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Exspose Starosty Limanowskiego
Jana Pucha³y

I Sesja Rady Powiatu 
Limanowskiego

VI Gala Przedsiêbiorczoœci 
Wyró¿nienia dla najlepszych firm

Nowy Basen w Limanowej 
Powiat z napêdem na inwestycje

wokó³ MOGIELICYTRASY NARCIARSKIE
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Trasy prowadzone s¹ drog¹ stokow¹, 
która biegnie wokó³ Mogielicy na wysokoœci 

od 750-850 m. n.p.m. 
Ca³kowita d³ugoœæ trasy to  

Trasa ³atwa, bardzo ciekawa, urozmaicona piêknymi 
widokami i panoramami, ci¹g³y kontakt z przyrod¹.

ok. 25 km.

3 lutego 2011 r.

tras narciarskich 
wokó³ Mogielicy

OTWARCIE



Panie Przewodnicz¹cy, Panie i Pa-
nowie Radni, Zaproszeni Goœcie, 
Wysoka Rado! 

To z Waszej woli znów jak przed 
czterema laty, przychodzi mi stan¹æ w 
tym miejscu jako Starosta Limanowski. 
Chwila to wyj¹tkowa – zarówno dla mnie, 
jak i dla Powiatu, gdy¿ pierwszy raz w na-
szym Powiecie zdarza siê, i¿ Starosta nie 
zmienia siê wraz z up³ywem kadencji.

Serdecznie dziêkujê, za ponowne je-
dnog³oœne poparcie i powierzenie mi 
stanowiska Starosty Limanowskiego. 
Po czterech latach pracy na tym stano-
wisku mam pe³n¹ œwiadomoœæ z jak¹ 
odpowiedzialnoœci¹ siê to wi¹¿e. Prze-
konany jestem, ¿e has³o wyborcze 
„Wspólnie zrobimy wiêcej” oznacza dla 
Nas wszystkich zgodn¹ pracê na rzecz 
spo³ecznoœci Powiatu. 

I tak jak przed czterema laty tak i 
dzisiaj znów maj¹c ufnoœæ w Bogu i na-
dziejê w ludziach bêdê mówi³ o naszych 
zamierzeniach. Wierzê, ¿e je wykonamy. 
Wiem, ¿e zrealizujemy zawsze to, co 
obiecaliœmy ludziom. 

Jeszcze œwie¿o w pamiêci mamy 
wszyscy wynik listopadowych wyborów. 
Dziêkujê tym mieszkañcom Powiatu 
Limanowskiego, którzy ponownie ob-
darzyli kandydatów naszego komitetu 
„Dzia³ajmy Wspólnie” zaufaniem 
powierzaj¹c im mandat radnych. Od-
nieœliœmy w tych wyborach ogromny 
sukces. Nasi wyborcy powiedzieli 
„tak” naszej polityce wspólnego dzia-

³ania, kierowania siê zasad¹ dobra 
wspólnego, wznoszenia siê ponad po-
dzia³y. Bo naszym dobrem wspólnym 
jest rozwój Powiatu. Gratulujê tak¿e 
wszystkim radnym IV kadencji, których 
wyborcy obdarzyli zaufaniem a wywodz¹ 
siê z Komitetów Wyborczych Samorz¹-
dowe Przymierze Razem, Prawa i 
Sprawiedliwoœci oraz Platformy Obywa-
telskiej. 

W kampanii wyborczej pad³o wiele 
niesprawiedliwych ocen. Ktoœ skwituje to 
okreœleniem: „tak to jest w kampanii”. 
Proszê Pañstwa, ja siê z tym nie zga-
dzam. Szacunek dla wyborców, dla ludzi, 
z którymi siê spotykamy wymaga by 
mówiæ prawdê – nawet wtedy gdy jest 
ona dla nas niewygodna. Politycy i kam-
panie wyborcze nie maj¹ tu nic do rzeczy 
– one nie daj¹ nam prawa fa³szywego 
kreowania rzeczywistoœci przedstawiane 
przez niektóre Komitety Wyborcze.  

„Kto w polityce r¹bie piêœci¹ w stó³, 
powinien najpierw upewniæ siê, ¿e nie 
le¿¹ na nim pinezki.” –  Wierzyæ siê 
proszê Pañstwa nie chce, ¿e po 20 latach 
wolnej Polski, dla niektórych wci¹¿ od 
cz³owieka wa¿niejsza jest legitymacja 
partyjna. My udowodniliœmy, ¿e mo¿na 
inaczej. Odrzucamy przywleczone z 
warszawskiego ¿ycia politycznego 
podzia³y. Bo sprawy wa¿ne dla Powiatu 
Limanowskiego nie s¹ polityczne. Nie 
mog¹ przecie¿ byæ polityczne drogi, 
mosty, edukacja i bezpieczeñstwo. To 
dlatego w ubieg³ej kadencji Zarz¹d 
Powiatu potrafi³ siê porozumieæ z ka¿-
dym wójtem czy burmistrzem na terenie 

Powiatu, w imiê stworze-
nia dobrych warunków dla 
¿ycia i pracy mieszkañ-
ców. 

Ci, którzy zamiast 
wspólnego dzia³ania wy-
bierali bezpodstawn¹ kry-
tykê otrzymali od spo³e-
czeñstwa ¿ó³t¹ kartkê. „Ci, 
którzy potrafi¹, dzia³aj¹; 
ci, którzy nie potrafi¹, 
kwestionuj¹ dzia³ania 
tych, którzy potrafi¹”. – 
Mieszkañcy Powiatu w³a-
œciwie ocenili buñczuczne 
zapowiedzi, za którymi 
kry³y siê intrygi, osobiste 

pretensje i ¿ale oraz niespe³nione am-
bicje. S³yszane by³y opinie, ¿e mia³o tu 
dziœ na tej sali siedzieæ 15 radnych 
powiatowych jednego z komitetów. Jak 
siê dzisiaj czuje autor tych zapowiedzi. 

Nie chcemy popadaæ w triumfalizm, 
nie chcemy dzieliæ ludzi, tam gdzie poro-
zumienie jest mo¿liwe. Dlatego ju¿ na-
stêpnego dnia po wyborach zaprosiliœmy 
wszystkie si³y polityczne reprezento-
wane w Radzie Powiatu Limanowskiego 
do wspó³pracy. Mo¿emy to zrobiæ w³a-
œnie dlatego, ¿e nie wi¹¿¹ nas instrukcje 
wydawane w Warszawie, Krakowie, czy 
Nowym S¹czu. My – tu na miejscu – z 
ludu jesteœmy i wiemy, ¿e trzeba szukaæ 
porozumienia, ¿e trzeba ³¹czyæ si³y. Bo 
przecie¿ cel jest wspólny – rozwój Po-
wiatu Limanowskiego. Dlatego – choæ 
wiele s³ów gorzkich i nieprawdziwych 
pad³o pod naszym adresem zapropono-
waliœmy wspó³pracê zarówno radnym 
grupy „Samorz¹dowe Przymierze – Ra-
zem jak i radnym PiS. Mam te¿ nadziejê, 
¿e tak¿e i radni Platformy Obywatelskiej 
zechc¹ wznieœæ siê ponad podzia³y 
polityczne i razem z nami szukaæ 
pozytywnych rozwi¹zañ dla dobra naszej 
powiatowej wspólnoty. Zapraszam Was, 
Panowie Radni do wspó³pracy dla dobra 
naszego powiatu. Jak widaæ g³osowanie 
na Starostê pokaza³o, ¿e ponownie wyra-
¿aj¹ chêæ wspó³pracy i bardzo siê z tego 
cieszê.

