienka szkoła podstawowa ul. Kolejowa
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Tabelaryczne zestawienie realizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych i remontów oraz
zleconej lub wykonanej dokumentacji technicznej:

L.p.

Nazwa Zadania

Termin Wykonania

Wartość

1.

przygotowanie dokumentacji związanej
ze zgłoszeniem robót w zakresie
remontu odcinka drogi 5541 św. Anny
na długości 251m –

14.07.2021

4 305,00 zł

2.

przebudowa drogi na działce nr ewid.
5376/1- 3Maja - boczna

19.05.2021

28 082,75zł

3.

przebudowa drogi na działce nr ewid.
5375 - 3 Maja boczna

19.05.2021

13 718,60zł

4.

przebudowa drogi na działce nr ewid.
2248/5-Piłsudskiego -boczna

19.05.2021

30 147,30zł

5.

projekt wykonania org ruchu plac BUS

03.02.2021

3 690,00zł

6.

wykonanie trasy rekaracynoturystycznej etap I Hajdówka

12.07.2021

103 267,17 zł

7.

Dokumentacja techniczno-kosztowa
robót budowlanych w ramach zadania
finansowanego ze środków RFIL (1).
Pn. "Modernizacja wielofunkcyjnego
boiska sportowego ogólnie dostępnego
dla dzieci i młodzieży w miejscowości
Jordanów"

12.07.2021

11 439,00 zł

8.

opracowanie dokumentacji technicznokosztowej związanej z przebudową
stołówki szkolnej wraz z kuchnią i
zapleczem kuchennym, dostosowanie
do obecnych wymagań w zakresie
p.poż. I sanitarnych

15.06.2021

45 000,00 zł

9.

aktualizacja dokumentacji technicznokosztowej dla kontynuowania zadania
"Budowa chodnika lewostronnego wraz
z przebudową odwodnienia pasa
drogowego przez przebudowę rowu i
odwodnienia w ciągu drogi gminnej DG
405513K (ul. Malejowska)

12.05.2021

2 460,00 zł

20.04.2021

12 000,00 zł

10. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji

dendrologicznej na działkach ewid. nr.
5875/1, 5876, 5878 położonych w
Jordanowie oraz opracowanie
wstępnego projektu gospodarki
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drzewostanem
11. dostosowanie budynku UMJ dla

06.04.2021

14 000,00 zł

23.03.2021

30 010,67 zł

08.03.2021

900,00 zł

01.03.2021

24 600,00 zł

25.02.2021

63 000,00

18.01.2021

1 850,00 zł

23.07.2021

10 700,00 zł

03.09.2021

43 050,00 zł

27.09.2021

30 336,72 zł

28.09.2021

14 286,45 zł

28.09.2021

113 366,64 zł

potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
z adaptacją pomieszczeń przyziemia
na potrzeby archiwum zakładowego
12. oświetlenie ekspozycyjne Ratusza

wpisanego do rejestru zabytków pod nr
A-789, zlokalizowanego na działce
ewid. nr 5874 w Jordanowie - roboty
budowlane
13. opracowanie aktualizacji dokumentacji

techniczno-kosztowej dl kontynuacji
zadania "Budowa boiska treningowego
z oświetleniem i odwodnieniem…"
14. opracowanie uproszczonej

dokumentacji techniczno-kosztowej
robót budowlanych „Remont obiektów
komunalnej infrastruktury technicznej w
Jordanowie, zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku klęski
żywiołowej mającej miejsce w 2020"
15. świadczenie usługi koordynatora zadań

inwestycyjnych - wodociągowych
16. opracowanie aktualizacji dokumentacji

techniczno-kosztowej dla zadania
"Rozbudowa sieci wodociągowej ul.
Mickiewicza – ul. 3 Maja w
Jordanowie"
17. nadzór autorski - Rozbudowa sieci

wodociągowej ul. Mickiewicza - ul. 3
Maja w Jordanowie Kan-Instal Usługi
Projektowo-Budowlane, 30710 Kraków,
ul. Slusarka 3/19
18. wykonanie dokumentacji techniczno –

kosztorysowej związanej z budową
skateparku w Mieście Jordanów wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
19. wykonanie nawierzchni drogi gminnej

Przemysłowa - boczna 5656,4939/2
20. wykonanie orynnowania i rur

spustowych w budynku 3 Maja 2
21. wykonanie trasy rekreacyjno -

turystycznej etap II UL. Przemysłowa
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-boczna długości 440 m ( Diabla Góra)
28.09.2021

39 206,25 zł

31.12.2021

15 000,00 zł

30.09.2021

63 230,00 zł

25. zakup parkometru

31.11.2021

27 060,00zł

26. przebudowa drogi Zakopiańska -

11.10.2021

64 041,80 zł

14.10.2021

5 965,50 zł

18.10.2021

18 579,60 zł

25.10.2021

15 000,00 zł

24.11.2021

12 300,00 zł

31.12.2021

1 960530,26 zł

31.12.2021

615 150,82 zł

31.12.2021

342 904,78zł

22. przebudowa drogi Bat Chłopskich-

boczna połozonej na działce 5368
23. opracowanie dokumentacji techniczno

– kosztorysowej, robót budowlanych
dotyczącej przebudowy odcinka drogi
położonej na działce ewidencyjnej nr
5533 na odcinku 440m ul Jana Pawła
24. rewitalizacja przestrzeni miejskiej, -

wykonanie oznakowania
spp i ppn

boczna położonej na działce 5633
27. wykonanie instalacji oświetleniowej

muralu ściennego zlokalizowanego na
obiekcie mienia komunalnego przy ul 3
Maja
28. Montaż segmentowych barier U12a w

zakresie wykonanej trasy rekreacyjnej
poprzez budowę chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Malejowskiej
29. Wykonanie instalacji „co” w budynku

zaplecza klubu sportowego
30. „Przebudowa odcinka

elektroenergetycznej linii kablowej 0,4
kV i odcinka linii oświetlenia
drogowego oraz demontaż dwóch
odcinków istniejących linii
napowietrznych kolidujących z
rewitalizacją rynku w Jordanowie na
działkach ewid. nr 5874, 5875/1
Jordanów, obręb Jordanów”
31. Rozbudowa sieci wodociągowej ul.

Mickiewicza ,3 Maja
32. Rozbudowa sieci wodociągowej ul

Kolejowa
33. Wykonanie trasy rekreacyjnej poprzez

budowę chodnika wraz odwodnieniem
ul. Malejowska
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34. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska

31.12.2021

356 980,73zł

piłkarskiego dla dzieci i młodzieży w
Jordanowie
35. Remont Sali obrad wraz ze

31.12.2021
379 995,86zł

wzmocnieniem konstrukcji dachu
budynku Ratusza
36. Wykonanie prac towarzyszących

31.12.2021

35 000,00zł

30.01.2022

59 900,00 zł

związanych z salą obrad w zakresie
instalacji elektrycznych ,p.poż i
alarmowych i informatycznych
37. „Modernizacja łazienek znajdujących

się w budynku Miejskiego Przedszkola
i dostosowanie do obowiązujących
przepisów sanitarnoepidemiologicznych”
38. Prace modernizacyjne Sali

gimnastycznej w budynku Szkoły
Podstawowej przy ul. Kolejowej 7 w
Jordanowie

16 974,00 zł

13.01.2022
39. opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU) dla zamierzenia
inwestycyjnego: termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na
terenie Miasta Jordanowa. Zadanie
finansowane ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.

40. opracowanie i złożenia wniosku

31.03.2022

110 000,00 zł

28.02.2022

7 195,50 zł

30.09.2022

20 910,00 zł

31.05.2022

30 57,96zł

zgłoszenia robót budowlanych w
zakresie przebudowy odcinków dróg
gminnych:

41. opracowanie i złożenia wniosku

zgłoszenia robót budowlanych w
zakresie przebudowy odcinków dróg
gminnych Polski Ład

42. odtworzenie nawierzchni chodnika ul.

Kopernika
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43. modernizacja parkometrów w celu

30.06.2022

24 796,80 zł

zamontowania modemów 4G

44. rozbudowa sieci wodociągowej - ul. 3

15.07.2022

115 837,67 zł

Maja w Jordanowie

5. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2021 roku zespół Koordynujący Budżet Obywatelski wybrał zwycięskie zdanie do realizacji
na 2022 r. Zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont
i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"
zakłada poprawę nawierzchni drogi, która wpłynie na atrakcyjność terenu w okolicach trasy
na górę Przykiec.
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).
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;
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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.
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.
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7.2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowanie Miasta
Jordanowa
W dniu 25 października 2021 r. Rada Miasta Jordanowa podjęła Uchwałę NR XXV/231/2021
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Jordanowa Uchwalonego w 2012 r. Sporządzenie przedmiotowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Jordanowa wynikało z wniosku inwestora planującego prowadzenie działalności
gospodarczej w Jordanowie przy ul. Malejowskiej oraz Uchwały NR XIX/167/2020 Rady
Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2020 r. . W wyniku zmiany studium powstał nowy
kompleks terenów zabudowy usługowej o symbolu U i powierzchni około 90 arów
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Krajowej nr 28.
7.3. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego
Miasto Jordanów posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego
Miasta co stanowi 2100 ha, tylko tereny kolejowe (teren zamknięty) zostały wyłączone
z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7.4. Gminny program rewitalizacji
Cel główny GPR:
Wzmocnienie procesu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, jako kluczowego
elementu dla zwiększenia włączenia społecznego i poprawy warunków życia, poprzez
tworzenie miejsc oraz rozwój oferty sprzyjającej aktywizacji mieszkańców, poprawę jakości
i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz współpracę międzysektorową i między
samorządową na rzecz rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, a także działania na rzecz
poprawy stanu środowiska.
Obszary rewitalizacji
Podobszar Rewitalizacji Nr 1 (w rejonie ulicy Przykiec)
Podobszar Rewitalizacji Nr 2 (rejonie ulicy 3-Maja)
Podobszar Rewitalizacji Nr 3 (w rejonie ulicy batalionów Chłopskich)
Podobszar Rewitalizacji Nr 4 (rejonie ulicy Przemysłowej)
Podobszar Rewitalizacji Nr 5 (w rejonie ulic Zakopiańska i Malejowska)
Podobszar Rewitalizacji Nr 6 (w rejonie ulic Rynek i Kopernika)
Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, obszar
rewitalizacji, to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, to znaczy:
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.
Wielkość obszaru rewitalizacji zweryfikowano dla określenia zgodności z Ustawą
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz dokumentem wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020” (MR/H 20142020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016 r. Ministra Rozwoju.
Łącznie w obszarze rewitalizacji mieszka 1 338 mieszkańców (25,22% wszystkich
mieszkańców miasta Jordanów). Obszary te zajmują powierzchnię 155,69 ha (7,40% całej
powierzchni miasta).
Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Jordanowie przyjęte
zostały uchwałą Nr XX/163/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta Jordanowa.
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Kierunki działań:
1.1. Weryfikacja i wzmocnienie systemu wsparcia dla osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji.
1.2. Stworzenie warunków do integracji i włączenia społecznego mieszkańców.
1.3. Utworzenie przestrzeni i oferty dla aktywizacji społecznej oraz wzmocnienie dialogu
międzysektorowego w mieście
2.1. Świadome kształtowanie wizerunku miasta i oferty wspierającej rozwój lokalnej
przedsiębiorczości.
2.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na rzecz kreowania nowych miejsc pracy oraz
działania na rzecz aktywizacji zawodowej.
2.3 Dialog i działania międzysektorowe i między samorządowe, na rzecz wzmocnienia
oferty Miasta.
3.1. Poprawa estetyki i funkcjonalności Miasta jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom
i jego gościom.
3.2. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców.
3.3. Stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego i rekreacji.
4.1. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji oraz edukacja
ekologiczna na rzecz zachowań proekologicznych mieszkańców.
4.2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych w opracowaniu wykorzystano wyniki
opracowanej analizy wskaźnikowej. Przyjęto, iż obszary zdegradowane to tereny, na
których co najmniej 7 wskaźników przekracza wartość progową (medianę) dla całej gminy.
Przyjęto jako podstawę wyznaczenia granic podobszarów zdegradowanych granice
modułów przestrzennych analizy.
Wyznaczony obszar rewitalizacji, jest obszarem o szczególnej koncentracji negatywnych
zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub
środowiskowej, a w kategoriach rozwojowych (perspektywa długofalowa) ma on istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego.
7.5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
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
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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

przeciętn
y/ remont

7.

ul. Słowackiego 2/3

49,00 m2

jest

jest

brak

brak

przeciętn
y/ średni

8.

ul. Konopnickiej 6

30,00 m2

jest

jest

jest

jest

b. dobry

9.

ul. Konopnickiej 6/1

25,00 m2

jest

jest

jest

jest

b. dobry

RAZEM

284,64 m2

Lokale socjalne:
Lp.

