
WÓJTGMINY
JORDANÓW
34-240 Jordanów

Rynek 2

Zarządzenie Nr 10/2022
Wójta Gminy Jordanów

z dnia 7 marca 2022 roku

w  sprawie:  ogłoszenia  wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych
Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022.

Na podstawie art.13 pkt. 3 art.14 ust.1 i art.15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o

zdrowiu publicznym (Dz.  U.  2021.1956 t.j. z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

1.   Po   zapoznaniu   się   z   protokołem   z   prac   Komisji   Konkursowej   ogłasza   się  wyniki   otwartego

konkursu    ofert    na    realizację    zadań    publicznych    Gminy   Jordanów   w   zakresie    profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022.

2. Zadania będące przedmiotem konkursu, o którym mowa w § 1 pkt.1 są następujące:

1.    Udzielenie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom

Celem zadania jest prowadzenie terapii indywidualnej i/lub grupowej osób uzależnionych

i współuzależnionych, tworzenie grup samopomocowych „AA", "AL.-ANON", ,,AL-ATEEN",

udzielanie porad i  kpnsultacji, prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców i

nauczycieli, udzielanie porad w zakresie problemów uzależnień i przemocy.

2.    Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych

Celem   zadania   jest   organizacja   i   prowadzenie   pozalekcyjnych   zajęć   sportowych   oraz

rekreacyjnych   dla   dzieci   młodzieży   oraz   osób   dorosłych,   w   ramach   zadań   z   zakresu

profilaktyki     przeciwalkoholowej,     a     zwłaszcza     promocji     zdrowego     stylu     życia     oraz

dostarczania wzorców pozytywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek.

3.    Organizacja czasu wolnego dla młodzieży

Celem   zadania   jest   wspieranie   różnych   form   spędzania   wolnego   czasu   w  tym   zajęcia

kulinarne  promujące  zdrowe  odżywianie  a także  zajęcia  muzyczne,  rekreacyjne,  plastyczne

oraz     inne     związane     z     zagospodarowaniem     wolnego     czasu,     których     celem     jest

ukierunkowanie  młodzieży  a  także  osób  dorosłych  na  bezpieczne  formy  aktywności  z  dala

od    narkotyków   i   alkoholu,   a   także   ograniczenie   zagrożeń    dla   zdrowia    psychicznego

rozumianego  w  tym   przypadku  jako  pewnego  rodzaju  aktywność  społeczna,  której  brak

często prowadzi do pewnych zahamowań, depresji oraz problemu alkoholowego.

3.  lnformacja  o  wysokości  środków  finansowych  przekazanych  organizacjom,  przeznaczonych  na

realizację zadania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.



§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds.  profilaktyki i przeciwdziałania

alkoholizmowi.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022
Wójta Gminy Jordanów
z dnia 7 marca 2022 roku

lnformacja o wysokości środków finansowych  przeznaczonych  na realizację zadań  publicznych

Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku:

Lp.                                      Podmiot                                               Nazwa zadania                                     Kwota

W ramach zadania z zakresu udzielania pomocy terapeutycznej

1.

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOścl  ,,DOM"

ul.  Banacha  1

34-240 Jordanów

osobom uzależnionym i ich rodzinom

Udzielenie pomocy

terapeutycznej osobom
uzależnionym i ich rodzinom z

terenu Gminy Jordanów

8 500'00 zł
(slownle: oslem tysięcy pięćset

złotych 00/100)

W ramach zadań z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

GMINNY KLUB SPORTOWY

ŚWIT" -OSIELEC

34-234 0sielec, Osielec  516

STOWARZYSZENI E OCHOTNICZA STRAŻ

2.           POŻARNA OSIELEC

34-234 0sielec  811

MOTOCROSS TEAM  RAPACZ

34 -234 0sielec 396

4.
KLUB SPORTOWY „UNIA"  NAPRAWA

Naprawa 477, 34 -240 Jordanów

STOWARZYSZENI E OCHOTNICZA STRAŻ

5.           POŻARNAOSIELECGÓRNY

34-234 0SIELEC 821

Organizacja i prowadzenie
zajęć sportowych w roku 2022

organizowanych przez GKS

„Świt" Osielec działającego na
terenie Gminy Jordanów w

zakresie organizacji i

prowadzenia  pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży promujący zdrowy
styl życia oraz dostarczenie

wzorców pozytywnego i
aktywnego spędzania czasu

wolnego bez używek ,,

„Zajęcia sportowe -dla
i młodzieży"

„Zdrowa  Rywalizacja"

Treningi i rozgrywki ligowe

prowadzone przez KS „UNIA"
Naprawa

W zdrowym ciele , zdrowy
duch.  Niechaj sprawny będzie

druh!"

10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych

00/100)

3 500'00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset

złotych 00/100)

3 700,00 zł
(słownie: trzy tysiące siedemset

zlotych 00/100)

10 000,Oozł
(słownie: dzieslęć tyslęcy

ztotych 00/100)

3 500'00 zł
(slownle: trzy tysiące pięćset

złotych 00/100)



W ramach zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dla młodzieży

ZHP CHORĄGIEW  KRAKOWSKA HUFIEC

im. A.  KAMIŃSKIEGO JORDANÓW

ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W

2.           WYSOKIEJ

342-40 WYSOKA 237

STOWARZYSZENIE OCHOTNICZA STRAŻ

3.           POŻARNA W WYSOKIEJ

34 -240 Jordanów, Wysoka

4.
STOWARZYSZENIE ŚLEBODA

34 -234 0sielec 500

STOWARZYSZENIE CHÓR  KAMERALNY

5.           ,,VOX ALTISONO"

34 -234 0sielec 500

STOWARZYSZEN IE  OCHOTNICZA STRAŻ

6.          POŻARNA W NAPRAWIE

34 -240 Jordanów, Naprawa

STOWARZYSZENIE  OCHOTNICZA STRAŻ

7.          POŻARNA W ŁĘTOWNl

34 -242 Łętownia 343

STOWARZYSZENIE  LIGA OBRONY  KRAJU

Zarząd Powiatowy
34-200 Sucha  Beskidzka
ul. Makowska 40

Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu ...-

Magiczny Event Zuchowy"

„Zajęcia muzyczne dla dzieci i
młodzieży z terenów Gminy

Jordanów"

„Zajęcia  muzyczne dla dzieci i
młodzieży z terenów Gminy

Jordanów''

Warsztaty ta ńców
integracyjnych i etnicznych"

„Vox Altisono w kręgu
musicalowych inspiracji"

Rozwój Orkiestry OSP
Naprawa w oparciu

o warsztaty muzyczne"

„Muzyka to rozwój dzieci i
młodzieży"

2 350'00zł
(słownie: dwa tysiące trzysta
pięćdziesiąt złotych 00/100)

7 235'00zł
(słownie: sledem tysięcy dwieścle
trzydzleści plęć  ztotych 00/100)

4 500'00 zł
(słownie: cztery tyslące plęćset złotych

00/100)

3 000'00 zł
(słownie:  trzy tysiące ztotych 00/100)

4 800,00 zł
(słownie: cztery tyslące osiemset

złotych 00/100)

2 500'00 zł
(słownie: dwa tysiące  pięćset

złotych 00/100)

4 500'00 zł
(słownie: cztery tyslące plęćset

złotych 00/100)

;,Łał::zdj:żS;rzz%':Cjij;jdo':d:Znj3:                 i 915,00Zł
O  Puchar wójta  Gminy          (S1°Wnie:  tyslącdziewięćsetpiętnaściezłotych 00/100)

Jordanów"

Wójt Gminy Jordanów
Artur Kudzia