Wszyscy musimy pamiêtaæ o s³o-
wach wyg³oszonej przez nas, dzisiaj 
przysiêgi. Niech to dla nas bêdzie 
zobowi¹zanie, niech te s³owa bêd¹ naka-
zem moralnym naszych dzia³añ. Niech 
ka¿dy z nas pamiêta, ¿e Codzienn¹ 
prac¹ swoj¹ mo¿na wszystko co dobre 
na tym œwiecie zepsuæ i wszystko z³e 
naprawiæ.  

Trzecia, zakoñczona ju¿ kadencja 
Zarz¹du i Rady Powiatu Limanowskiego 
sta³a pod znakiem wielkich inwestycji. 
Czwarta, ta, któr¹ niejako symbolicznie 
dzisiaj rozpoczynamy musi byæ czasem 
kontynuacji. Chcemy i musimy w niej 
kontynuowaæ podjête a nie zakoñczone 
jeszcze przedsiêwziêcia:
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Serdecznie dziêkujê Wyborcom, a  tak¿e Radnym Powiatu Limanowskiego, za 
ponowne jednog³oœne poparcie i powierzenie mi stanowiska Starosty Limanowskiego. 
Po czterech latach pracy na tym stanowisku mam pe³n¹ œwiadomoœæ z jak¹ 
odpowiedzialnoœci¹ siê to wi¹¿e. Przekonany jestem, ¿e has³o wyborcze „wspólnie 
zrobimy wiêcej” oznacza dla Nas wszystkich zgodn¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci 
Powiatu.

Zapraszam do zapoznania siê z treœci¹ mojego expose, wyg³oszonego 
w trakcie I Sesji Rady Powiatu Limanowskiego IV kadencji. 

EXPOSE - Starosty Limanowskiego

Jan Pucha³a Starosta Limanowski

Szanowni Pañstwo,

PODZIÊKOWANIE

ROZWÓJ REGIONU

PONAD PODZIA£AMI

Budynek Starostwa Powiatowego w Limanowej
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Chcemy w dalszym ci¹gu rozwijaæ 
bazê Szpitala Powiatowego w Lima-
nowej. Postêp w medycynie jest tak 
ogromny, i¿ ca³y czas konieczne s¹ za-
kupy nowego specjalistycznego sp-
rzêtu. Musimy tak¿e dokoñczyæ prowa-
dzone ca³y czas prace modernizacyjne – 
tak by zwiêkszyæ komfort pracowników 
szpitala, a przede wszystkim pacjentów 
korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej. 
Konieczne s¹ tak¿e ci¹g³e inwestycje w 
rozwój pracowników, i to nie tylko lekarzy 
ale i pielêgniarek oraz pozosta³ego per-
sonelu medycznego – wszak od ich 
wiedzy i umiejêtnoœci w du¿ej mierze za-
le¿y trafna diagnoza i komfort leczenia,

Chcemy by budynki u¿ytecznoœci 
publicznej zosta³y – z pomoc¹ zdoby-
tych œrodków zewnêtrznych – wypo-
sa¿one w instalacje solarne. To kwe-
stia nie tylko nowoczesnego podejœcia 
do technologii, ale przede wszystkim du-
¿ych oszczêdnoœci – szko³y, szpital, czy 
basen maj¹ wprost wymarzone warunki 
by takie instalacje zamontowaæ i z nich 
korzystaæ,

Bêdziemy w dalszym ci¹gu prowa-
dziæ przebudowê dróg powiatowych – 
w nied³ugim czasie ruszy olbrzymi pro-
jekt przebudowy drogi 

 w ramach programu schety-
nówek. Dziêki przeprowadzonym pra-
com w znacznej mierze uda siê poprawiæ 
bezpieczeñstwo i standard tej drogi sta-
nowi¹cej alternatywê dla drogi nr 28 w 
kierunku Nowego S¹cza. Drugim proje-
ktem realizowanym w ramach schetynó-
wek bêdzie przebudowa drogi

 Do-
koñczymy w tej sposób gruntown¹ prze-
budowê dróg powiatowych od Tymbarku 
a¿ po Mszanê Górn¹. Zwiêkszymy œrodki 
na zwyk³e utrzymanie dróg – chcemy w 
tej kadencji poprawiæ stan poboczy, 
przepustów i rowów przy drogach powia-
towych. Wreszcie chcemy przeprowa-
dziæ ca³oœciowy projekt malowania linii 

Limanowa – Mor-
darka – Pisarzowa – Mêcina – K³odne 
– Che³miec

 Zamie-
œcie – S³opnice – Chyszówki – Wil-
czyce – £êtowe – Mszana Górna.

poziomych przykrawê-
dziowych na drogach po-
wiatowych – tak by 
zwiêkszyæ bezpieczeñ-
stwo pieszych i kierow-
ców szczególnie w waru-
nkach jesienno-
zimowych. Zamierzamy 
kontynuowaæ program 
budowy wspólnie 
z gminami chodników 
przy drogach powiato-
wych. 

Mam równie¿ nadzie-
jê, i¿ w³adze centralne 
skutecznie naciskane 
przez naszych pos³ów 
Ziemi Limanowskiej po-
dejm¹ wreszcie temat przebudowy drogi 
krajowej nr 28. Nie wyobra¿am sobie 
bowiem by obserwowaæ w ca³ej Polsce 
przebudowê dróg krajowych i budowê 
obwodnic, przy jednoczesnym braku 
jakichkolwiek dzia³añ na terenie Powiatu 
Limanowskiego. W tym zakresie równie¿ 
pos³owie ziemi limanowskiej mog¹ liczyæ 
na moje, zarz¹du i rady wsparcie. S¹dzê 
jednak, ¿e nie zadowol¹ nas komunikaty 
o kolejnych koncepcjach czy projektach 
– chcemy wreszcie zobaczyæ efekty – 
chcemy mieæ drogê, po której mogliby siê 
bezpiecznie poruszaæ zarówno kierowcy 
jak i piesi, bez zakorkowanych centrów 
miast Limanowej i Mszany Dolnej. 

W oparciu o limanowski basen – 
wspólnie z miastem – zamierzamy 
stworzyæ centrum sportu i rekreacji. 
Kort tenisowy, boiska, a nawet lodowi-
sko, które wspó³dzia³aj¹c z basenem w 
zakresie wymiany ciep³a mog³oby w 
ekonomiczny sposób funkcjonowaæ. Je-
œli œrodki zewnêtrzne na to pozwol¹ spró-
bujemy podj¹æ siê budowy stadionu 
lekkoatletycznego lub boiska. We wszy-
stkich tych przypadkach zamierzamy 
wspó³pracowaæ z samorz¹dami miast, 
tak Limanowej jak i Mszany Dolnej. 