Lokalizacja

Powierzchnia
użytkowa

Wyposażenie
Woda
bieżąca

Kanalizacja

Centralne
ogrzewanie

Ciepła
woda
użytkowa

Stan techniczny

1.

ul. Kopernika 13

46,00 m2

jest

jest

jest

jest

zły

2.

ul.
Kopernika13/1

48,60 m2

jest

jest

jest

jest

przeciętny/
średni

3.

ul.
25

Piłsudskiego 54,00 m2

jest

jest

jest

jest

przeciętny/
średni

Razem:

148,60 m2

Zasady polityki czynszowej:
1) Celem polityki czynszowej winno być kształtowanie stawek czynszu za lokale wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na poziomie uwzględniającym docelowo pokrycie
przez najemców kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i właściwym stanem
technicznym zasobu mieszkaniowego Gminy.
2) Czynsz najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku,
koszty utrzymania zieleni i otoczenia budynku oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego
użytkowania.
Stawka czynszu za 1 m2 pow. użytkowej wynosi 2,61 zł, i 2,90 zł,
- dla mieszkań socjalnych stawka jest obniżona o 10% za brak cen ogrzewania,
- czynsz najmu za lokal jest płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
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
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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,
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.
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7.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jordanów ma przyczynić się do osiągnięcia celów
Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
• a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej
gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Cele szczegółowe
- Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 o 0,64 Mg/rok i ograniczenie emisji pyłu PM 10
o 0,01 Mg/rok poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze o 6,7
GJ/rok, uzyskane w okresie 2015-2020.
- Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 15 Mg/rok generowanej przez transport
poprzez ograniczenie zużycia energii o 206,67 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.
- Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów PM10 14,98 Mg/rok, CO2 o 3 489,92 Mg/rok
poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków m.in. mieszkalnych w energię elektryczną
i cieplną, ograniczające zużycie energii o 22 676,93 GJ/rok, z równoczesną produkcją energii
z OZE 11 733,00 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.
- Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw
w realizacji działań ograniczających niską emisję.
- Cel szczegółowy 5. Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach:
mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu
w okresie 2015-2020.
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach
mieszkańców Miasta starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne,
o wysokiej sprawności i ekologiczne. Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność
paliwa), przyczyni się znacznie do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność
i polepszy wizerunek Miasta. Gmina mając na uwadze stan powietrza, jakość życia
mieszkańców, ich potrzeby i plany podjęła działania o pozyskanie dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych na zakres prac modernizacyjnych z zakresu gospodarki cieplnej. Udział
środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców, możliwości
finansowych Miasta oraz pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przewiduje się, że mieszkańcy mogą liczyć na
uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50 % faktycznych kwalifikowanych kosztów
wykonania modernizacji nie więcej niż 7 500 zł. przy wymianie kotła.
Zgodnie z tym dokumentem polityka energetyczna miasta powinna uwzględnić następujące
elementy:
• edukację społeczeństwa w dziedzinie oszczędzania energii oraz wykorzystania energii
odnawialnych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz w obiektach
użyteczności publicznej;
• zapewnienie dostawy paliw i energii o określonej jakości i pewności zasilania dla
obecnych i przyszłych odbiorców;
• 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.

27

Ponadto należy wspierać termomodernizację obiektów zlokalizowanych na terenie miasta.
7.8. Program Ochrony Środowiska
Cele i kierunki działań przyjęte do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla
Miasta Jordanowa na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20212024
L.p.

Obszar interwencji

Cele / kierunki interwencji

1.

Ochrona klimatu i
jakości powietrza

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

2.

Zagrożenie hałasem

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

Pola
elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

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

5.

Gospodarka wodnościekowa

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

Zasoby geologiczne

Cel.
Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.

7.

Gleby

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

8.

9.

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Zasoby
przyrodnicze

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

Zagrożenie
poważnymi
awariami

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

8.POMOC SPOŁECZNA
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 01.01.2021 do 31.12.2021. W przedmiotowym załączniku
wskazana poszczególne działania MOPS wraz ze środkami przeznaczonymi na dane
zadania w podziale na klasyfikacje budżetową.
9. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
9.1 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w oparciu o gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Jordanowa na rok 2022” został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XVIII/157/2020
z dnia 22 października 2020 roku, zmiany ostały wprowadzone Uchwałą Rady Miasta
Jordanowa Nr XXI/186/2021 z dnia 22 marca 2021 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.
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 19 punków sprzedaży alkoholu, w tym:
- punkty sprzedaży detalicznej (sklepy) 15
- punkty gastronomiczne (lokale) 4
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W 2020 r. wydano łącznie 8 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 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
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): łącznie 2
z podziałem na zawartość alkoholu:
a) do 4,5% alkoholu: 1
b) od 4,5% do 18% alkoholu: 1
c) powyżej 18% alkoholu: 0
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 (PUiPPR.8141.2.1.1.2021
z dn. 09.02.2021 r. na kwotę 8.000 zł) ze specjalistycznej pomocy korzystały regularnie
17 osób uzależnionych i współuzależnionych podczas 135 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
osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu tj. 15 spraw alkoholowych,
w tym na badanie przez biegłych w kierunku uzależnienia skierowano 4 osoby, 3 wnioski
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 7 posiedzeń MKPIRPA i 7 spotkań Zespołu Motywującego oraz 3 kontrole
punktów sprzedaży napojów alkoholowych podczas których:
- motywowano osoby uzależnione do podjęcia terapii, kierowano do odpowiednich placówek,
monitorowano przebieg terapii;
- Zespół Motywujący MKPiRPA prowadził postepowanie w 15 sprawach alkoholowych
(rozmowy z osobami uzależnionymi, zgłaszającymi problem członkami rodziny);
- zaopiniowano 8 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (6- sklepy, 2 – lokale
gastronomiczne);
- opiniowano wnioski w sprawie działań profilaktycznych (warsztatów, szkoleń, pikników,
wydarzeń na terenie Miasta), które był realizowane i finansowane w ramach realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
2. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom dotkniętym
przemocą pomocy psychospołecznej i prawnej.
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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.8141.2.1.2.2021 z dn. 09.02.2021 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/8/2021 z dn. 27.04.2021 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 4 osobom z terenu Miasta Jordanowa (m.in. pomoc psychologiczna, poradnictwo
rodzinne, pedagogiczne).
Najczęściej zgłaszanymi problemami były:
1) wydarzenia traumatyczne: 4 porady
2) problemy rodzin zastępczych: 4 porady
3) przemoc ze strony bliskich: 2 porady
4) konflikt małżeński i w konkubinacie: 2 porady
5) konflikt rodzinny: 1 porada
6) zaburzenia psychopatologiczne: 1 porada
7) problemy emocjonalne: 1 porada
3) Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień pełni również funkcję Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego. Zespól ten w 2021 r. prowadził 14 Niebieskich Kart w rodzinach
dotkniętych problemem przemocy. Odbyło się 77 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) dofinansowano warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla
2)
3)
4)
5)
6)
7)

uczniów wszystkich pierwszych klas Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja
w Jordanowie, kwota 1.500,00 zł
zrealizowano warsztaty profilaktyczne w trybie on-line dla uczniów Zespołu Szkół
im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego „Oswoić emocje,” kwota 450,00 zł
sfinansowano szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej z zakresu „Depresja
i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – jak skutecznie pomóc,” kwota 800.00 zł
włączenie się w realizację kampanii społecznej: „NO PROMIL-NO PROBLEM”
Szkoła Podstawowa w Jordanowie (181 uczniów), bez kosztów;
realizacja spektaklu profilaktycznego dl dzieci „Puk! Puk!,” kwota 1.000,00 zł;
organizacja spektaklu profilaktycznego dla dorosłych 1.500,00 zł
warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej dotyczące
wzajemnych relacji w zespole klasowym, problemu agresywnego zachowania,
kontrolowania emocji, przestrzegania norm związanych z tolerancją, współpracą
i wrażliwością” w dniu 15.11.2021 r., kwota 1.799,94 zł;
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2. Przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych z terenu Miasta Jordanowa
w ramach przygotowania programu na kolejne lata oraz szkolenie dla sprzedawców napojów
alkoholowych – „Odpowiedzialny sprzedawca w formie terenowej,” kwota 3.130,00 zł
3. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje działające na terenie Miasta
Jordanowa na rzecz organizowania czasu wolnego (organizowanie zajęć
profilaktycznych: plastycznych, muzycznych, sportowo-rekreacyjnych):
Udzielono dotacji następującym organizacjom:

1) Ochotnicza Straż Pożarna „Zajęcia muzyczne dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Jordanowa prowadzone przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów,” Umowa
nr PUiPPR.8141.2.2.1.2021 z dn. 22.04.2021 r., kwota dotacji 11.000 zł;

2) Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej INSPIRACJA „Srebrna
Akademia,” Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.2.2021 z dn. 22.04.2021 r., kwota dotacji
4.277,22 zł;

3) Ludowy Klub Sportowy „JORDAN,” Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
różnych grup wiekowych mieszkańców Miasta Jordanowa,” Umowa
PUiPPR.8141.2.2.3.2021 z dn. 22.04.2021 r., kwota dotacji 22.000,00 zł;

nr

4) Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” Organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży poprzez udział w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjnoprofilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki” oraz "Bel Canto" Umowa
nr PUiPPR.8141.2.2.4.2021 z dn. 26.04.2021 r., kwota dotacji 8.000,00 zł;

5) Uczniowski Klub Sportowy „DELTA” „Lekkoatletyka dla każdego z UKS DELTA,”
Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.5.2021 z dn. 26.04.2021 r., kwota dotacji 5.000,00 zł;

6) ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów „Magia jest wśród nas - Biwak
z Piosenką,” Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.6.2021 z dn. 30.04.2021 r., kwota dotacji
2.500,00 zł;

7) Związek Podhalan Oddział w Jordanowie „Organizacja zajęć profilaktycznych,
muzycznych i tanecznych poprzez utworzenie zespołu regionalnego „Gronicki,”
Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.7.2021 z dn. 30.04.2021 r., kwota dotacji 4.000,00 zł;

8) Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” zadanie:

"Spotkania z kultura i sztuką,"
Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.8.2021 z dn. 05.05.2021 r. kwota dotacji: 2.500,00 zł;

9) Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” Organizacja czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych zorganizowanie warsztatów muzycznych i wspólną
naukę śpiewu tradycyjnych pieśni patriotycznych i kolęd” Umowa nr
PUiPPR.8141.3.1.1.2021 z dn. 08.11.2021 r., kwota dotacji 4.000,00 zł;

10) dofinasowanie kosztów poczęstunku podczas spotkania profilaktycznego „Dzień
Białej Laski” w dniu 19.10.2021 r., kwota 500,00 zł

11) dofinasowanie

Międzypokoleniowego Spotkania
w dniu 04.09.2021 r., w kwocie 2.000,00 zł

Profilaktyczno-Integracyjnego
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3. Szkolenia:
1) dofinansowano szkolenia dla realizatorów Miejskiego Programu (przedstawiciele oświaty,
członków MKPiRPA, Pełnomocnika ds. PUiPPR w celu zwiększenia kompetencji, łączna
kwota 1.559,40 zł oraz delegacje 55,00 zł:
- szkolenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy:
„Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
dobie pandemii-praktyka działania” FV09/02/2021 z dn. 01.02.2021 r. na kwotę 190,00 zł
- szkolenie „Archiwizacja dokumentów GKRPA” FA/1143/2021 z dn. 31.08.2021 r.
na kwotę 230,00 zł.
- Forum Pełnomocników 954,40 zł /rok
2) szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego; „Pomoc osobom dotkniętym przemocą
i funkcjonowanie Zespołu w dobie pandemii,” kwota 1.500,00 zł
4. Zakup materiałów szkoleniowych, nagród i publikacji związanych z realizacją
Programu:
1) kontynuacja udziału w ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł." Zakupiono
pakiet materiałów profilaktycznych do realizacji programu (broszury, ulotki dla rodziców i
uczniów, materiały konkursowe) przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej,
kwota 1.476,00 zł
2) zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji Programu (warsztaty, szkolenia,
spotkania) na łączną kwotę 372,87 zł.
3) zakup stacji do dezynfekcji rąk
z dn. 12.03.2021 r., kwota 665,00 zł

na

potrzeby

MKPIRPA,

FVS/2021/3/1519

4) zakup maseczek ochronnych FV/F/173/3/2021 z dn. 12.03.2021 r., kwota 1.181,70 zł
5) zakup generatora ozonu na potrzeby MKPiRPA FV/114/2021 z dn. 30.03.2021 r. na
kwotę 2.950,00 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
i osoby fizyczne zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych: 20.
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 4 osoby, łączny koszt badań i wydania opinii:
1.760,00 zł;
2) koszty postępowania sądowego: opłaty sądowe dotyczące wniosków skierowanych do
Sądu Rejonowego w sprawie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
łączny koszt 240,00 zł.
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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 3 kontrole punktów sprzedaży
alkoholu, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów prawa –
sprzedaż alkohol bez ważnego zezwolenia, sprawa została przekazana przez Komisariat
Policji do Prokuratury;
- w 2021 r. nie stwierdzono podstaw prawnych do wszczęcia postępowania w sprawie
o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Łączna kwota wydatków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2021 rok: 176.324,01 zł.
9.2 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

„Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jordanowa na rok 2021”
został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XVIII/158/2020 z dnia 22 października
2020 roku. Był on współrealizowany z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 r., gdyż działania tych programów uzupełniają się.
Celem głównym Programu było ograniczanie szkód związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Miasta Jordanowa.
Głównymi realizatorami Programu byli:
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).
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W roku 2021 roku z uwagi na stan epidemii i utrzymujące się obostrzenia nie wydatkowano
wszystkich środków przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

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.8141.2.1.1.2021 z dn. 09.02.2021 r. na kwotę 8.000 zł pomiędzy Miastem
Jordanów a Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM” w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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) zrealizowano warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom dla uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego „Oswoić emocje,” (FV nr 25/B/21
z dn. 11.06.2021 r. na kwotę 450,00 zł)
2) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w formie stacjonarnej dla uczniów klas VII
Szkoły Podstawowej w Jordanowie pt.: „Smaki życia, czyli debata o dopalaczach ”
(FV nr 61/06/SC/2021 z dn. 28.06.2021 r. na kwotę 1.400,00 zł)
3) przeprowadzono konkurs ofert w zakresie działań profilaktycznych i edukacyjnych
w ramach przeciwdziałania narkomanii na zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla
młodzieży z elementami profilaktyki rówieśniczej. Zawarto umowę ze
Stowarzyszeniem „Szansa dla edukacji” na realizację zadania: "Dobra przyszłość w moich rękach" zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Jordanowie i ich rodziców na kwotę 2.000 zł
4) rozdystrybuowano w lokalnych placówkach bezpłatne materiały profilaktycznoinformacyjne z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii (broszury, ulotki,
poradniki)
5) zakupiono materiały biurowe do realizacji Programu na kwotę 437,22 zł
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1) Pełnomocnik ds. Uzależnień uczestniczył w dniu 17 grudnia 2021 roku
w szkoleniu online: „Rewolucyjne zmiany związane z nowelizacją ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od stycznia 2022 r.”
dotyczącym zmian mających na celu uchwalenie wspólnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii od
2022 roku (FV 1061/SPS/2021 z dn. 17.12.2021 r. na kwotę 290,00 zł).
2) współpraca ze służbą zdrowia, Komisariatem Policji oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Jordanowie;
Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wyniosły
łącznie 4.577,22 zł.
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 2021 r. procedurą Niebieska Karta zostało objętych 11 rodzin. Założonych zostało 8
Niebieskich Kart, 3 procedury były kontynuowane z lat poprzednich.
Odbyło się 77
posiedzeń grup roboczych oraz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Liczba osób
dotkniętych przemocą w rodzinie objętych pomocą w 2021 r.: ogółem: 16, w tym 8 kobiet i 8
mężczyzn.

10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA JORDANOWA PODJĘTYCH W 2021 ROKU
10. 1 W 2021 roku (w kadencji 2018-2023) odbyło się 8 sesji Rady Miasta Jordanowa,
podczas których podjęto 83 uchwały (od nr 178 – 260).
L.p.

Nr uchwały

Nazwa uchwały
(w sprawie)

Realizacja uchwał

XX SESJA
25 stycznia 2021 r.
podjęto 8 uchwał
od nr 178 - 185
1

2

XX/178/2021

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Jordanowa na rok 2021

XX/179/2021

w sprawie przygotowania projektu
regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasta Jordanowa w celu

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków oraz przekazanie projektu do
zaopiniowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego
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przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

3

XX/180/2021

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

4

XX/181/2021

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

5

XX/182/2021

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu

6

XX/183/2021

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Regulamin
określa prawa i obowiązki Spółki Wodociągi
Jordanowskie Sp. Z o.o. oraz odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
świadczonych
przez
Spółkę. Ponadto warunki zawierania umów z Odbiorcami
usług,
sposób
rozliczenia,
techniczne
warunki
określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych, warunki przyłączenia się do sieci,
sposób dokonywania przez Spółkę odbioru wykonanego
przyłącza.
Ustala się miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości,
które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne. Opłata miesięczna będzie iloczynem worków
o określonej pojemności oraz stawki określonej
Od dnia 01.02.2021 r. opłata za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób
selektywny będzie wynosiła 26,00 zł miesięcznie od
osoby oraz opłata podwyższona, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane w sposób selektywny – 52,00
zł miesięcznie od osoby. Zwalnia się w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zwolnienie ustala się w wysokości 1 zł miesięcznie od
nieruchomości.
Od dnia 01.02.2021 r. zmienia się roczna ryczałtowa
stawka
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe: odpady zbierane w sposób
selektywny tzn. „segregowane” opłata wynosi 169 zł/rok;
odpady zbierane w sposób nieselektywny tzn.
„niesegregowane” opłata wynosi 338 zł/rok.
Określa się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej:
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; przez
właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy.
Dot. udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej
w kwocie 10 600,00 zł dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej
na dofinansowanie zadania „Małopolski System
Informatyczny”. W dniu 13.08.2021 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę z Powiatem Suskim, przekazano środki
na realizację inwestycji. Dokonano rozliczenia udzielonej
pomocy finansowej. 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 13.08.2021 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę z Powiatem Suskim, przekazano środki
na realizację inwestycji. Dokonano rozliczenia udzielonej
pomocy finansowej. Uchwała została zrealizowana w
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całości.

7

8

XX/184/2021

XX/185/2021

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suskiemu
przeznaczonej na dofinansowanie
zadania pn. „Wykonanie
dokumentacji projektowej dla
realizacji zadania- przebudowa drogi
powiatowej nr 1684 K Jordanów –
Mąkacz – Bystra
w miejscowości Bystra Podhalańska
i Jordanowie na długości 1 km”
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana
Adriana Białowąs z dnia 10 grudnia
2020 r.

Dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie
6 708,32 zł. W dniu 18.02.2021 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę nr WZ.d.1.2021 z Powiatem Suskim,
przekazano środki na realizację zadania – Wykonanie
dokumentacji projektowej dla realizacji zadania”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1684K Jordanów –
Mąkacz–Bystra w miejscowości Bystra Podhalańska na
długości 1 km”
Uchwała została zrealizowana
w całości
Rada Miasta Jordanowa odmawia uwzględnienia petycji
Pana Adriana Białowąs z dnia 10 grudnia 2020 roku
dotyczącej przyjęcia przez Radę Miasta Jordanowa
uchwały o treści wskazanej w złożonej przez Pana
Adriana Białowąs petycji.

XXI SESJA
22 marca 2021 r.
podjęto 14 uchwał
od nr 186 - 199

XXI/186/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021
rok

XXI/187/2021

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

11

XXI/188/2021

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

12

XXI/189/2021

w sprawie zmian w budżecie Miasta
Jordanowa na rok 2020

13

XXI/190/2021

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Jordanowa

XXI/191/2021

przygotowania projektu regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasta Jordanowa w celu
przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu

9

10

14

dot. zmiany planu wydatków.
Uchwałą
wprowadzono
kwotę
niewykorzystanych
wydatków i zwiększonych dochodów z roku 2020
w łącznej kwocie 87.212,07 zł, które zostały
przeznaczone na realizację Miejskiego Programu PiRPA
w 2021 r. na zadania określone w niniejszej uchwale.
dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1267,00zł.
W dniu 19.04.2021 r. Miasto Jordanów zawarło umowę nr
PUiPPR3/2021 z Miastem Bielsko-Biała, przekazano
środki finansowe na działalność Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
(przyjmowanie mieszkańców Miasta Jordanowa).
Dokonano rozliczenia udzielonej dotacji w dniu
10.01.2022 r.
Uchwała została zrealizowana w całości.
dot. udzielenia pomocy finansowej w kwocie
4.000,00 zł. W dniu 27.04.2021 r. Miasto Jordanów
zawarło umowę nr PCPR/ZIK/8/2021 z Powiatem
Suskim, przekazano środki na realizację zadania świadczenia specjalistycznej pomocy dla mieszkańców
Miasta Jordanowa. Dokonano rozliczenia udzielonej
dotacji w dniu 12.01.2022 r. Uchwała została
zrealizowana w całości.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r
Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków z wprowadzonymi zmianami
oraz przekazanie projektu do zaopiniowania przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Regulamin określa prawa i obowiązki Spółki
Wodociągi Jordanowskie Sp. Z o.o. oraz odbiorców usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
świadczonych
przez
Spółkę. Ponadto warunki zawierania umów z Odbiorcami
usług, sposób rozliczenia, techniczne warunki określające
możliwość
dostępu
do
usług
wodociągowokanalizacyjnych, warunki przyłączenia się do sieci,
sposób dokonywania przez Spółkę odbioru wykonanego
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przyłącza.
Przyjęcia Strategii Rozwiazywania
Problemów Społecznych na lata
2021-2027

15

XXI/192/2021

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.
Realizacja zgodnie z założonymi celami.

określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy w formie
pieniężnej lub rzeczowej, w celu
ekonomicznego usamodzielnienia
oraz określenia zasad zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie

16

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej osobie albo rodzinie gmina
może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej,
w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Zgodnie z ust.
2 w/w artykułu, pomoc w formie pieniężnej w celu
ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w
formie jednorazowego zasiłku celowego lub
nieoprocentowanej pożyczki.
Przepis art. 43 ust. 10 w/w ustawy stanowi natomiast, iż
rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz
szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

XXI/193/2021

Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie dyspozycji
przepisu art. 43 ust. 10 ustawy
o pomocy
społecznej, określając wysokość oraz szczegółowe
warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.
W 2021 roku nie udzielono pomocy w tej formie.
zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej w
formie pomocy rzeczowej, zasiłków
okresowych i zasiłków celowych
będących
w zakresie zadań własnych gminy

17

XXI/194/2021

Z mocy art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej rada
gminy otrzymała delegację ustawową do określenia w
drodze uchwały, zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań
władnych gminy, przy czym stosownie do art. 96 ust.2
ustawy o pomocy społecznej wydatki podlegają zwrotowi
w części lub całości, jeśli dochód na osobę w rodzinie
zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę
kryterium dochodowego.
Stosownie do uregulowań ustawowych, zobowiązani do
zwrotu wydatków są tylko ci świadczeniobiorcy, których
dochód przekracza określone w art.8 ust.1 ustawy o
pomocy społecznej – kryterium dochodowe tj. 776 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł dla osoby
w rodzinie.

18

19

XXI/195/2021

XXI/196/2021

W 2021 roku nie stosowano tej uchwały.
ustalenia zasad sprawiania pogrzebu
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca
przez Gminę Miasto Jordanów
2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o
charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu,
w tym osobom bezdomnym. Ustalenie sposobu
sprawienia pogrzebu przez Gminę wynika z art. 44
cytowanej ustawy, który stanowi, że sprawienie pogrzebu
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z
wyznaniem zmarłego.
W 2021 roku nie stosowano tej uchwały.
określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Powyższa Uchwała jest od dnia jej uchwalenia stosowa
Jordanowa oraz ich wydzierżawiania przy nabywaniu, zbywaniu obciążaniu, wydzierżawianiu
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, i wynajmowaniu nieruchomości przez Miasto Jordanów
niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
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20

21

22

XXI/197/2021

XXI/198/2021

XXI/199/2021

zmiany uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Jordanowa w 2021
roku”

rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego
2021 roku w przedmiocie przyjęcia
przez Radę Miasta Jordanowa
Komunikatu lub Uchwały oraz
przyjęcia „Pakietu Profilaktycznego”
dla osób starszych

Określa się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W 2021 r. na realizację Programu zaplanowano kwotę
25.000,00 zł. W ramach realizacji uchwały: odłowiono i
przekazano do schroniska 1 bezdomne psy z terenu
miasta, udzielono pomocy weterynaryjnej 4 potrąconym
przez pojazdy zwierzętom, przeprowadzono 15 zabiegów
wszczepienia czipów, przeprowadzono 20 zabiegów
sterylizacji porzuconych kotów, zakupiono karmę w
okresie zimowym dla kotów wolno żyjących. Na realizację
Programu wydatkowano 13 712,66 zł
Rada Miasta odmówiła uwzględnienia
uzasadnienie stanowi zał. do uchwały

petycji

–

XXII SESJA
21 maja 2021 r.
podjęto 8 uchwał
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23

XXII/200/2021

24

XXII/201/2021

25

XXII/202/2021

26

XXII/203/2021

27

XXII/204/2021

28

XXII/205/2021

29

30

XXII/206/2021

XXII/207/2021

Ustalono dopłaty z budżetu do ceny 1 m3 dla
gospodarstw domowych- zbiorowego odprowadzania
ścieków w wysok 4,86 zł brutto. Wymienioną dopłatę
ustala się na okres od 19.06.2021 r. do 31.12.2021 r
zmian w budżecie Miasta Jordanowa Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
na rok 2020
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmiany Wieloletniej Prognozy
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Finansowej Miasta Jordanowa
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Realizację rozpoczęto kampanią informacyjną i
zakończono spotkaniem ewaluacyjnym. Złożono 2
przyjęcia Regulaminu Budżetu
projekty do oceny, które zostały poddane pod
Obywatelskiego Miasta Jordanowa
głosowanie. Ogłoszenie zwycięskiego projektu nastąpiło
na rok 2022
w dniu 23.09.2021 r.
Uchwała została zrealizowana.
Rada Miasta uchwaliła regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków. Regulamin określa prawa i
obowiązki Spółki Wodociągi Jordanowskie Sp. Z o.o.oraz
odbiorców
usług
wodociągowo-kanalizacyjnych
uchwalenia regulaminu dostarczania
świadczonych przez Spółkę. Ponadto zawiera warunki
wody i odprowadzania ścieków na
zawierania umów z Odbiorcami usług, sposób
terenie Gminy Miasta Jordanowa
rozliczenia, techniczne warunki określające możliwość
dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, warunki
przyłączenia się do sieci, sposób dokonywania przez
Spółkę odbioru wykonanego przyłącza.
przystąpienia do sporządzenia
Zawarto umowę z firmą SoftGIS, która wykona zmianę
zmiany miejscowego planu
tekstową
miejscowego
planu
zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego przestrzennego Miasta Jordanowa – zmiany dotyczą
miasta Jordanów - zmiana tekstowa zapisów na terenie usług sportu w związku z planowaną
budową wieży widokowej.
nr 1
ustalenia dopłat do ceny
odprowadzanych ścieków na terenie
Miasta Jordanowa

zatwierdzenia i przyjęcia do
wdrażania „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Jordanów
na lata 2021-2024
uznania wniosku za niezasługujący
na uwzględnienie

Przedmiotowy dokument wymaga aktualizacji oraz
zatwierdzenia pod kątem nowych wytycznych przez
WFOŚiGW w Krakowie.
Dot. nieuwzględnienia wniosku Chorągwi Krakowskiej
ZHP Komenda Hufca Jordanów im. Aleksandra
Kamińskiego z dnia 08.03.2021 r., w sprawie nadania
nazwy ulicy pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej
budynek nr 2 (ul. Konopnickiej), a Miejskim
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Przedszkolem (ul. Konopnickiej)

XXIII SESJA
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31

Rada Miasta po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta
dla Burmistrza Miasta
Jordanowa za rok 2020 udzieliła Burmistrzowi Miasta
XXIII/208/2021 wotum zaufania
Jordanowa
wotum zaufania

32

XXIII/209/2021

33

XXIII/210/2021

34

XXIII/211/2021

35

XXIII/212/2021

36

XXIII/213/2021

37

XXIII/214/2021

38

XXIII/215/2021

39

XXIII/216/2021

40

XXIII/217/2021

41

XXIII/218/2021

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Miasta
Jordanowa za rok 2020

Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jordanowa
za 2020 r.

absolutorium dla Burmistrza Miasta
Jordanowa z tytułu wykonania
budżetu Gminy Miasta Jordanowa za
rok 2020

Rada po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok
przedstawionego przez Burmistrza Miasta Jordanowa
oraz po zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w
art. 271 ustawy o finansach publicznych i art. 28a ust. 1
w związku z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym - udzieliła Burmistrzowi Miasta Jordanowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta
Jordanowa za 2020 rok.