Aktywnie wesprzemy tak¿e proje-
kty nietypowe – kilka dni przed debat¹ w 

trakcie mojego czatu na 
Limanowa.in jeden z inte-
rnautów wskaza³ na mo¿li-
woœæ budo-wy startowisk 
dla paralotniarzy – uwa-
¿am, ¿e to œwietny pomys³ 
na zagospodarowanie 
górskich zboczy i szczy-
tów Beskidu Wyspowego. 
Na nasz¹ pomoc mog¹ 
liczyæ w³aœciciele gospo-
darstw agroturystycznych 
i ludzie z niecodziennymi 
pomys³ami mog¹cymi 
o¿ywiæ turystykê naszego 
regionu. 

Dokoñczymy tak¿e, wspólnie z 
Gminami: S³opnice, Kamienica i Do-
bra budowê tras narciarskich wokó³ 
Mogielicy, gdzie bêdzie mo¿na znaleŸæ 
aktywny wypoczynek w piêknych warun-
kach gór Beskidu Wyspowego.

Udzielimy zdecydowanego wspar-
cia dla Gminy Kamienica przy stara-
niach o utworzenie Uzdrowiska na 
bazie �róde³ wód mineralnych w 
Szczawie. 

Na projekty o których mówiê nale¿y 
patrzeæ pod k¹tem inwestycji w cz³owie-
ka, w szczególnoœci w ludzi m³odych – by 
mieli gdzie rozwijaæ swoje zaintereso-
wania, by dbali o swoje zdrowie i kon-
dycjê. Dziêki temu bêdziemy mieæ zdro-
wsze spo³eczeñstwo, a mniej sfrustro-
wanych nastolatków, którzy wy³adowuj¹ 
dzisiaj swoj¹ agresjê na przydro¿nych 
przystankach lub przy butelce piwa. 

Jest oczywistym, ¿e edukacja jest 
motorem rozwoju nowoczesnego 
spo³eczeñstwa. Chcemy wykorzystaæ 
ka¿d¹ szansê na rozbudowê bazy dyda-
ktycznej, zwiêkszenie nak³adów na po-
moce naukowe i zajêcia dodatkowe. Do-
koñczymy budowê hal sportowych przy 
szko³ach – tak by sportowo zaktywizo-
waæ m³odzie¿ Powiatu Limanowskiego. 

Panie i Panowie Radni

Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa s¹ 
motorem rozwoju polskiej gospo-
darki. To dla nich od lat staramy siê 
pozyskiwaæ œrodki pomocowe w ra-
mach Urzêdu Pracy. W ten sposób 
w³aœnie w zesz³ej kadencji to w Powiecie 
Limanowskim zagospodarowano co 
czwart¹ z³otówkê przeznaczon¹ w Ma³o-
polsce na aktywizacjê bezrobotnych. 
Tendencjê t¹ chcemy kontynuowaæ. 
Chcemy wykorzystywaæ œrodki pomo-
cowe dla przedsiêbiorstw na tworzenie 
nowych firm i miejsc pracy. Nasi wyborcy 
znów wiele us³yszeli na temat bezrobocia 

EXPOSE - Starosty Limanowskiego

Zmodernizowane 13,8 km drogi powiatowej Rupniów - 
Nowe Rybie - Tarnawa, w ramach “schetynówki” - 
koszt 5,2 mln z³.

W obecnej kadencji zakoñczy siê budowa hali 
przy Zespole Szkó³ Nr 1 w Limanowej. 



przy okazji tych wyborów. Gorzko trzeba 
powiedzieæ, ¿e z bezrobociem nie potra-
fi³y sobie poradziæ kolejne polskie rz¹dy 
ostatnich trzech kadencji. Jak zawsze 
wymyœlono sporo ustaw, uchwalono 
sporo przepisów – skutek jest taki, ¿e 
dzisiaj nawet pokojowy malarz musi mieæ 
swojego prawnika i ksiêgowego, bo sam 
nie jest w stanie uporaæ siê z papierami, 
które wype³nia oczywiœcie dla swojego 
dobra. A potem te partie, które rz¹dzi³y w 
wyborach samorz¹dowych pos³uguj¹ siê 
has³ami, ¿e zlikwiduj¹ lub ogranicz¹ 
bezrobocie. I tak jest, a¿ do nastêpnych 
wyborów. 

My jako samorz¹d powiatowy 
przez swoje dzia³ania zrobimy wszy-
stko by daæ mieszkañcom Powiatu 
Limanowskiego szansê na znalezie-
nie pracy na miejscu lub na otwarcie 
firmy dla tych, którzy siê na to zde-
cyduj¹. To dlatego inwestujemy tak du¿e 
œrodki w rozwój infrastruktury i turystyki. 
Limanowszczyzna nie ma i nie bêdzie 
mia³a wielkiego przemys³u. Szans¹ tej 
ziemi s¹ ma³e, prê¿ne firmy, które 
potrafi¹ doskonale siê odnaleŸæ w waru-
nkach gospodarki rynkowej. Chcemy 
tworzyæ wspólnie z gminami centra 
przedsiêbiorczoœci – miejsca, w których 
w³adze publiczne przygotowa³yby infra-
strukturê dla potrzeb przedsiêbiorców – 
tak by powstawa³y nowe firmy, a 
istniej¹ce mog³y siê rozwijaæ. 

EXPOSE - Starosty Limanowskiego

Cztery lata temu roz-
poczêliœmy projekt pod 
nazw¹ „Gorczañskie 
Wody Termalne”. Poko-
naliœmy przeszkody, które 
od 40 lat wydawa³y siê nie 
do pokonania. W 2011 r. 
roku rozpoczn¹ siê prace 
wydobywczo – rozpozna-
wcze. Jeœli uzyskane wyni-
ki bêd¹ dobre rozpocznie-
my ca³¹ inwestycjê. Apelu-
jê z tego miejsca do pozo-
sta³ych wspólników o wiê-
ksze zaanga¿owanie w 
tym temacie, gdy¿ bêdzie 
to w tej kadencji naszym 
wspólnym priorytetowym zadaniem.
 

Panie i Panowie Radni, 

zostaliœmy w tych wyborach wybrani, 
poniewa¿ mieszkañcy Powiatu Limano-
wskiego w³aœnie Nam zaufali. Równie¿ 
Wy zaufaliœcie Zarz¹dowi Powiatu nie-
jako podwójnie. Obiecujê zarówno Wam 
jak i mieszkañcom Powiatu, za waszym 
poœrednictwem, i¿ praca dla dobra 
wspólnego jakim jest spo³ecznoœæ Po-
wiatu Limanowskiego bêdzie dla Nas 
celem nadrzêdnym, a zarazem codzien-
nym. Mam w tym wszystkim nadziejê na 
Pañstwa pomoc i zrozumienie, na wspó³-
pracê ponad podzia³ami i wzajemny 
szacunek. Jeœli Bóg pozwoli a sami siê 

przys³u¿ymy to znów za 4 lata bêdziemy 
mogli sobie wzajemnie pogratulowaæ 
dobrze wykonanej roboty. 