Ustalenia zasad przyznawania i
wysokości diet dla radnych oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych
przekazania dotacji z budżetu Miasta
Jordanowa na sfinansowanie remontu
pomieszczeń sanitarnych,
warsztatowych oraz magazynu
sprzętu pożarniczego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jordanowie
zmian w budżecie Miasta Jordanowa
na rok 2020

dot. ustalenia zasad przyznawania diet radnym, w
zależności od pełnionej funkcji od dnia 01.07.2021 r.
dot. przydzielenia dotacji z budżetu Miasta dla OSP w
Jordanowie z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu
pomieszczeń
sanitarnych,
warsztatowych
oraz
magazynu sprzętu pożarniczego w wysokości 20.000 zł

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Finansowej Miasta Jordanowa
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
zamiaru połączenia samorządowych dot. połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Miejskiej w Jordanowie.
W wyniku połączenia powstanie gminna jednostka
Kultury i Biblioteki Miejskiej w
organizacyjna
działającą
w formie
samorządowej
Jordanowie
instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Biblioteka
Miejska w Jordanowie.
Na podstawie przyjętej uchwały dokonywane są zwroty
rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych w
ustalenia średniej ceny jednostki
roku szkolnym 2021/2022 do Specjalnego Ośrodka
paliwa w Gminie Miasto Jordanów na
Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach (realizacja
rok szkolny 2021/2022
obowiązku szkolnego) oraz Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie.
dot.: przedłużenie umowy dzierżawy działki o numerze
ewidencyjnym 2064/4, o powierzchni 0.0307 ha,
przedłużenia umowy dzierżawy
położonej w Jordanowie przy ul. Generała Maczka, na
nieruchomości
okres do 31.12.2023 r.
umowę zawarto w dniu 22.07.2021 r.
Dot.: przedłużenie umowy dzierżawy część działki o
numerze ewidencyjnym 5769/1, o powierzchni 0.0080
przedłużenia umowy dzierżawy
ha, położonej w Jordanowie przy ul. 3 Maja, na okres do
nieruchomości
31.12.2023 r.
Aneks do umowy zawarto w dniu 28.07.2021 r.

XXIV SESJA
24 września 2021 r.
podjęto 10 uchwał
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XXIV/219/2021

43

XXIV/220/2021

przekazania dotacji z budżetu Miasta
Jordanowa na sfinansowanie remontu
pomieszczeń sanitarnych,
warsztatowych oraz magazynu
sprzętu pożarniczego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jordanowie
zmian w budżecie Miasta Jordanowa
na rok 2020

44

XXIV/221/2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa

45

XXIV/222/2021

46

XXIV/223/2021

47

48

49

50

określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta
Jordanowa
określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie
Miasta Jordanowa
zniesienia statusu pomnika przyrody i
ustanowienia pomników przyrody w
otoczeniu Kościoła w Jordanowie

XXIV/224/2021

XXIV/225/2021

XXIV/226/2021

XXIV/227/2021

określenia płatnych niestrzeżonych
parkingów zlokalizowanych na
terenach niebędących
drogami publicznymi
zmieniająca uchwałę Nr
XXII/205/2021 Rady Miasta
Jordanowa z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jordanowa –
zmiana tekstowa 1
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Jordanów – zmiana tekstowa
nr 2

przyznano dotację w wysokości 20.000 zł na remont
pomieszczeń OSP w ramach zadania „Województwa
Małopolskiego w sp. Udzielenia pomocy finansowej
gminom na zapewnienie gotowości bojowej OSP”
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Uchwała realizowana od 2022 roku.

Uchwała realizowana od 2022 roku.
Zniesienie formy ochrony przyrody z drzew wchodzących
w skład pomnika przyrody, a także ustanowienie
grupowego pomnika przyrody w ilości 5 drzew rosnących
wokół kościoła w Jordanowie podyktowane było chęcią
uporządkowania sytuacji prawnej tego pomnika przyrody.
Ustanowienie wskazanych w uchwale pomników
przyrody przyczyni się do uwydatnienia ich wartości
przyrodniczo-krajobrazowych oraz do zwiększenia
świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o
przyrodę. Kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody poprzez edukację jest obowiązkiem,
wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Ponadto uznanie za pomniki przyrody
ww. drzew ma istotne znaczenie w kształtowaniu
wizerunku Miasta Jordanowa, jako dbającego o ochronę
przyrody.
W dniu 24.09. 2021 r .Rada Miasta Jordanowa podjęła
uchwałę w sprawie określenia płatnych niestrzeżonych
parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących
drogami publicznymi w związku ze zmianą organizacji
ruchu oraz zmian przeznaczenia działek 5875/1, 5874,
5769/2 pod place parkingowe
Firmą
SoftGIS,
kontynuuje
zmianę
tekstową
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Jordanowa – zmiana dotyczy zapisów na terenie
usług sportu w związku z planowaną budową wieży
widokowej – sporządzono załącznik graficzny do
Uchwały.
Zawarto umowę z firmą SoftGIS, która wykona zmianę
tekstową
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Jordanowa – zmiany dotyczą
zapisów na terenie usług sportu w związku z planowaną
budową skateparku
Zawarto

umowę

notarialną

zamiany

nieruchomości

oznaczonej jako działka nr ewid. 5373/5 o pow. 0.0057
ha

51

XXIV/228/2021

położoną w Jordanowie przy ul. Batalionów

Chłopskich stanowiącej własność Miasta Jordanowa - na
zamiany nieruchomości

nieruchomość oznaczoną jako działki nr ewid. 1783/10 o
pow. 0.0102 ha i nr 1783/12 o pow. 0.0023 ha położoną
w Jordanowie przy ul. Batalionów Chłopskich stanowiącą

44

własność osoby fizycznej w celu uregulowania stanu
prawnego drogi.

XXV SESJA
25 października 2021 r.
podjęto 12 uchwał
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XXV/229/2021

zmian w budżecie Miasta Jordanowa
na rok 2021
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XXV/230/2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa
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XXV/231/2021

uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Jordanowa
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XXV/232/2021

określenia stawek opłat za
korzystanie z parkingów płatnych
niestrzeżonych
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XXV/233/2021
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XXV/234/2021

58

XXV/235/2021
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XXV/236/2021

60

XXV/237/2021
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XXV/238/2021

ustalenia strefy płatnego parkowania,
sposobu poboru opłat i ustalenia
wysokości opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego
parkowania
uchylenia uchwały Nr XXI/166/2012
Rady Miasta Jordanowa z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie stawek
opłat za korzystanie przez
operatorów
i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych
i dworców, których właścicielem lub
zarządzającym jest Miasto Jordanów
uchylenia uchwały Nr XXII/176/2013
Rady Miasta Jordanowa z dnia 28
lutego 2013 r. w sprawie nadania
numerów przystankom, których
właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Miasto Jordanów
określenia przystanków
komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Jordanów, udostępnionych dla
operatorów
i przewoźników oraz określenia
warunków i zasad korzystania
z tych przystanków
przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Miasta
Jordanowa na lata 2022-2024
przyjęcia rocznego programu
współpracy Miasta Jordanowa z
organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
W wyniku podjętej uchwały zwiększono ilość terenów
przemysłowych, usługowych oraz przeznaczonych pod
budownictwo mieszkalne w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Jordanowa.
W dniu 25.10 2021 roku Rada Miasta Jordanowa podjęła
uchwalę w sprawie określenia stawek opłat za
korzystanie z parkingów płatnych niestrzeżonych w
związku ze zmian przeznaczenia działek drogowych na
place parkingowe 5875/1, 5874, 5769/2
W dniu 25.10.2021 roku Rada Miasta Jordanowa podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za
postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania w związku ze
zmianą organizacji ruchu.

Likwidacja dworca Jordanów, wprowadzenie zmian
wynikających ze sposobu przeznaczenia i korzystania
przez przewoźników i operatorów z przystanku.

Likwidacja dworca Jordanów, wprowadzenie zmian
wynikających ze sposobu przeznaczenia i korzystania
przez przewoźników i operatorów z przystanku.

Zmiana organizacji ruchu na działce nr 5878 w
Jordanowie, pełniącej dotychczas funkcję dworca
komunikacyjnego Jordanów.

Uchwała obowiązuje od 2022 r.
Głównym celem współpracy organów Miasta Jordanowa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest
lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz
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działalność pożytku publicznego na
rok 2022

62

XXV/239/2021

63

XXV/240/2021

podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta
poprzez budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Na rok
2022 zaplanowano kwotę ok. 332.000 zł na formy
konkursowe.
przyjęcia Miejskiego Programu
W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu
Profilaktyki i Rozwiązywania
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwalony
Problemów Alkoholowych na 2022
Program
na
2022
r.
utracił
moc.
rok
W dniu 29 marca 2022 r. został uchwalony Gminny
Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla
Miasta Jordanowa na lata 2022-2025.
W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu
przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwalony
Program
na
2022
r.
utracił
moc.
rok
W dniu 29 marca 2022 r. został uchwalony Gminny
Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla
Miasta Jordanowa na lata 2022-2025.
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XXVI/241/2021

zmian w budżecie Miasta Jordanowa
na rok 2021
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XXVI/242/2021

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jordanowa
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XXVI/243/2021

wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Jordanowa

67

XXVI/244/2021
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XXVI/245/2021

69

XXVI/246/2021

70

XXVI/247/2021

Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta
Jordanowa
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w zamian
za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
od dnia 01.08.2021 r. ustala się dla Burmistrza Miasta
Jordanowa wynagrodzenie miesięczne w wysokości
16.416,00 zł
Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2022 r.
W uchwale zostały uwzględnione zmiany w związku ze
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku .

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2022 r.
W uchwale zostały uwzględnione zmiany podyktowane
zmianami dokonanymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa oraz
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2022 r., zgodnie
z którą będzie pobierana opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny
w wysokości 29,00 zł miesięcznie od osoby oraz opłata
wyboru metody ustalenia opłaty za
podwyższona, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
gospodarowanie odpadami
w sposób selektywny – 58,00 zł miesięcznie od osoby.
komunalnymi, ustalenia wysokości tej
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie
opłaty dla właścicieli nieruchomości
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
Jordanowa
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zwolnienia ustala się w wysokości 3,00 zł miesięcznie od
osoby.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty Określa się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za
za gospodarowanie odpadami
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
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71
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XXVI/248/2021

XXVI/249/2021

komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

ustalenia dopłaty do ceny
odprowadzanych ścieków na terenie
Miasta Jordanowa

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Postanawia
się
o
pokryciu
części
kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z
różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Ustalono dopłaty z budżetu do ceny 1 m3 dla
gospodarstw domowych- zbiorowego odprowadzania
ścieków w wysokości 4,86 zł brutto. Wymienioną dopłatę
ustala się na okres od 01.01.2022 r. do 18.06.2022 r .
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XXVII/250/2021
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XXVII/251/2021
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XXVII/252/2021
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XXVII/253/2021
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XXVII/254/2021
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XXVII/255/2021

XXVII/256/2021

XXVII/257/2021

Uchwała Budżetowa Miasta
Jordanowa
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Jordanowa

Realizacja w trakcie roku 2022
Realizacja w trakcie roku 2022

Realizacja uchwały przedstawiona w „Sprawozdaniu
zmian w budżecie Miasta Jordanowa
z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2021 rok”.
na rok 2021
Zarządzenie Burmistrza 10/2022/SM z 28.03.2022 r.
zmiany uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i
odbierania i zagospodarowania
porządku w gminach nastąpiła zmiana częstotliwości
odpadów komunalnych od właścicieli dostarczania odpadów do Punktu selektywnej zbiórki
nieruchomości, na których
odpadów komunalnych. Odpady będzie można
zamieszkują mieszkańcy, w zamian dostarczyć we wtorki i piątki, natomiast odpady
za uiszczoną przez właściciela
wielkogabarytowe będzie można dostarczyć cztery razy
nieruchomości opłatę za
w roku.
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
dot: przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr
ewid.: 5824/5
o pow. 15 m kw., objętej
KW KR1B/00023203/1 położonej w Jordanowie przy
przedłużenia umowy dzierżawy
ul. Kopernika na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.
zawarto aneks z dzierżawcą

przedłużenia umowy dzierżawy

wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego, stanowiącego własność
Miasta Jordanów, położonego przy ul.
3 Maja 2
w Jordanowie
wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego, stanowiącego własność
Miasta Jordanów, położonego przy ul.
3 Maja 2

dot: przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości wraz
z infrastrukturą służącą do świadczenia usług wodnokanalizacyjnych w Jordanowie ze Spółką z o.o.
Wodociągi Jordanowskie na okres do dnia 31 grudnia
2022 r. na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.
zawarto aneks z dzierżawcą.
zawarto umowy najmu lokalu użytkowego, położonego
przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie, w skład którego wchodzą
dwa gabinety, wc, pokój pielęgniarek-rejestracja o łącznej
powierzchni 44,80 m kw. oraz ½ część powierzchni
wspólnej korytarza o powierzchni 13,90 m kw, na okres
do 31 grudnia 2026 r.
zawarto umowy najmu lokalu użytkowego, położonego
przy ul. 3 Maja 2 w Jordanowie, w skład którego wchodzą
dwa gabinety oraz wc o łącznej powierzchni 35,20 m kw.
oraz ½ część powierzchni wspólnej korytarza o
powierzchni 13,90 m kw, na okres do 31 grudnia 2026 r.
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w Jordanowie
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XXVII/258/2021
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XXVII/259/2021
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XXVII/260/2021

zatwierdzenia planu pracy Rady
Miasta Jordanowa oraz planów pracy
Zatwierdzone plany pracy Komisji Rady i Rady Miasta
stałych Komisji Rady Miasta
będą realizowane w 2022 roku.
Jordanowa na
2022 rok
rozpatrzenie skargi na działanie
skargę uznano za bezzasadną
Burmistrza miasta Jordanowa
rozpatrzenie skargi na działanie
Burmistrza miasta Jordanowa

skargę uznano za bezzasadną

10.2. Uchwały Rady Miasta z lat ubiegłych - realizowane w 2021 r.
L.p.

1

2

Nr uchwały

XXV/237/2021

XXI/195/2021

Nazwa uchwały
(w sprawie)

Realizacja uchwał

przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania
Rodziny dla Miasta
Jordanowa na lata 2022- Uchwała obowiązuje od 2022r
2024

ustalenia zasad
sprawiania pogrzebu
przez Gminę Miasto
Jordanów

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym. Ustalenie sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę wynika z art. 44
cytowanej ustawy, który stanowi, że sprawienie
pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez
gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
W 2021 roku nie stosowano tej uchwały.