Szanowni Pañstwo, Panie i Panowie 
Radni – zapraszam Was wszystkich do 
wspólnego dzia³ania w IV kadencji Rady 
Powiatu Limanowskiego do wspólnego 
dzia³ania w IV kadencji, dla dobra 
Powiatu Limanowskiego.

Dziêkuje bardzo! 
Jan Pucha³a

Starosta Limanowski

Odwiert wód geotermalnych w Porêbie Wielkiej

Pierwsza obietnica spe³niona!

Uporz¹dkowanie gospodarki cie-
plnej, instalowanie kolektorów s³one-
cznych, a tak¿e stworzenie systemu 
zarz¹dzania zbiorami bibliotek publi-
cznych - to tylko niektóre z kilkunastu 
projektów realizowanych w Ma³opol-
sce, które otrzyma³y dofinansowanie 
unijne. 

27 grudnia br. w sali ratuszowej Mia-
steczka Galicyjskiego, jednego z oddzia-
³ów Muzeum Okrêgowego w Nowym 
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S¹czu podpisywano umowy w sprawie 
dofinansowania inwestycji z Ma³opol-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

W uroczystoœci, oprócz Stanis³awa 
Sorysa Cz³onka Zarz¹du Województwa 
Ma³opolskiego uczestniczyli tak¿e byli 
Wicemarsza³kowie Województwa Ma³o-
polskiego Andrzej Romanek i Leszek 
Zegzda oraz Radny Województwa An-
drzej Bulzak, a w imieniu Powiatu Lima-

nowskiego umowy podpi-
sywali Starosta Limanow-
ski Jan Pucha³a i Wicesta-
rosta Franciszek Dzie-
dzina oraz Skarbnik Po-
wiatu El¿bieta Nasta³ek. 

Najwiêcej, bo ponad 
 z³ otrzyma³ 

Powiat Limanowski na 
zmodernizowanie syste-
mów ciep³owniczych w 
budynkach u¿ytecznoœci 
publicznej, remont ciep³o-
wniczy bêdzie przepro-
wadzony w 12 budynkach 
m.in. na terenie NiedŸ-

4 mln 800 tys.

wiedzia, Tymbarku, Dobrej, Mszany 
Dolnej i Limanowej. Dziêki unijnym œrod-
kom mo¿liwe bêdzie tak¿e zainstalowa-
nie nowoczesnego systemu solarnego w 
Szpitalu Powiatowym w Limanowej. (…) 
Cieszê siê ¿e Powiat Limanowski przo-
duje we wnioskach, co pokaza³o pozy-
skanie 85% dofinansowania jakie 
otrzymaliœmy na zakup kolektorów 
s³onecznych (…) - mówi³ Jan Pucha³a 
(…) Dziêki tej inwestycji w 12 obiektach 
u¿ytecznoœci publicznej zostan¹ zmode-
rnizowane systemy ciep³ownicze, które 
bêd¹ polega³y na wymianie wewnêtrznej 
instalacji centralnego ogrzewania w 10 
budynkach, przebudowie kot³owni i przy-
³¹cza gazowego w 2 budynkach oraz 
monta¿u kolektorów s³onecznych w 7 
budynkach.

Z terenu Powiatu Limanowskiego 
dofinansowanie otrzyma³ tak¿e Szpital 
Powiatowy w Limanowej, który zamo-
ntuje 600 solarów za kwotê 2,5 mln z³. 
Inwestycja ta bêdzie dofinansowana ze 
œrodków UE kwot¹ ponad 2 mln 100 tys. 
z³ oraz firma Tymbark. 

wiêcej informacji na: 
www.powiat.limanowa.pl
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Trasy prowadzone s¹ drog¹ stokow¹, która biegnie wokó³ 
Mogielicy na wysokoœci od 750-850 m n.p.m. Ca³kowita 
d³ugoœæ trasy to ok. 25 km. Trasa ³atwa, bardzo ciekawa, 
urozmaicona piêknymi widokami i panoramami, ci¹g³y kontakt 
z przyrod¹. Zalet¹ tej trasy jest to, ¿e mo¿na po okr¹¿eniu 
Mogielicy powróciæ do miejsca rozpoczêcia wycieczki, jak 
równie¿ to, ¿e bardzo d³ugo zalega tu pokrywa œniegu.

Mogielica (1170 m.n.p.m.) — najwy¿szy szczyt w 
Beskidzie Wyspowym. Swoj¹ charakterystyczn¹ z da-
leka wabi¹c¹ oko ”garbat¹” sylwetk¹, dumnie wznosi 
siê ponad okoliczne wzniesienia. Budowa narciarskich 
tras biegowych w³aœnie na górze Mogielica niew¹-
tpliwie podniesie atrakcyjnoœæ turystyczn¹ ca³ego 
naszego regionu, a poprzez to kompleksow¹ ofertê 
aktywnych form wypoczynku. 

 inicjatywy Wójta Gminy S³opnice 
oraz Z

 samo-
rz¹dy: Gmina S³opnice, Gmina Dobra, Gmina Kamienica 
i Powiat Limanowski, przystapi³y do realizacji projektu pod 
nazw¹ "Budowa narciarskich tras biegowych z funkcj¹ 
rekreacji letniej w rejonie góry Mogielica wraz z infra-
struktur¹ towarzysz¹c¹". 

Projekt wpisuje siê w koncepcjê rozwoju subregionu 
s¹deckiego, a tym samym pozwoli na stworzenie alter-
natywnej oferty w odniesieniu do zat³oczonego Podhala i 
Sudetów. Trasa narciarska biegów klasycznych z funkcj¹ 
rekreacji letniej i biegów masowych, wytyczona zosta³a z 
wykorzystaniem "stokówek" w porozumieniu z Nadleœni-
ctwem. £¹cznie liczy oko³o 25 km d³ugoœci. Wielofunkcyj-
noœæ obiektu pozwoli na wykorzystanie w okresie zimo-
wym, jak i letnim, jako trasy rowerowe i konne.

Adama So³tysa 
w zwi¹zku z rosn¹cym zainteresowaniem nar-

ciarstwem biegowym, przejawiaj¹cym siê zapewne 
po sukcesach naszej rodaczki Justyny Kowalczyk,

3 lutego 2011 r. OTWARCIE

Trasy narciarskie wokó³ MOGIELICY

Krótka charakterystyka:

Ju¿ w latach 70-tych ubieg³ego wieku 
na LimanowszczyŸnie 
przeprowadzono eksperyment pod 
egid¹ AWF i Akademii Medycznej w 
Krakowie. Szko³y podstawowe, które 
nie mia³y sal gimnastycznych, 
wyposa¿ono w sprzêt narciarski - 
biegowy. Wtedy to te¿ narodzi³y siê 
talenty sportowe.

zdjêcia: Adam So³tys

Ciekawostka:
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IV Kadencji (lata 2010-2014)

ZARZ¥D POWIATUZARZ¥D POWIATU

PREZYDIUM RADY POWIATUPREZYDIUM RADY POWIATU

RADNI POWIATURADNI POWIATU

Mieczys³aw Uryga
Nieetatowy

Cz³onek Zarz¹du

Jan Pucha³a
Starosta 

Limanowski

Franciszek Dziedzina
Wicestarosta
Limanowski

Tomasz Krupiñski

Rady Powiatu
Przewodnicz¹cy

Wojciech W³odarczyk

Rady Powiatu
Wiceprzewodnicz¹cy

Grzegorz Dziadoñ Ewa Filipiak Jolanta Grzegorzek W³adys³awa Jamróz Piotr Kowalik Mieczys³aw Kuziel