3

XXI/194/2021

Z mocy art.96 ust.4 ustawy o pomocy
społecznej rada gminy otrzymała delegację
ustawową do określenia w drodze uchwały,
zasad zwrotu wydatków zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej, będących w zakresie zadań
za świadczenia z pomocy władnych gminy, przy czym stosownie do art. 96
społecznej w formie
ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki
podlegają zwrotowi w części lub całości, jeśli
usług, pomocy
dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do
rzeczowej, zasiłków
okresowych i zasiłków zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium
dochodowego.

celowych będących w
Stosownie do uregulowań ustawowych,
zakresie zadań własnych
zobowiązani
do zwrotu wydatków są tylko ci
gminy
świadczeniobiorcy, których dochód przekracza
określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej – kryterium dochodowe tj. 776 zł dla
osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł
dla osoby w rodzinie.
W 2021 roku nie stosowano tej uchwały.

4

XXI/193/2021

określenia wysokości
oraz szczegółowych
warunków i trybu

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie
albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w
formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu
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przyznawania pomocy w
formie pieniężnej lub
rzeczowej, w celu
ekonomicznego
usamodzielnienia oraz
określenia zasad zwrotu
zasiłku celowego na
ekonomiczne
usamodzielnienie

ekonomicznego usamodzielnienia. Zgodnie z
ust. 2 w/w artykułu, pomoc w formie pieniężnej
w celu ekonomicznego usamodzielnienia może
być przyznana w formie jednorazowego zasiłku
celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.
Przepis art. 43 ust. 10 w/w ustawy stanowi
natomiast, iż rada gminy, w drodze uchwały,
określa wysokość oraz szczegółowe warunki i
tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie.
Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie
dyspozycji przepisu art. 43 ust. 10 ustawy
o pomocy społecznej, określając wysokość oraz
szczegółowe warunki i tryb przyznawania i
zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie.
W 2021 roku nie udzielono pomocy w tej
formie.

5

XXI/192/2021

przyjęcia Strategii
Rozwiązywania
Problemów Społecznych
dla Miasta Jordanowa na
lata 2021-2029

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.
Realizacja zgodnie z założonymi celami.
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.

6

XIX/165/2020

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

1. Pełen koszt jednej godziny usług
opiekuńczych świadczonych w dni robocze
wynosi: 29,90 zł
2. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych
świadczonych w dni wolne od pracy (soboty,
niedziele i święta) wynosi: 32,90 zł.
3. Pełen koszt jednej godziny
specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych w dni robocze wynosi: 34,90 zł.
4. Cena za jedną godzinę specjalistycznych
usług opiekuńczych świadczonych w dni wolne
od pracy (soboty, niedziele i święta) wynosi:
44,90 zł."
Do 31.12.2021 roku zrealizowano usługi
opiekuńcze na kwotę: 23 599,10 w tym:

−

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi: 1 osoba
liczba godzin 480 na kwotę: 16 752,00 zł
całość kosztów została sfinansowana z
budżetu wojewody;

−

usługi opiekuńcze podstawowe: 4 osób
liczba godzin 229 na kwotę: 6 847,10 zł;
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W związku z naliczeniem odpłatności za
podstawowe usługi opiekuńcze dochód budżetu
miasta stanowił kwotę: 2593,80 zł.

7

8

XVI/138/2020

XVI/137/2020

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

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty
prowadzenie postępowań w sprawach z
zakresu świadczenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym przekazano
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
W 2021 roku przeprowadzono 57 postępowań
wydając 34 decyzje przyznające świadczenie
i 9 decyzji odmawiających przyznania oraz 14
zmieniających decyzje w sprawie przyznania
świadczenia.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie lub ich
rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej składali wnioski o stypendium
socjalne w Referacie Oświaty - Urzędu Miasta
regulaminu udzielania Jordanowa, lecz od roku szkolnego 2020/2021
zadanie wynikające z ustawy o systemie
pomocy materialnej o
charakterze socjalnym oświaty w zakresie pomocy materialnej o
charakterze socjalnym zostało przekazane
dla uczniów
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
zamieszkałych na terenie
Jordanowie do relacji.

Miasta Jordanowa

W 2021 roku udzielono pomocy 30 uczniom
z 13 rodzin. W ramach tego zadania
wydatkowano łącznie 28 718,40 zł, z czego
dotacja stanowiła 22 974,72 zł.

9

10

11

XVI/136/2020

w sprawie nadania
statutu Miejskiemu
Wszystkie zadania określone w statucie są
realizowane przez MOPS.
Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jordanowie

XV/121/2020

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

IX/70/2019

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 2021 roku nie udzielono pomocy w tej
formie.

upoważnienia Kierownika Postępowania administracyjnie w spawie
przyznania dodatku energetycznego w całości
Miejskiego Ośrodka
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Pomocy Społecznej w prowadzone są przez Kierownika MOPS.
Jordanowie do
W 2021 roku wydano 18 decyzji w sprawie
załatwiania
przyznania dodatku energetycznego
indywidualnych spraw z
zakresu administracji
publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku
energetycznego

12

IX/71/2019

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - postępowania
prowadzone są na wzorze wniosku przyjętym
wzoru wniosku o wypłatę uchwałą.

dodatku energetycznego

W 2021 r. na wypłatę 77 świadczeń dla 7osób
wydatkowano kwotę 1 129,67 zł. Wydatki
zostały sfinansowane z dotacji celowej z
budżetu państwa.
Cel główny:
Wsparcie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
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IV/16/2018

w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla
Miasta Jordanowa na
lata 2019-2021”.

W 2021 roku pomoc i wsparcie w
przezwyciężeniu trudności i poprawie sytuacji
życiowej, świadczył asystent rodziny który
łącznie swoją opieką objęli 15 rodzin, w których
znajduje się 39 dzieci. 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 2021 roku w rodzinach zastępczych
przebywało 3 dzieci.
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XL/367/2018

15
XXXII/251/2014

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. 50 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej, osobie samotnej, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być
przyznane również osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Na podstawie art. 50 ust. 6 w/w ustawy Rada
gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe
warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania.

w sprawie określenia
Dot. odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w
zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo
w zakresie dożywiania w świadczenia rzeczowego w postaci produktów
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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 2014-2020.

16

17

XXXII/250/2014

XXXII/249/2014

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
W sprawie podwyższenia
formie świadczenia pieniężnego na zakup
kryterium dochodowego posiłku lub żywności dla osób i rodzin
uprawniającego do
wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia
przyznania nieodpłatnie 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
pomocy w zakresie
wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M.P.2015.821).
na zakup posiłku lub

żywności dla osób
objętych wieloletnim
programem wspierania
finansowego gmin w
zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020.

W 2021 r. Programem objętych zostało 180
osób, w tym 81 dzieci i 103 osoby dorosłe,
z tego w formie gorącego posiłku skorzystało
51 osób w tym 44 dzieci. Pomocą w formie
zasiłku celowego na zakup żywności objętych
zostało 157 osób, a pomoc rzeczową w formie
produktów żywnościowych otrzymało 16 osób.

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

Celem programu jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o
niskich dochodach lub znajdujących się w
trudnej sytuacji.

Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę:
189 539,00 zł, z tego dotacja z budżetu
wojewody wynosiła 141 550,80 zł, a środki
własne gminy 42830,00 zł

W 2021 roku z pomocy w formie posiłków
skorzystało 5 dzieci na kwotę: 1695,00 zł, z tego
datacja z budżetu wojewody wynosiła
1356,00 zł, a środki własne gminy: 339,00 zł

10.3. Realizacja uchwał w zakresie podatków
L.p.

1

Nr uchwały

III/12/2014

Nazwa uchwały
(w sprawie)

W sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości

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

XIII/104/2015

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

3

XXII/187/2016

W sprawie opłaty prolongacyjnej

4

XXII/189/2016

5

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

Zwolnieniem objęto 4 podmioty, kwota zwolnienia:
9 745,83 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
2021 r opłatę prolongacyjną nałożono na 1 podmiot
w wysokości 434,00 zł
Dot.: zmiany UR.III/12/2014 z 29.12.2014
Wykreślono pkt 3 oraz pkt 5. Nałożono podatek na
2 podmioty, kwota podatku: 168 577,00 zł
Dot. podwyższenia stawek podatku od środków
transportowych w stosunku do obowiązujących w
2016 i 2017 r. Przypisano 312 452 zł podatku od
środków transportowych za 2021 r.
Dot. podwyższenia stawek podatku od
nieruchomości w stosunku do obowiązujących w
2018 i 2019 r.
Przypisano 3 645 177 zł podatku od nieruchomości
za 2021 r.

11. OŚWIATA I KULTURA
11.1. Oświata
1. Szkoły i przedszkola prowadzone na terenie Miasta Jordanowa na dzień 31.12.2021r.:
a) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie, ul. Kolejowa 7,
ul. Konopnickiej 2,
b) Miejskie Przedszkole w Jordanowie, ul. Konopnickiej 6,
c) Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie, ul. Spytka Jordana 32,
d) Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina 3 w Jordanowie, ul. Gen. Maczka 85 F,
e) Przedszkole Niepubliczne Balonik w Jordanowie, ul. Mickiewicza 8.
2. Liczba dzieci wg. stanu na 30.09.2021r. z Systemu Informacji Oświatowej w
poszczególnych placówkach:
a) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r.- 492 dzieci,
b) Miejskie Przedszkole w Jordanowie – 125 dzieci,
c) Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie, ul. Spytka Jordana 32– 59
dzieci,
d) Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina 3 w Jordanowie, ul. Gen. Maczka 85 F –
26 dzieci,
e) Przedszkole Niepubliczne Balonik w Jordanowie - 61 dzieci.
3. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2021 wyniosła 11.995,62 zł na
dziecko.
4. Zatrudnienie nauczycieli w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Miasto Jordanów
wg. stanu na 30.09.2021r.:
Wyszczególnieni
e

Szkoła

Zatrudnienie
w pełnym
wymiarze

Zatrudnienie
w niepełnym
wymiarze

(w osobach)

(w osobach)

37

7

Liczba etatów

40,57
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Podstawowa
Miejskie
Przedszkole

10

3

10,79

Razem

47

10

51,36

5. Wyniki egzaminacyjne Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w
Jordanowie za rok 2021 ( egzamin ósmoklasisty) stanowią załącznik do
sprawozdania.
6. Na terenie Miasta Jordanowa prowadzony jest Klub Malucha „Tuptuś”, który zajmuje
się opieką dzieci do lat 3. Liczba dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w roku
2021 wg. stanu na 02.12.2021r. wyniosła - 14 dzieci (w tym dzieci z innych gmin). W
roku 2021 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 2021 wyniosła 12.600zł.
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 z siedzibą
w budynku byłego Sądu Grockiego ul. Rynek 2.
Zajęcia stałe prowadzone w 2021 roku przez instruktorów MOK-u w różnych sekcjach
i kołach zainteresowań to między innymi:
Nauka gry na instrumentach muzycznych
Miejski Ośrodek Kultury 3 dekady temu wprowadził tą formę edukacji do swoich
stałych form kształcenia dzieci i młodzieży. Na indywidualnych lekcjach dzieci uczą się gry na
instrumentach klawiszowych i strunowych, głównie na pianinie, keyboardzie, akordeonie,
flecie prostym oraz skrzypcach i gitarze.
Od wielu lat nauka gry cieszy się ogromnym powodzeniem, co nas niezmiernie cieszy,
bo poprzez obcowanie z muzyką dzieci rozwijają swoją wrażliwość, systematyczność,
poczucie własnej wartości, a tym samym radzenie sobie z różnymi problemami i stresem.
Ponadto pozwalają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania muzyczne i wyrabiają
artystyczny smak. Są również dobrym sposobem na zagospodarowanie czasu wolnego
i zapobieganie różnego rodzaju patologiom.
Zdobyte na zajęciach muzyczne umiejętności dzieci i młodzież prezentują na różnego
rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez MOK, a także na prezentacjach Miasta
w Powiecie. Na zakończenie roku szkolnego organizujemy koncert popisowy wszystkich
młodych artystów, uczących się u nas grać. Młodzież na lekcjach oprócz zajęć praktycznych
poznaje także zagadnienia z dziedziny historii muzyki, harmonii i innych pojęć muzycznych.
Zajęcia są prowadzone odpłatnie i zasilają nasz budżet, jednak w okresie wakacji i ferii dzieci
mogą korzystać z zajęć bezpłatnie.
Grupa Tańca Nowoczesnego i Rytmiki
To kolejna forma rozwijania zainteresowań i zdolności muzycznych tylko połączona
z tańcem nowoczesnym i rytmiką. Od wielu lat współpracujemy ze Szkołą Tańca
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w Myślenicach, a instruktorzy tej szkoły prowadzą zajęcia w różnych grupach wiekowych od
dzieci przedszkolnych do młodzieży szkół średnich. Zdobyte na zajęciach umiejętności były
wielokrotnie przedstawiane na pokazach i konkursach tanecznych.
Zajęcia Animacyjne dla dzieci w wieku szkolnym
Dla dzieci w wieku szkolnym organizowaliśmy zajęcia animacyjne, podczas których dzieci
wykonują różne prace plastyczno-techniczne wykorzystując miedzy innymi materiały, które są
łatwo dostępne i nadają się do ponownego wykorzystania. Głównym celem prowadzonych
zajęć jest manualny i artystyczny rozwój dzieci. Zajęcia przeplatane są różnymi formami
zabaw i ćwiczeń we wspólnym towarzystwie. Podczas zajęć dzieci tworzą także prace
tematyczne związane z świętami kalendarzowymi np. walentynki, święta Wielkanocne, czy
takie okazje jak Dzień babci i Dziadka.
Zajęcia naukowe dla dzieci
Mali odkrywcy podczas zajęć pod fachowym okiem instruktora wykonują proste
i nieskomplikowane doświadczenia i szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania a przez to
poszerzają swoją wiedzę o otaczającym nas świecie. Wykonywanie doświadczeń
z wykorzystaniem składników dostępnych w każdej kuchni to niezwykle pouczająca
przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedziny nauk ścisłych. Na każdych
zajęciach dzieci wykonują inne doświadczenie, realizując coraz to nowe projekty np.: budują
pianowe potwory, poduszkowce, zegary słoneczne, itp. Praca przy kolejnych zadaniach to
prawdziwe wyzwanie dla dzieci. Wykonane materiały dydaktyczne, które zabierane są do
domów
i przypominają na co dzień poznaną w praktyce teorię.
Klub kreatywny
Na zajęciach dzieci uczą się szycia pluszowych maskotek, gumek do włosów, opasek,
bransoletek materiałowych, spinek do włosów z uszytą własnoręcznie ozdobą, breloczków;
tworzenia wikliny papierowej i ozdób; kul, stroików świątecznych; ozdób ściennych,;
miniaturowych domków; lalek itd. Ponadto dzieci tworzą ozdoby okazjonalne i świąteczne,
które stanowią prawdziwe dzieło wykonane ich własnymi rękoma.
Art. kolorowanki
Stres w dzisiejszych czasach jest wszechobecny i dotyczy również najmłodszych,
dlatego organizujemy zajęcia ART Kolorowanek, które zawierają duża ilość małych
szczegółów wymagających precyzji, skupienia, dokładności i czasu a przez to dzieci
przestają myśleć o szkole i swoich problemach.. Celem jest wzmocnienie wyobraźni, rozwój
manualny, artystycznych, a także rozładowanie stresu.
Koło „Zręczne ręce” i bibułkarstwo
Jest to forma która cieszy się dużym powodzeniem wśród seniorek i powstała 13 lat
temu. Panie chętnie przychodzą na zajęcia i uczą się różnych technik robienia kwiatów
z bibuły. Wykonane przez nie kwiaty wykorzystywane sa np. przy robieniu palm
wielkanocnych, jako ozdoby stołów czy na kiermasze, które organizowane były przez MOK.
Oprócz robienia kwiatów organizowane są warsztaty haftu czy origami.
Dorobek twórczy jest prezentowany na wystawach dorobku artystycznego, a także na
aukcjach charytatywnych oraz dla jubilatów Złotych Godów.
Zajęcia koła szachowego
Zajęcia szachowe w naszym Ośrodku Kultury są prowadzone od wielu lat i jest to
forma która w naszym mieście zawsze mocno stała. Jesteśmy organizatorem dużej
powiatowej imprezy szachowej czyli Powiatowego Turnieju szachowego o puchar Starosty
Suskiego.
W turnieju biorą udział szachiści z całej Polski, a wiec jest to świetna promocja naszego
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miasta, oprócz tego nasz turniej jest prestiżowy ponieważ zawodnicy mogą podnosić swój
ranking. Zawodnicy naszego koła reprezentują nasze miasto na licznych turniejach
szachowych na terenie całej Polski, i zajmują w nich czołowe miejsca w różnych kategoriach
wiekowych.
Zajęcia od kilku lat prowadzi Pan Tadeusz Kowalczyk, który mocno zaangażuje się w pracę z
dziećmi i młodzieżą czym przyciąga do grupy szachistów i obecnie do koła należy blisko 30
osób, a w zajęciach uczestniczą zarówno dzieci jak i dojrzali panowie i seniorzy tworząc w
ten sposób grupę wielopokoleniowa.
Zajęcia malarstwa sztalugowego
Dla młodzieży szczególnie uzdolnionej plastycznie mamy w naszej ofercie zajęcia
malarstwa sztalugowego na płótnie farbami olejnymi i akrylowymi. Na zajęciach uczestnicy
uczą się malowania z natury, tzn. przeniesienia na płótno przedmiotów ustawionych na stole
lub innych miejscach z zachowaniem odpowiednich proporcji a także koloru i cienia. Ponadto
zgłębiają swoją wiedze z dziedziny plastyki oraz poznają znanych twórców i techniki
malarskie którymi się posługiwali. W zajęciach malarstwa sztalugowego biorą udział osoby w
różnym przedziale wiekowym, są to uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz emeryci.
Oprócz technik związanych z malarstwem sztalugowym uczestnicy poznają również inne
techniki plastyczne. Powstają prace na płótnie, na drewnie, na papierze przy użyciu różnych
technik: ołówek, cienkopis, pastel, akryl, akwarela, kredka, kolaż oraz inne techniki
mieszane.
Zajęcia prowadzone są przez absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych.„Malarstwo na szkle”
Malowanie na szkle kryje w sobie wiele tajemnic przez co stało się bardzo atrakcyjną
forma zajęć rozwijających pomysłowość i wyobraźnie wśród uczestników, a także kształtują
wyrażanie ekspresji plastycznej.
Zajęcia mają na celu zapoznanie się i naukę wielu technik malowania obrazów na szkle.
Technika powstawania obrazów różni się od malowania na innych podłożach. Wbrew nazwie,
farby nakłada się bowiem pod szkłem. Poszczególne techniki łączą w sobie malarstwo z
techniką pozłotniczą, wykorzystują ryciny i fotografie. Uczestnicy zapoznają się z materiałami
niezbędnymi do malowania, a także poznają techniki nakładania farby na szkło odpowiednimi
narzędziami.
Koło małych form witrażowych
Jest to nowa forma którą wprowadziliśmy do naszej działalności stosunkowo
niedawno, bo już po przejściu do budynku Rynek 2 po rewitalizacji, aby poszerzyć nasza
ofertę. Celem warsztatów jest poznawanie techniki Tiffany'ego z użyciem taśmy miedzianej,
patyny, cyny do łączenia elementów, a także nauka cięcia szkła witrażowego i jego
szlifowania. Tego rodzaju warsztaty są niezwykle interesujące i dają niesamowity efekt
końcowy w postaci połączonych ze sobą szkiełek, które razem przedstawiają kolorowe figury,
aniołki, kwiaty i różne ciekawe obrazy. Zajęcia uczą cierpliwości, precyzji a także pobudzają
wyobraźnie twórczą, oraz rozwijają myślenie twórcze i abstrakcyjne. Technika tworzenia
witrażu nie zmieniła się od średniowiecza i uczestnicy tych warsztatów poznają dogłębnie jej
zasady. Najpierw uczestnicy projektują kompozycje i sporządzają rysunek roboczy. Potem
przycinają odpowiednio szybki, a następnie opracowują je malarsko. W dalszej kolejności
oprawiają gotowe szybki i zestawiają je ze sobą w całość. Wykonane prace sprzedajemy a w
ten sposób pozyskane środki przeznaczane są na zakup materiałów do koła.
Zajęcia robotyki
Zajęcia robotyki są stosunkowo nową formą działalności, bo wprowadzone zostały do
zajęć październiku 2020 roku. Dzięki moim staraniom udało nam się przystąpić do projektu
„Bony na Innowacje Technologiczne, ogłoszonego przez Fundacje Rozwoju Demokracji
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Lokalnej w Krakowie, i otrzymaliśmy sprzęt do prowadzenia zajęć w postaci zestawów
klocków lego do budowania modeli oraz tablety do programowania. Ze środków
ministerialnych pokryte zostały również koszty szkolenia dla pracownika MOK do
prowadzenia zajęć.
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
i wprowadzania ich w ruch.
Grupa wokalna „Biesiada”
Grupa wokalna którą z racji swojego wykształcenia prowadzę ma już swoją historie
ponieważ działa od 13 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. Zajęcia
prowadzone są w lekkiej formie rozrywkowej i służą odstresowaniu uczestników i miło
spędzeniu czasu.
Na zajęciach przygotowywane są także różne małe formy teatralne i literackie. Grupa
bierze udział w imprezach okolicznościowych uświetniając je swoimi występami, a także
w wyjazdach w ramach czynnego uczestnictwa w koncertach muzycznych i przedstawieniach
teatralnych. 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. Brała udział w Powiatowych konkursach folklorystycznych
otrzymując w nich wyróżnienia.
Koło Kultury Ludowej
Koło Kultury Ludowej reprezentowane jest przez grupę jordanowskich gospodyń,
którym leży na sercu kultywowanie rodzimych tradycji. Członkinie Koła biorą udział
w przeglądach i konkursach regionalnych i zajmują w nich czołowe miejsca.
Do Koła należy również młodzież, która podtrzymuje tradycje poprzez wykonywanie
na zajęciach świątecznych ozdób wg. starych regionalnych wzorów. Od wielu lat bierzemy
udział w Powiatowym Konkursie „Babiogórska Szopka Regionalna” i w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymujemy nagrody. Niestety w 2021 roku konkurs został odwołany
ale my zorganizowaliśmy miejską edycje tego konkursu i I miejsce w kat rodzinnej otrzymała
rodzina Pacholarz, II miejsce rodzina Pasternak, a III miejsce ex aequo rodzina Wilgierz i
Pieron,
w kat. młodzieżowej wyróżnienia otrzymała szopka Katarzyny Pieron i Mileny Jeleśniańskiej.
Pokonkursowa wystawa szopek odbyła się w kościele Parafialnym w Jordanowie
Od ponad 30 lat organizujemy Konkurs Palm Wielkanocnych dzięki czemu ta tradycja
jest kultywowana, a palmy są z każdym rokiem piękniejsze i jest ich coraz więcej.
Szkółka Wspinaczki Skałkowej
Grupa Wspinaczkowa Miejskiego Ośrodka Kultury powstała 14 lat temu i od tamtej
pory działa nieprzerwanie skupiając w swoich szeregach młodzież oraz osoby dorosłe,
a w zajęciach uczestniczą zarówno mężczyźni jak i kobiety. Zajęcia są organizowane przez
cały rok, a wyjazdy odbywają się w każdą sobotę a także w tygodniu popołudniu. W okresie
letnim grupa wyjeżdża na wspinaczki skałkowe do Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub
w okolice Białki Tatrzańskiej do Nowej Białej i Krempach, a w okresie zimowym ćwiczenia
odbywają się na halach wspinaczkowych w Krakowie.
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W ramach poszerzania horyzontów organizujemy wyjazdy wspinaczkowe w Alpy
Włoskie, Austriackie, a także do Słowenii i Chorwacji. Ponadto członkowie grupy wspinają się
w Polskich i Słowackich Tatrach. Koszty wyjazdów na wspinania w całości pokrywane są
przez członków grupy.
Grupa Turystyki Górskiej
Grupa turystyki górskiej powstała w 2009 roku z myślą o tych osobach, które chcą
aktywnie spędzać czas na powietrzu. Wypady organizowane są w Beskidy, Gorce, Tatry
Polskie i Słowackie, Tatry Niżne, Pieniny, do Małej i Wielkiej Fatry, Słowackiego Raju i do
Jury Krakowskiej. Średnio w wyprawie uczestniczy od 20 do 50 uczestników. Grupa dzięki
takim wycieczkom pogłębia wiadomości o otaczających nas terenach i jest znakomitą
promocją naszego miasta jako organizatora. Sezon turystyczny w naszej grupie turystycznej
trwa cały rok, a uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do chodzenia w trudnych
zimowych warunkach. Wycieczki kształcą umiejętność dostrzegania krajoznawczych i
kulturowych walorów regionu. Podnoszą również sprawność fizyczną poprzez aktywny
wypoczynek. Turystyka i krajoznawstwo wpływają tym samym na pozytywne cechy
charakteru, postawę, poglądy, uznawane wartości i uczą zasad współdziałania w grupie. Do
tej pory przez nasze koło przewinęło się ponad 800 osób w różnym wieku i jesteśmy otwarci
na każdego i zawsze można do nas dołączyć o czym świadczy fakt, że prawie na każdej
wycieczce jest kilka nowych osób i to nie tylko z Jordanowa, ale również z różnych stron
Polski, którzy przyjeżdżają by z nami chodzić w góry. Przewodnikami na szlakach górskich są
Jordanowianie Pan Andrzej Bulanda i Pan Zenon Całyniuk. Miejski Ośrodek Kultury jako
organizator wycieczek dopłaca w niewielkiej części do kosztów przewodników, natomiast
pozostałe koszty czyli: autobus, ubezpieczenie uczestników, częściowo koszt przewodników i
inne dodatkowe atrakcje typu wyciągi, gorące źródła, muzea itp. pokrywają uczestnicy
wycieczek.
Na zakończenie wycieczki często przewidziane są wejścia na baseny termalne,
muzea regionalne i przyrodnicze i inne atrakcyjne miejsca, które pokrywane są przez
uczestników.
Nasza grupa turystyczna jest ewenementem w skali kraju, bo żaden ośrodek PTTK
czy też inna instytucja nie posiada takiej oferty turystycznej i nie organizuje z taką
częstotliwością i ilością uczestników wycieczek górskich, a o wyczynach jordanowskiej grupy
turystycznej jest głośno nie tylko w Małopolsce, ale i w innych regionach Polski, co
niewątpliwie przyczynia się do promocji naszego miasteczka. Do tej pory zorganizowaliśmy
ponad 400 górskich wycieczek pieszych. Na uwagę zasługuje fakt, że nigdy nie mieliśmy
poważniejszych wypadków, ponieważ dla nas zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo
uczestników i jeśli warunki pogodowe nie pozwalają zrealizować naszych planów,
dokonujemy korekty i zmieniamy cel górskiej wyprawy. Nigdy nie odwołaliśmy żadnej
wycieczki i chodzimy w każdych warunkach pogodowych.
W minionym roku zorganizowanych zostało tylko 15 wycieczek pieszych ponieważ
obostrzenia związane z pandemią nie pozwoliły nam na wspólne regularne wyjazdy i dopiero
od maja mogliśmy wznowić naszą działalność turystyczną.
Klub Seniora
Klub seniora powstał na początku 21009 roku i był pierwszym tego rodzaju klubem
w naszym mieście i kolicach. Utworzyliśmy go z myślą o integracji i aktywizacji środowiska
lokalnego seniorów, osób starszych i samotnych do podejmowania wspólnych działań
twórczych, kulturalnych i społecznych. Wspólnie z seniorami ustaliliśmy grupy w których będą
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prowadzone zajęcia. Na przestrzeni tych kilkunastu lat koła zainteresowań ulegały
modyfikacji. Obecnie działamy w następujących grupach senioralnych:
- KOŁO RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
- GRUPA WOKALNA
- GRUPA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA O LEKKIM CHARAKTERZE
- KOŁO KULTURY LUDOWEJ
- SPACERY Z KIJKAMI „NORDIC WALKING” W OKRESIE WIONENNYM I LETNIM
- DARMOWA NAUKA OBSŁUGI
KOMPUTERA I
INTERNETU – ZAJECIA
INDYWIDUALNE
Jordanowski Teatr Amatorski
Zajęcia Teatralne w MOK-u prowadzone są od wielu lat. Zajęcia te tworzą
niezapomnianą przygodę dla prowadzącego i dzieci, ponieważ teatr tworzą nie tylko scena
i ustawione na niej dekoracje ale głównie aktorzy i publiczność. Teatr to praca wspólna nad
scenariuszem, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością
pracy z całym zespołem. Zajęcia teatralne pobudzają aktywność, rozwijają nowe
doświadczenia i zainteresowania, uczą nowego patrzenia na otaczający świat i integrują całą
grupę. Zajęcia teatralne są doskonałą szansą uczenia się panowania nad stresem. W naszej
ofercie można znaleźć ofertę dla dzieci w teatrze kukiełkowym jak również w teatrze małych
form scenicznych otwartym dla każdego.
Podczas zajęć teatralnych dzieci, młodzież i dorośli nie tylko uczą się tekstu
przedstawienia, ale także przygotowują wspólnie całą scenografię od podstaw do danej sztuki
czy bajki kukiełkowej.
Zajęcia komputerowe dla dorosłych
Zajęcia z obsługi komputera to stała forma prowadzona w naszym MOK-u od
kilkunastu lat. Osoby dorosłe przychodzą na indywidualne zajęcia obsługi komputera. Zajęcia
stworzone są głównie z myślą o osobach starszych, którym niejednokrotnie ciężko przełamać
się, by rozpocząć pracę z komputerem i internetem. Z zajęć mogą korzystać również Ci,
którzy chcieliby swoją wiedzę z podstaw obsługi komputera utrwalić lub poszerzyć. Oprócz
tego na zajęciach można zgłębić swoją wiedze jak założyć pocztę elektroniczna czy wysłać
przelew bankowy. Przestrzegamy również zwłaszcza osoby starsze przed różnego rodzaju
zagrożeniami związanymi z korzystania z Internetu. Służymy także pomocą w obsłudze
tabletów i telefonów.
W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury w związku z obostrzeniami, które narzucił Rząd
nie mógł zorganizować Pikniku Rodzinnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
MOK uczestniczył również
w ogólnopolskiej zbiórce na rzecz WOŚP oraz
zorganizował konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”.
To był dla nas trudny rok ze względu na rewitalizacje budynku Rynek 2 prowadzoną
do 1 lipca, a w związku z tym konieczność dzierżawienia pomieszczeń w dawnym Internacie
i ograniczenia naszej działalności. Panującą pandemię też zmuszała nas do czasowego
zawieszania niektórych form działalności. Ponadto musieliśmy zorganizować szybką
przeprowadzkę po oddaniu budynku do użytku po remoncie, by nie generować kosztów
dalszego wynajmu pomieszczeń w Internacie. Wszystkie czynności związane z
przewożeniem sprzętów wykonałem osobiście bez angażowania firm zewnętrznych, aby
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zaoszczędzić pieniądze MOK-u. Mimo tych trudności udało nam się zorganizować wiele
ciekawych imprez i wprowadzić do naszej oferty nowe formy zajęć.
Obecnie dysponując całym 4 poziomowym obiektem poprawiliśmy komfort naszej
pracy, oraz pojawiła się perspektywa poszerzania naszej oferty o nowe formy kultury.
Zwiększyły się także możliwości angażowania instytucji pozarządowych do stałych spotkań
oraz wciągnięcia ich w życie kulturalne naszego miasta. Swoją siedzibę w Budynku Rynek 2
mają Harcerze, którzy organizują zbiórki, a także Chór Bel Canto, który ma tutaj próby. Raz
w tygodniu spotyka się Rada Seniorów oraz członkowie ogródków działkowych, wędkarze,
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów.
Obecnie trwa proces łączenia MOK-u i Biblioteki w jedną instytucje pod nazwą
Centrum Kultury i Biblioteka Miejska i od 1 czerwca rozpocznie się nowy rozdział w naszym
mieście w sferze kultury.
11.3 Biblioteka Miejska
Biblioteka Miejska jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez organizatora. Od 2021 r. Biblioteka Miejska w Jordanowie mieści się
przy ulicy Rynek 2 w odrestaurowanym budynku w centrum miasta. Biblioteka Miejska w
Jordanowie jest czynna od poniedziałku do piątku.
Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych a także jako dar od
innych czytelników. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych
czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich
najbardziej interesują.
Podstawowym źródłem zakupu księgozbioru jest dotacja organizatora oraz dotacja
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Dotacja jest znaczącym wkładem w finanse
biblioteki i wraz z wkładem własnym pozwoliła na zakup dużej partii nowych książek
o różnorodnej tematyce. Dzięki dodatkowym środkom biblioteka ma większą swobodę
w doborze kupowanych pozycji. Książki zostały wybrane na podstawie sondażu wśród
czytelników oraz informacji o nowościach i bestsellerach. Biblioteka Miejska, jako instytucja
organizująca i upowszechniająca czytelnictwo, opiera się przede wszystkim na istnieniu
racjonalnie skompletowanego księgozbioru.
Stan księgozbioru na 31. 12.2021 r. wyniósł 25.299 woluminów.
W 2021 r. zakupiono 490 książek o wartości 13.538,20 zł
Zakupiono książki:
z literatury pięknej dla dorosłych