Jacenty Musia³Maria Lupa Stanis³aw Nieczarowski Antoni Róg

Pawe³ Talar Marian Wójtowicz Agata ZiêbaStanis³aw Tokarczyk Anna Wilk

El¿bieta Nasta³ek
Skarbnik Powiatu
Limanowskiego

Andrzej Matlêga
Sekretarz Powiatu

Limanowskiego

Jan Wiêcek
Nieetatowy

Cz³onek Zarz¹du

Marek Czeczótka

Rady Powiatu
Wiceprzewodnicz¹cy

Marcin Matras Maria Stok³osa

RADNI POWIATU LIMANOWSKIEGO
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2 grudnia 2010 roku odby³a siê inauguracyjna sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Podczas 
pierwszego posiedzenia radni dokonali œlubowania, a tak¿e wybrali Przewodnicz¹cego Rady 
Powiatu Limanowskiego, jego zastêpcê, Cz³onków Zarz¹du Powiatu Limanowskiego. Starost¹ 
Limanowskim jednog³oœnie zosta³ wybrany Jan Pucha³a.

I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

ybór Starosty Limanowskie-
go, Wicestarosty, Przewo-Wdnicz¹cych Rady Powiatu 

oraz Cz³onków Zarz¹du Powiatu, to 
g³ówne punkty obrad I Sesji Rady 
Powiatu Limanowskiego IV kadencji, 
która odby³a siê 2 grudnia 2010 roku 
w sali konferencyjnej starostwa.

Tradycyjnie obrady Rady Powiatu 
prowadzi przewodnicz¹cy, jednak sytua-
cja siê zmienia w trakcie pierwszej sesji, 
bowiem wtedy obrady do momentu 
wyboru kolejnego Przewodnicz¹cego 
Rady Powiatu, prowadzi najstarszy wie-
kiem radny zasiadaj¹cy w nowo wybra-
nej radzie. Dlatego I obrady Sesji Rady 
Powiatu Limanowskiego otworzy³ oraz 
odbiera³ œlubowanie od radnych Franci-
szek Dziedzina. Do kompetencji prze-
wodnicz¹cego - seniora nale¿y tak¿e 
przeprowadzenie wyboru nowego prze-
wodnicz¹cego i tak te¿ by³o w tym 
przypadku.

Na pocz¹tku obrad o g³os zostali 
poproszeni przedstawiciele Powiatowej 
Komisji Wyborczej, na czele z Przewo-
dnicz¹cym Paw³em Kuligiem - Sêdzi¹ 
S¹du Rejonowego w Limanowej, który w 
trakcie swojego wyst¹pienia pogratu-
lowa³ wszystkim radnym osi¹gniêtego 
wyniku wyborczego i jak okreœli³ (…) 
Przy stosunkowo wysokiej frekwencji ta-
ki wynik jest du¿ym osi¹gniêciem. Œwia-
dczy to o tym, ¿e zostaliœcie obdarzeni 
przez wyborców ogromnym zaufaniem i 
jesteœcie liderami lokalnej spo³ecznoœci, 
których wybrano za osoby kompetentne, 
uczciwe i z wizj¹ rozwoju powiatu. ̄ yczê, 
aby nad t¹ sal¹ obrad ca³y czas unosi³ siê 
duch koncyliacji, wspó³pracy i porozu-
mienia. Aby ró¿nice programowe i ideo-
we ogranicza³y siê tylko i wy³¹cznie do 
sporów merytorycznych. Abyœcie w 
sprawach wa¿nych mogli znaleŸæ wspól-
ny mianownik i wznieœæ siê ponad po-
dzia³ami, aby po 4 latach pracy poczuæ 
satysfakcjê z wykonanej pracy (...).

Po przemówieniu Przewodnicz¹cy 
Powiatowej Komisji Wyborczej Pawe³ 
Kulig wraz z Monik¹ WoŸniak wiceprze-
wodnicz¹c¹, oraz Marcinem Radziêt¹ – 
Pe³nomocnikiem Komisarza Wybor-
czego w Nowym S¹czu na obszar Powia-
tu Limanowskiego wrêczali radnym zaœ-
wiadczenia o wyborze. PóŸniej radni 
z³o¿yli œlubowanie.

Na pierwszej sesji rady wybierany 
jest równie¿ przewodnicz¹cy rady oraz 
jego zastêpcy. Rada powiatu wybiera ze 
swego grona przewodnicz¹cego i jed-
nego lub dwóch wiceprzewodnicz¹cych.

Przewodnicz¹cym zatem musi byæ 
radny ciesz¹cy siê poparciem ponad 
po³owy zgromadzonych radnych. Na to 
stanowisko Jan Pucha³a zg³osi³ Wice-
przewodnicz¹cego III kadencji Tomasza 
Krupiñskiego, który zosta³ wybrany 
jednog³oœnie. (…) Dziêkujê za wybór i 
powierzenie mi godnoœci Przewodni-
cz¹cego Rady Powiatu Limanowskie-
go(…) W pe³ni rozumiej¹c odpowiedzial-
noœæ wyra¿am wiarê i nadziejê, i¿ 
wspó³pracuj¹c rzetelnie z godn¹ repre-
zentacj¹ powiatu, wybran¹ w wyborach, 
wspólnie osi¹gniemy cel – dobro powia-
tu, a wiêc dobro mieszkañców. Nadrzê-
dnym wyró¿nikiem w moim rozumieniu 
powinna byæ praca zespo³owa, a cel 
skupiaæ bez wyj¹tku wszystkich radnych  
(…) - mówi³ nowo wybrany Przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Limanowskiego 
Tomasz Krupiñski. Wiceprzewodnicz¹-
cym wybrano Wojciecha W³odarczyka.

Na tej sesji radni jednog³oœnie zdecy-
dowali, tak¿e o tym, i¿ to Jan Pucha³a 
nadal pozostanie Starost¹ Limanow-
skim, jego kandydaturê przedstawi³ 
Tomasz Krupiñski mówi¹c(…) Jan 
Pucha³a to cz³owiek ze wspania³ym 
doœwiadczeniem marketingowym, a ta-

WYBORY PRZEWODNICZ¥CEGO

WYBÓR STAROSTY

k¿e z ogromnym doœwiadczeniem w 
prowadzeniu jednostek, w tym urzêdu 
Starostwa Powiatowego w Limanowej, to 
za jego czasów wprowadzone zosta³o 
ISO, co œwiadczy o podniesieniu jakoœci 
pracy urzêdu. Jego konsekwencja w 
dzia³aniu doprowadzi³a do dynami-
cznego rozwoju powiatu limanowskiego, 
a tak¿e do realizacji wielu znacz¹cych i 
historycznych inwestycji w Powiecie 
Limanowskim. To podczas jego kadencji 
bud¿et powiatu wzrós³ o ponad 130% - 
mówi³ Tomasz Krupiñski proponuj¹c na 
stano-wisko Starosty Limanowskiego - 
Jana Pucha³ê.