-

345 woluminów

z literatury dla dzieci i młodzieży

-

105 woluminów

z literatury popularnonaukowej

-

40 woluminy

Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą:
* literatura piękna dla dorosłych

-

13.053 woluminów

* literatura piękna dla dzieci i młodzieży

-

4.262 woluminów

* literatura niebeletrystyczna

-

7.984 woluminów

Wartość zakupionych książek w 2021 r. wyniosła 13.538,20 zł w tym:
- ze środków własnych Biblioteki

9.231,20 zł - 344 woluminów
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- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury

4.307,00 zł - 146 woluminów

Z księgozbioru skorzystało 885 czytelników.
Liczba czytelników wg wieku:
-do 5 lat

-

48

-lata 6-12

-

156

-lata 13 – 15

-

58

-lata 16 – 19

-

63

-lata 20 – 24

-

37

-lata 25 – 44

-

178

-lata 45 – 60

-

151

-powyżej 60

-

194

Liczba czytelników wg wykształcenia :
-uczniowie , studenci

-

275

-prac. umysłowi

-

179

-prac. fizyczni

-

79

-rolnicy

-

6

-prywatna inicjatywa

-

21

-emeryci, renciści, bezrobotni-
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Zestawienie odwiedzin biblioteki przez czytelników wg zajęcia i grup wiekowych w 2021 r.
- uczniowie i studenci

-

1690

- prac. umysłowi

-

1908

- prac. fizyczni

-

873

- rolnicy

-

34

- prywatna inicjatywa

-

215

- emeryci, renciści

-

3865

- dzieci do 5 lat

-

341

- lata 6 - 12

-

1144

- lata 13 – 15

-

358

- lata16 – 19

-

358

- lata 20- 24

-

264

- lata 25 – 44

-

1477

- lata 45 -60

-

1868

61

- powyżej 60 lat

-

2775

W Jordanowie przypada 17 czytelników na 100 mieszkańców.
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 360 woluminy.
Liczba wypożyczeń w ciągu roku , w przeliczeniu na 1 czytelnika wynosi 21 książek.
Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane przez bibliotekę.
W 2021 r. Biblioteka prenumerowała 5 tytułów czasopism: Politykę, Angorę, Do Rzeczy,
Newsweek, 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 i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ”, dzięki któremu
uzyskaliśmy środki finansowe na zakup nowości książkowych w wysokości 4.307,00 zł.
„ Mała książka – Wielki Człowiek” to projekt skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę „Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do
biblioteki” oraz „ Pierwsze czytanki ”.
''Książka na telefon'' – to usługa świadczona od kilku lat , dzięki
dostarczona
osobom
starszym,
które
nie
mogą
a chcą czytać.
Nadal funkcjonuje kącik wymiany książek – zbędne w domu
i zostawić w bibliotece lub wymienić na inne.

której książka jest
nas
odwiedzić

książki można przynieść

11.4 Centrum Kultury i Bibliotek Miejska w Jordanowie
Na podstawie podjętej przez Rade Miasta Jordanowa Uchwały nr XXIX/269/2022 ws.
połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Miejskiej w Jordanowie, otrzymanych pozytywnych opinii z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie oraz Rady Bibliotecznej oraz pozytywnej opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w dniu 01.06.2022 r. na terenie Miasta Jordanowa rozpocznie działalność nowa
jednostka organizacyjna - Centrum Kultury i Bibliotek Miejska w Jordanowie. Jednostka w
swojej działalności statutowej prowadzić będzie zadania z zakresu upowszechniania kultury,
popularyzacji książki, czytelnictwa, wiedzy i informacji na terenie miasta.
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
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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 2021 roku
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 2021 przyjęty, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
UCHWAŁĄ Nr XVIII/156/2020 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 22 października 2020 r.
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) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm. );
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
15) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy;
16) ratownictwa i ochrony ludności.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. władze Miasta
współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
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I.

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.
a) program współpracy
Uchwała Nr XXV/238/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 października 2021 r.
roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022;
b) budżet obywatelski
Uchwała Nr XXII/203/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2022.
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,
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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 2021 r. Urząd Miasta przekazał organizacjom pozarządowym łączną kwotę 137.777,22 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:
Uczniowski Klub Sportowy „DELTA” w Jordanowie - Umowa nr PUiPPR.524.1.1.2021
z dn. 20.05.2021 r. Przyznana kwota dotacji: 7.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „Jordan” w Jordanowie - PUiPPR.524.1.2.2021 z dn.
01.06.2021 r. Przyznana kwota dotacji: 28.000,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie – Umowa nr
z dn.08.06.2021 r. Przyznana kwota dofinansowania 6.000,00 zł