Na stanowisko Wicestarosty - Staro-
sta Jan Pucha³a zaproponowa³ dotych-
czasowego Wicestroastê Franciszka 
Dziedzinê, a na trzech pozosta³ych  
Cz³onków Zarz¹du, wybrani zostali:

• Boles³aw ¯aba (etatowy cz³onek 
        zarz¹du)

• Jan Wiêcek (spo³eczny cz³onek 
        zarz¹du)

• Mieczys³aw Uryga (spo³eczny 
        cz³onek zarz¹du)

WYBÓR WICESTROSTY 

I CZ£ONKÓW ZARZ¥DU

Wybór w³adz Powiatu Limanowskiego

W trakcie obrad II Sesji Rady Powiatu 
Limanowskiego podjêto uchwa³ê, m.in. 
o wygaœniêciu mandatu Radnego dla 
Boles³awa ̄ aby, który w wyniku II tury 
wyborów w Gminie Mszana Dolna 
zosta³ wybrany Wójtem. Boles³aw ̄ aba 
zosta³ tak¿e odwo³any z funkcji etato-
wego Cz³onka Zarz¹du Powiatu 
Limanowskiego. 

Równie¿ podczas II Sesji Radny Marek 
Czeczótka z³o¿y³ œlubowanie oraz 
zosta³ wybrany Wiceprzewodnicz¹cym 
Rady Powiatu. Marek Czeczótka nie 
uczestniczy³ w obradach inaugura-
cyjnej sesji, poniewa¿ pe³ni³ jeszcze 
wówczas funkcjê Burmistrza Miasta 
Limanowa.
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Budowa krytej p³ywalni w Limanowej to temat, który od kilkunastu lat pojawia³ siê w planach na rozwój 
Miasta Limanowa. Zawsze przeszkod¹ by³y jednak koszty inwestycji. Dopiero dziêki staraniom Starosty 
Jana Pucha³y, Zarz¹du i Rady Powiatu Limanowskiego III kadencji oraz wspólnymemu finansowaniu 
inwestycji przez Powiat Limanowski i Miasto Limanowa uda³o siê to marzenie urzeczywistniæ! 

Mieszkañcy Limanowej przez ca³e lata 
z utêsknieniem oczekiwali na budowê 
krytego basenu w Limanowej. Nastê-
powa³y kolejne kadencje burmistrzów a 
Limanowa ci¹gle ¿y³a nadziej¹. Gdy 
cztery lata temu wypowiedzia³em s³owa: 

(…) Szczególnie liczê na wspó³pracê z miastem 
i gmin¹ Limanowa. Mamy du¿¹ szansê, aby wyko-
rzystuj¹c œrodki unijnego Programu Regionalnego 
wybudowaæ tu kryt¹ p³ywalniê.(… ) wielu z mie-
szkañców Limanowej potraktowa³o te s³owa z takim 
samym uœmiechem jak te wczeœniejsze obietnice. Lecz 
dzisiaj z triumfem mogê powiedzieæ:  
  Starosta dotrzyma³ s³owa!!!

Cieszê siê, ¿e wybudowano kryt¹ p³ywalniê w Lima-
nowej, poniewa¿ by³a to najbardziej oczekiwana 
inwestycja w Powiecie Limanowskim. A posiadanie tego 
typu obiektu przyci¹gnie tak¿e osoby z poza powiatu i 
bêdzie dodatkow¹ atrakcj¹ dla turystów odwiedzaj¹cych 
nasz powiat. My nie patrzyliœmy na to, ¿e basen 
powinien byæ – zgodnie z przepisami – budowany przez 
miasto, dlatego ¿e tego rodzaju kwestie nie nale¿¹ do 
zadañ powiatu, bo wtedy basenu nie by³oby w Lima-
nowej jeszcze przez kolejne kilka lat. 

W dniu 18 listopada 2010r. nast¹pi³o odebranie prac 
budowlanych, czyli zakoñczenie pierwszego etapu bu-
dowy. Prace obejmowa³y m.in. roboty budowlane i 
wykoñczeniowe budynku g³ównego, roboty budowlane 
stanu surowego segmentu krêgielni, zagospodarowanie 
terenu. Oficjalny odbiór i otwarcie nast¹pi w pierwszych 
miesi¹cach 2011 roku. 

Cieszê siê, ¿e wspólnie z Miastem Limanowa 
uda³o nam siê tego dokonaæ po prawie 20 latach. 

Dziêkuje Radzie i Zarz¹dowi Powiatu Limanow-
skiego III kadencji za wsparcie mojej inicjatywy oraz 
by³emu Burmistrzowi i Radzie Miasta Limanowa za 
podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do wspólnej reali-
zacji tej inwestycji.

Jan Pucha³a
Starosta Limanowski

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê dat¹ otwarcia krytej p³ywalni 
w Limanowej zwracamy siê do Pañstwa z propozycj¹ zaku-
pu biletów wstêpu na kryt¹ p³ywalniê dla pracowników firm i 
zak³adów pracy, np. ze œrodków funduszu socjalnego (mo-
¿liwoœæ zakupu biletów wstêpów od stycznia 2010r.)

Zakup takich biletów wstêpu stworzy mo¿liwoœæ przezna-
czenia œrodków z funduszu socjalnego na cele rekreacyjne. 
Oferta proponowana jest doskona³¹ form¹ wypoczynku, która 
przynosi korzyœci zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

 
CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH: 

- Normalny - 
- Ulgowy ( dzieci i m³odzie¿ w wieku szkolnym, studenci, 
emeryci i renciœci) - 
- Bez ograniczenia czasu pobytu – 

CENY KARNETÓW: 
a) 5 wejœæ w miesi¹cu na 1 godz. 
Ulgowy -
Normalny -  
b) 10 wejœæ w miesi¹cu na 1 godz. 
Ulgowy -  
Normalny -  
c) 10 wejœæ w miesi¹cu na 1 godz. 
dla 2 osób -  
dla 3 osób -  
dla 4 osób - 

Karnety przeznaczone s¹ wy³¹cznie dla osób indywidualnych. 
Zak³ady pracy przy zakupie grupowym oraz grupy (min. 15 os.) 
- / os. na 1 godz. Rezerwacja jednego toru -  

Kaucja za karnet -  Op³ata za zagubiony lub zniszczony 
zegarek - 

Jednoczeœnie zapraszamy do skorzystania z powierzchni  
reklamowych usytuowanych wewn¹trz krytej p³ywalni.

8 z³! godz. 

6 z³/godz. 
14 z³.

 25 z³. 
35 z³.

50 z³.
70 z³.

140 z³.
210 z³.
280 z³. 

7 z³. 48 z³./godz.

15 z³.
20 z³.

NOWY MOST W DOBREJ
W dniu 3 grudnia br. przedstawiciele w³adz Powiatu 

Limanowskiego i Gminy Dobra, dokonali uroczystego 
przeciêcia wstêgi symbolizuj¹ce oddanie do u¿ytku 
odrestaurowanego mostu w Dobrej. 

Zakres zadania: obejmowa³ przebudowê obiektu 
mostowego – d³ugoœæ ca³kowita 81,59 mb: most ¿elbetowy, 
trzyprzês³owy. Wykonana zosta³a równie¿ nowa nawie-
rzchnia asfaltowa (od skrzy¿owania z drog¹  krajow¹ Nr 28do 
skrzy¿owania z drog¹  powiatow¹ Dobra-Pod³opieñ ) – 
d³ugoœci 414 mb. W ramach projektu wybudowano obustron-
ne chodniki z kostki brukowej o szerokoœci 1,5 m  – 771 mb. 

Wartoœæ inwestycji wynios³a ponad 3,7 mln z³.

POWIAT Z NAPÊDEM NA INWESTYCJE 

ZAPRASZAMY 
DO SKORZYSTANIA Z OFERTY!

NOWY BASEN W LIMANOWEJNOWY BASEN W LIMANOWEJ
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STAROSTA DOTRZYMA£ S£OWA !!!

POWIAT
LIMANOWSKI

MIASTO
LIMANOWA

Trochê historii:

20 maja 2009 r. - nast¹pi³o symboliczne wbicie ³opaty pod budowê basenu na 
dzia³ce przy ul. Z.Augusta. Przedstawiciele dwóch samorz¹dów Starosta Limanowski 
Jan Pucha³a, a tak¿e Burmistrz Miasta Limanowa Marek Czeczótka w obecnoœci 
radnych miejskich i powiatowych wbili pierwsz¹ ³opatê w ziemiê jako symbol 
rozpoczêcia robót budowlanych Krytej P³ywalni w Limanowej”

stanowiæ zaplecze rekreacyjno-Ksportowe zarówno dla s¹siednich 
szkó³ jak równie¿ w godzinach popo³u-
dniowych dla ogó³u mieszkañców Powia-
tu Limanowskiego. Bêdzie w³¹czona, 
wraz z budynkiem istniej¹cej hali sporto-
wej i stadionem pi³karskim, do komple-
ksu sportowo-rekreacyjnego miasta.

Do zespo³u technologii basenowej 
krytej p³ywalni w Limanowej, nale¿¹: 

BASEN P£YWACKI 
(Wymiary 25x12,5x1,2/1,8 m... )
Wyposa¿ony w stopieñ bezpieczeñstwa, 
6 s³upków startowych, 6 linii torowych, 
sygnalizacjê nawrotów, sprzêt bezpie-
czeñstwa, dodatkowo podnoœnik foteli-
kowy dla niepe³nosprawnych, oœwietle-
nie podwodne, 10 reflektorów. Tempe-
ratura wody do 28 st. C.

BASEN SZKOLENIOWO – 
REKREACYJNY 
(Wymiary12,5mx6,5m powierzchni 81m2 
i g³êbokoœci zmiennej od 0,8 do 1,2 m. ). 
Atrakcje: 4 podwodne reflektory, kaska-
da – szeroki natrysk do masa¿u, podwó-
jny w¹skostrumieniowy natrysk do ma-
sa¿u, masa¿ œcienny 3-dyszowy, gejzer 
powietrzny, le¿anka powietrzna. Tempe-
ratura wody do 30 stopni C.

BASEN – BRODZIK dla dzieci 
m³odszych
(Wymiary ok. 12 m2, g³êbokoœæ od 
0,10m do 0,40 m) Dodatkowo ³aweczki 
dla opiekunów, grzybkiem wodnym i 
ma³¹ zje¿d¿alni¹. Temperatura wody do 
30 stopni C;

BASEN SPA (JACUZZI) okr¹g³y i 
BASEN SPA (JACUZZI) 5-k¹tny 
naro¿ny:
Z ³aweczkami dla 6 osób siedz¹cych, 8 
dysz masa¿u wodno-powietrznego, ma-
sa¿ powietrzny pere³kowy, 1 reflektor 
podwodny (Temp. wody 37 C). Do u¿ytku 
udostêpniona bêdzie zje¿d¿alnia wodna 
rynnowa o d³ugoœci 50 metrów spadek 
ok. 10%, œlizg o œrednicy 1000 mm.

Dodatkowo:
• bar kawowy z czêœci¹ konsumpcyjn¹ 
(z widokiem na halê basenów
i zje¿d¿alniê),
• kawiarenka internetowa,
• sala o zmiennej funkcji: konferencje, 
bilard, przyjêcia,
• sauna fiñska z przebieralni¹,
• solarium le¿¹ce i stoj¹ce z zespo³em 
szatniowym,
• si³ownia z zapleczem szatniowym,
• sala zespo³u do gry w squash,
• zespó³ krêgielni (z barkiem z 
miejscem na konsumpcjê),
• fitness, 
• bufet.

ryta p³ywalnia w Limanowej ma 

NOWY BASEN W LIMANOWEJNOWY BASEN W LIMANOWEJ
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Laureaci Konkursu “Lider Biznesu” w kategorii: “Ma³e przedsiêbiorstwa”

Laureaci Konkursu “Lider Biznesu” w kategorii: “Du¿e przedsiêbiorstwa”

Laureaci Konkursu “Lider Biznesu” w kategorii: “Œrednie przedsiêbiorstwa”

Wyró¿nieni w Konkursie “Inicjatywa Roku”

Wyró¿nieni w konkursie na Najatrakcyjniejszy Obiekt Turysty-
czny w Powiecie Limanowskim w kategorii: „Agroturystyka”

Wyró¿nieni w konkursie: “M³ody Przedsiêbiorca” 

Nagrodzeni “Za wk³ad w rozwój Powiatu Limanowskiego”
Jan Pucha³a Starosta Limanowski, Stanis³aw G¹ga³a Prezes 
Zarz¹du Firmy “Gold Drop”, Stanis³aw Pajor Dyrektor Wydzia³u 
Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi w MUW.

FOTO RELACJA 

 LISTOPADA 2010

VI GALA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
10

FOTO RELACJA 

VI GALA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
10 LISTOPADA 2010

Agnieszka Bolesta by³a Wiceminister Ochrony Œrodowiska
oraz Adam Dudek Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego 
w Limanowej, otrzymali tytu³ “Mecenasa Przedsiêbiorczoœci”

Wyró¿nieni w konkursie na Najatrakcyjniejszy Obiekt Turysty-
czny w Powiecie Limanowskim w kategorii: „Turystyka Wiejska””
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VI Gala Przedsiêbiorczoœci 
- Powiatu Limanowskiego

10 listopada 2010 roku w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej odby³a 
siê VI Gala Przedsiêbiorczoœci Powiatu Limanowskiego, podczas której og³oszone zosta³y wyniki 
konkursu - M³ody Przedsiêbiorca, Lider Biznesu, Inicjatywa Gospodarcza a tak¿e konkursu - Na 
Najatrakcyjniejszy Obiekt Turystyczny Powiatu Limanowskiego. Sponsorem g³ównym tegorocznej 
gali by³a Restauracja Stary Browar - S³awomira Kalisza. 

ala Przedsiêbiorczoœci w Po-
wiecie Limanowskim corocz-Gnie odbywa siê w przeddzieñ 

Œwiêta Niepodleg³oœci. Organizato-
rem konkursu jest Powiat Limanow-
ski. Partnerem w organizacji kon-
kursu jest Rada Przedsiêbiorczoœci 
Powiatu Limanowskiego oraz Pow-
iatowy Urz¹d Prawcy w Limanowej. 
Patronat medialny tworz¹ lokalne 
dzienniki i stacje radiowe.