PUiPPR.524.1.3.2021

Stowarzyszenie ”Szansa dla edukacji” - Umowa nr PUiPPR.524.1.4.2021
z dn. 08.06.201 r. Przyznana kwota dofinansowania 3.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jordanów - Umowa nr PUiPPR.524.5.2021
z dn. 10.06.2021 r. Przyznana kwota dofinansowania 6.000,00 zł
b) w ramach trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
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przeciwdziałania narkomanii zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi na
łączną kwotę 78. 277,22 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 PUiPR.525.1.1.2021 z dnia 17.05.2021 r.
Przyznana kwota dotacji: 7.000,00 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 2021 r. nie zostało zrealizowane żadne zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.
4) realizacja Budżetu obywatelskiego w 2021 r.
Zadanie: „Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie
atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"
Przeznaczono środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Miasta Jordanowa na
2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 60.000 zł (realizacja zadania w 2022)
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.
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
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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 2021 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
2022, gównie inwestycyjne, gdyż wykorzystanie w sposób racjonalny pozyskanych
środków zewnętrznych oraz finalizacja już rozpoczętych zadań jest dla mnie priorytetem
w nadchodzących latach.
Na rok 2022 zaplanowano duże przedsięwzięcia inwestycyjne związane
z kompleksową termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, rozwojem bazy
rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę wieży widokowej na Hajdówce i skateparku
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kolejowej. W ramach infrastruktury sportowej
wybudowane zostanie nowe boisko przy ul. Kolejowej. Będzie to obiekt ogólnodostępny
z nawierzchnią z trawy syntetycznej, oświetlony co umożliwi korzystanie z niego przez
dużą część roku. W ramach złożonych wniosków do kolejnej edycji „Polskiego Ładu”
zaplanowano modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta. Dodatkowo
w dalszym ciągu będę wpierał współpracę z organizacjami pozarządowymi przez tzw.
miękkie projekty dofinansowane w ramach otwartych konkursów ofert. Staram się
aktywnie uczestniczyć i promować wydarzenia kulturalne organizowane na terenie
naszego Miasta jak również czynnie współpracować z Miejską Radą Seniorów.
Wskazane działania będą również kontynuowane w roku 2022.
Szanowni Państwo trudna sytuacja, której powodem była pandemia i konflikt
zbrojny za naszą wschodnią granicą powodują, iż w najbliższym czasie będziemy musieli
się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Pomoc dla obywateli Ukrainy to również jeden
z priorytetów, które realizujemy wspólnie. Dlatego też w podsumowaniu pragnę
wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie i działanie na rzecz naszej
wspólnoty samorządowej.
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
01.01.2021 do 31.12.2021 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 opiekuńczych).
W okresie sprawozdawczym, tj. do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie 9
412.650,30 zł, co stanowi 97,68 % zaplanowanego, na kwotę 9.636.314,09 zł, budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
dział 851
plan
Ochrona zdrowia

wykonanie

% wykonania

190,00

100%

(po zmianach)
190,00

Rozdz.85195- Pozostała działalność
Na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne
zabezpieczono 190,00 zł. Do 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 190,00 zł realizując plan
w 100,00%. W okresie rozliczeniowym wydano 2 decyzje potwierdzające prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
dział 852
plan
Pomoc społeczna

wykonanie

% wykonania

1 280 210,51

87,38%

(po zmianach)
1 465 184,94

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
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odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W związku z powyższym,
w omawianym okresie został sfinansowany pobyt w DPS dla czterech mieszkańców Miasta
na kwotę: 131 399,21 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 31
osób pobierających zasiłki stałe na kwotę: 16 661,03 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
57 869,86 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 39 świadczeń dla 31 osób na
kwotę:
33 338,91 zł;
− zasiłki celowe - wypłacono dla 6 rodzin na łączną kwotę: 3 116,80 zł:
o zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia: 1
400,00 zł,
o zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów remontu: 796,80 zł,
o zasiłek celowy na zakup żywności: 720,00 zł,
− zasiłki okresowe - przyznano i wypłacano 214 świadczeń na łączną sumę: 66
703,54 zł dla 47 osób, z tego ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę: 8
833,68 zł, a z dotacji 57 869,86 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 1.129,67 zł na wypłatę 77 świadczeń dla 7
rodzin i 22,59 zł na koszty obsługi.
Środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota planu wynosi 38
000,00 zł.
Wypłacono 136 dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin na kwotę 32 165,14 zł.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
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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
192 436,49 zł. Środki własne przeznaczone na realizacje zadania kwota planu 30.000,00 zł.
Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 191 254,49 zł i zostały pokryte w całości z dotacji.
Do dnia 31.12.2021 roku wypłacono 342 świadczenia - 32 osobom, z których 26 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” łączna
kwota planu 609 446,43 zł, z tego dotacja z budżetu Wojewody stanowiła kwotę: 87
453,00 zł, a środki własne: 521 993,43 zł.
Środki z dotacji zostały przeznaczone na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87 452,78 zł,
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 493 .402,72 zł.,
przeznaczono na;
− wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia
społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 405 670,08
zł,
− świadczenia na rzecz pracowników kwota 1 998,04 zł,
− odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 947,51 zł,
− zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, środków czystości), kwota
15 111,07 zł,
− koszty zużycia energii elektrycznej i wody kwota: 3 883,17 zł,
− zakup pozostałych usług (telekomunikacyjne, pocztowe, badania lekarskie, media
oraz różne opłaty i składki, usługi prawne, transport żywności) kwota 51 433,60 zł,
− koszt szkoleń pracowników kwota 5 359,25 zł.
W styczniu 2021 przystąpiliśmy do realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów
spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. I tak, w 2021 roku przy zaangażowaniu pracowników
MOPS, ich rodzin oraz druhów z OSP Jordanów przekazaliśmy ponad 13,82 tony żywności
za łączną kwotę 66 616,73 zł, ponosząc jedynie koszty transportu w wysokości 1 500,00 zł.
Pomocą objętych jest 164 mieszkańców Miasta Jordanów.
Łącznie ze środków własnych i dotacji w ramach działu „Ośrodki Pomocy Społecznej”
wydatkowano kwotę 580 855,50 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej działanie:
Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi” kwota: 16 752,00 zł.
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Do 31.12.2021 roku zrealizowano usługi opiekuńcze na kwotę: 23 599,10 zł w tym:
− specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: liczba
godzin 480 na kwotę: 8 376,00 zł całość kosztów została sfinansowana z budżetu
wojewody;
− usługi opiekuńcze podstawowe: liczba godzin 229 na kwotę: 6 847,10 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 141 550,80 zł.
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota planu 80 000,00 zł.
Program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu” łączna kwota realizacji 189 539,00 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: 19 209,00 zł, z tego dotacja
z budżetu wojewody wynosiła: 15 034,40 zł,
− posiłek dla osób dorosłych - wydatki na pokrycie kosztów realizacji tego zadania
stanowiły kwotę: 15 447,00 zł, z tego dotacja z budżetu wojewody wynosiła: 6
888,40 zł,
− zasiłek celowy na zakup żywności: wydatkowano kwotę: 142 317,00 zł, z tego dotacja
z budżetu wojewody wynosiła: 113 781,60 zł;
− pomoc rzeczowa w formie odbioru artykułów spożywczych w sklepie – wydatkowano
kwotę: 7 308,00 zł z tego dotacja z budżetu wojewody wynosiła: 5 846,40 zł,
− pokrywanie kosztów dożywiania dla dzieci korzystających z pomocy w formie
śniadania
i podwieczorku w okresie sprawozdawczym obejmował kwotę: 5 258,00 zł, kwota ta
stanowiła wydatek budżetu Miasta.
Programem objętych zostało 180 osób, w tym 81 dzieci i 103 osób dorosłych, z tego w formie
gorącego posiłku skorzystało 51 osób, w tym 44 dzieci. Pomocą w formie zasiłku celowego
na zakup żywności objętych zostało 157 osób, a pomoc rzeczową w formie produktów
żywnościowych otrzymało 16 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 10 425,53 złotych, z tego:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 8 620,00 zł;
- środki własne – 1 805,53 zł.
W/w wydatki związane były działaniami podejmowanymi przez pracowników MOPS na rzecz
wsparcia seniorów w okresie epidemii koronawirusa.
dział 854
Edukacyjna opieka

plan

wykonanie

% wykonania
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wychowawcza

(po zmianach)
30 633,00

28 718,40

93,75%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach zadania „Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Jordanowa” wydatkowano łącznie 28 718,40 złotych, z czego dotacja
stanowiła 22 974,72 zł.
Pomocy w formie stypendium szkolnego udzielono 30 uczniom z 13 rodzin, natomiast 1
uczniowi przyznano pomoc w formie zasiłku szkolnego.
dział 855
plan
Rodzina

wykonanie

% wykonania

8 103 531,39

99,55%

(po zmianach)
8 140 306,15

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 5 516 536,46 zł.
Z dotacji 5 492 803,08 zł.:
- świadczenia wychowawcze „ 500+” kwota: 5 446 507,76 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi ( składki na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 46 295,32 zł,
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota 23 733,38 zł z
przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i usług (zakup materiałów biurowych, tonerów, usług pocztowych, opłata
za telefon, energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, odpis na ZFŚS).
Do 31.12.2021 roku wypłacono 10 979 świadczeń dla 1020 dzieci z 598 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 2 126 473,89 zł, z czego:
− wynagrodzenia pracowników, wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 59 537,04
zł,
− świadczenia rodzinne kwota 1 761 714,85 zł,
− fundusz alimentacyjny kwota 158 686,96 zł,
− zasiłek dla opiekuna kwota 11 160,00 zł,
− składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków kwota 135 375,04 zł,
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania kwota 31 670,26 zł.
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−
−

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy) kwota 11 138,76 zł,
wydatki związanie z zakupem materiałów i sprzętu do obsługi w/w świadczeń (zakup
papieru, teczek, segregatorów, tonerów, usług pocztowych, prawnych, opłata za telefon,
energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, delegacje i szkolenia pracowników, odpis
na ZFŚS) kwota 20 531,50 zł.

Do 31.12.2021 roku z różnych form pomocy wypłacanych w ramach świadczeń rodzinnych
skorzystały 513 osoby, a liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 7529.
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
300,21 zł.
Do 31.12.2021 roku wydano 64 Karty 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 realizacji 1.240,00 zł. Wypłacono
świadczeń tzw. „ 300+” na łączną kwotę 1 200,00 zł. W ramach kosztów obsługi programu
wydatkowano 40,00 złotych.
Działania asystenta rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej do 31.12.2021 roku finansowane były ze środków własnych i stanowiły kwotę: 68
742,62 zł. Koszty te obejmowały wynagrodzenie asystenta, obsługę prawną, zakup
niezbędnych materiałów biurowych i opłat telekomunikacyjnych. Natomiast w ramach
dofinansowania do Programu Asystent Rodziny wydatkowano kwotę przyznanych 2 000,00
zł.
Asystent objął opieką 15 rodzin, w tym 39 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 był od 1.01.2018 roku do 31.07.2021 roku. Natomiast od 01.08.2021 roku
realizowany jest w ramach trwałości projektu ze środków własnych.
Na 31.12.2021 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 327 722,10 zł., w tym 276
034,97 zł w ramach projektu i 51 687,13 zł. - środki własne.
Wydatki w ramach placówki obejmują wynagrodzenie wychowawców świetlicy,
wynagrodzenie prowadzących zajęcia specjalistyczne i rozwijające zainteresowania, jak i
również wynagrodzenie opiekuna rodzin. 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.

73

Do placówki uczęszczało 45 dzieci, a od początku realizacji projektu zrekrutowano 87
uczestników z, wsparciem objęto także 35 rodziców.
Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze
Środki własne przeznaczone na realizację tego zadania do dnia 31.12.2021 roku wyniosły 9
426,87 zł.
Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa 3 dzieci 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 19 418,98 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,
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 2021 r. objęto pomocą 247 osób.

Praca socjalna:
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1. W okresie sprawozdawczym udzielono 184 rodzinom o liczbie osób 394 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 11 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 2021 roku zawarto 7

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 rodziny
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej oraz uwzględniającą możliwości wykorzystania
zasobów środowiska lokalnego.
4. W styczniu 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Jest to

działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu

wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. o zakończeniu wydawania żywności w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD).
W ramach Programu przez okres od lutego do października 2021 przyjęto siedem dostaw
żywności. Pomocą objętych zostało 65 rodzin o liczbie osób 164 osoby z terenu miasta.
Wydano 1476 paczek o łącznej ilości 13 820, 96 ton pomocy żywnościowej na kwotę
66 616,73 zł.
5. Uczestniczono w akcji ,,Szlachetna Paczka” i uzyskiwano zgody od podopiecznych
na przystąpienie do akcji.
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6. Przeprowadzono

wywiady środowiskowe dla potrzeb innych ośrodków pomocy

społecznej.
7. 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.
8. 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:
9. Kierowano wnioski do Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o podjęcie leczenia.
10. Przeprowadzono rozeznania środowiskowe dla potrzeb sądu.

Opracowała:
Barbara Trembacz
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Załącznik 2
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 r. (porównanie szkół w Powiecie suskim)

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język francuski

60

36

33

64

29

69

93

Małopolskie suski

Budzów

Gmina wiejska 1215032 105

62

17

62

58 105

51

25

52

16 105

60

28

64

98

Małopolskie suski

Bystra-Sidzina

Gmina wiejska 1215042 94

61

15

62

71

94

50

26

46

20

94

64

28

70

96

Małopolskie suski

Jordanów

Gmina miejska 1215011 59

63

15

64

64

59

47

23

48

60

58

65

27

69

96

Małopolskie suski

Jordanów

Gmina wiejska 1215052 113

61

17

62

51 113

42

23

36

40 113

58

27

55

55

Małopolskie suski

Maków PodhalańskiMiasto

1215064 52

70

13

70

69

52

51

27

44

16

52

72

27

83 100

Małopolskie suski

Maków PodhalańskiObszar wiejski 1215065 93

58

18

62

62

93

47

24

48

56

93

61

29

65

82

Małopolskie suski

Stryszawa

Gmina wiejska 1215072 125

59

15

62

67 125

43

22

40

20 116

60

26

57

96

Małopolskie suski

Sucha Beskidzka

Gmina miejska 1215021 75

69

17

71

71

75

58

24

60

48

75

72

26

82 100

Małopolskie suski

Zawoja

Gmina wiejska 1215082 80

62

17

63

76

80

52

24

48

44

79

65

28

78

96

Małopolskie suski

Zembrzyce

Gmina wiejska 1215092 47

63

14

64

64

47

45

22

40

24

47

68

23

73

73

modalna (%)

22

mediana (%)

57

odchylenie
standardowe (%)
wynik
średni (%)
liczba
zdających

33

Język niemiecki
modalna (%)

38

mediana (%)

62

odchylenie
standardowe (%)
wynik
średni (%)
liczba
zdających

18

modalna (%)

64

mediana (%)

Gmina wiejska 1214062 33

odchylenie
standardowe (%)
wynik
średni (%)
liczba
zdających

modalna (%)

mediana (%)

odchylenie
standardowe (%)
wynik
średni (%)
liczba
zdających

modalna (%)

mediana (%)

odchylenie
standardowe (%)
wynik
średni (%)
liczba
zdających

modalna (%)

mediana (%)

odchylenie
standardowe (%)
wynik
średni (%)
liczba
zdających

Kod teryt gminy

Typ gminy

Gmina - nazwa

powiat - nazwa

województwo nazwa

Małopolskie proszowickiRadziemice

Język hiszpański

1

9

1

Opracowanie na podstawie danych:
ZEAO Urzędu Miasta Jordanowa
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