Goœcie obecni na gali zawsze zgo-
dnie podkreœlaj¹, ¿e Gala Przedsiêbior-
czoœci Powiatu Limanowskiego” jest uro-
czystoœci¹ niepowtarzaln¹ i zarazem 
niezwykle potrzebn¹ na drodze budo-
wania wspó³pracy pomiêdzy przedsiê-
biorcami a samorz¹dem powiatowym. 

Uroczyste spotkanie rozpocz¹³ Jan 
Pucha³a Starosta Limanowski który 
zwracaj¹c siê do zebranych mówi³: (...) 
Misj¹ tego corocznego ju¿ œwiêta 
przedsiêbiorców Limanowszczyzny, jest 
przede wszystkim  rozbudzenie na nowo 
ducha przedsiêbiorczoœci. Podczas tych 
spotkañ mamy okazjê do  konkretnej 
merytorycznej wymiany pogl¹dów z 
zakresu biznesu, która mo¿e staæ siê 
swego rodzaju baz¹ dla dalszych 

dzia³añ. Taka filozofia, mo¿e stanowiæ 
nie tylko o ich osobistym sukcesie, ale 
tak¿e staæ siê fundamentem mocnej i 
dynamicznej gospodarki polskiej. 
(…)Powiat Limanowski oprócz dzia³añ 
jakie prowadzi wraz z Rad¹ Przedsiê-
biorczoœci, wspiera przedsiêbiorców 
poprzez narzêdzia Powiatowego Urzêdu 
Pracy w Limanowej. Dziêki czemu powiat 
cechuje najwiêksza dynamika przyrostu 
liczby zarejestrowanych podmiotów 
wœród wszystkich powiatów Ma³opolski. 
Podczas gali Starosta Limanowski Jan 
Pucha³a podziêkowa³ Zarz¹dowi Powia-
tu Limanowskiego, a tak¿e Radzie Po-
wiatu za wspó³pracê ponad podzia³ami, 
za wiele pomys³ów i wspóln¹ pracê, które 
doprowadzi³y do sukcesów. (…) Na za-
koñczenie starosta wyrazi³ s³owa uzna-
nia i pogratulowa³ wszystkim przedsiê-
biorcom dotychczasowych osi¹gniêæ. 

Jako kolejny wyst¹pi³ Tomasz Kru-
piñski Przewodnicz¹cy Kapitu³y Konkur-
sowej Lider Biznesu, który omówi³ zasa-
dy i przebieg poszczególnych konkursów 
Lider Biznesu, M³ody Przedsiêbiorca, a 
tak¿e Inicjatywa Roku.

 imieniu przedsiêbiorców zrze-
szonych w Radzie Przed-Wsiêbiorczoœci Powiatu Limano-

wskiego g³os zabra³ Stanis³aw G¹ga³a: 
Spotykamy siê po to by dobrze mówiæ o 
przedsiêbiorcach, by budowaæ ich dobry 
wizerunek. Spotykamy siê równie¿ po to, 
by mówiæ o firmach, pokazywaæ najle-
pszych i chyba co najwa¿niejsze spoty-
kamy siê po to, by najlepszych z najle-
pszych nagrodziæ.(…) Przedsiêbiorcy 
najlepiej rozumiej¹ co znaczy s³owo 
biznes, jaki jest jego smak. Wiemy ile 
trzeba trudu wysi³ku, ile trzeba nieraz 
pokonaæ karko³omnych sytuacji, by 

mo¿na by³o powiedzieæ o sobie „jestem 
solidnym, dobrym przedsiêbiorc¹”. A tu 
na tej sali s¹ wyró¿niani dobrzy i solidni 
przedsiêbiorcy. Takich jest bardzo wielu, 
takich jest zdecydowana wiêkszoœæ. (...) 
Limanowszczyzna s³ynie z przedsiêbior-
czoœci, przedsiêbiorczoœci¹ stoi. Lima-
nowskie firmy zarz¹dzane s¹ przez 
bardzo dobrych menad¿erów, którzy s¹ 
propagatorami innowacyjnoœci, tworz¹ 
nowe miejsca pracy, dbaj¹ o swoj¹ 
za³ogê, potrafi¹c j¹ obiektywnie oceniæ i 
nagrodziæ, którzy oferuj¹ wysokiej 
jakoœci produkty i us³ugi. Rozumiej¹ 
tak¿e potrzeby lokalnych spo³ecznoœci, 
anga¿uj¹c siê w jej ¿ycie, solidnie rozli-
czaj¹ siê ze Skarbem Pañstwa i zawsze 
s¹ ambasadorami swojej ma³ej ojczyzny.

Uroczystoœci swoj¹ obecnoœci¹ zasz-
czycili; Dariusz Bogdan Wiceminister 
Gospodarki, Agnieszka Bolesta by³a 
Wiceminister Œrodowiska, Pos³owie na 
Sejm RP Wies³aw Janczyk i Bronis³aw 
Dutka, Leszek Zegzda Wicemarsza³ek 
Województwa Ma³opolskiego, Stanis³aw 
Sorys Wicewojewoda Ma³opolski, 
Andrzej Martynuska Dyrektor WUP w 
Krakowie, Kazimierz Pazgan Wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Krajowej Izby Gospo-
darczej, Marek Piwowarczyk Kanclerz 
Ma³opolskiej Lo¿y BCC, Witold Zaraska 
Honorowy Przewodnicz¹cy Rady G³ó-
wnej BCC, Zbigniew Putaj Dyrektor Lo¿y 
Ma³opolskiej BCC, Maksymenko Witalij 
Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie, 
Radni Województwa Ma³opolskiego. 
Przedstawiciele samorz¹dów lokalnych, 
radni powiatu i gmin, a przede wszy-
stkim licznie zgromadzeni w dniu swoje-
go œwiêta przedsiêbiorcy z terenu Powia-
tu Limanowskiego.

Laureaci Diamentów do Statuetek Lidera Biznesu za utrzymanie pozycji rynkowej.

POWIATOWY 
URZ¥D PRACY 
W LIMANOWEJ

Przemawia Jan Pucha³a Starosta Limanowski.

W imieniu przedsiêbiorców zrzeszonych w Radzie 
Przedsiebiorczoœci, g³os zabra³ Stanis³aw G¹ga³a.

Sponsorem g³ównym imprezy by³a
Restauracja „Stary Browar” 

- S³awomira Kalisza
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Z koñcem roku przyjêto projekt bud-
¿etu na 2011r. Obecnie pracuje nad nim 
Senat. Wci¹¿ poznajemy nowe pomys³y 
rz¹du na to komu - jakiej grupie zawo-
dowej czy spo³ecznej trochê odebraæ, bo 
wci¹¿ brakuje, ¿eby zrównowa¿yæ 
bud¿et. Dalsze finansowanie deficytu 
kredytem przy zad³u¿eniu ok. 750 mld z³ 
to droga klêski, na koñcu której jest 
drastyczna podwy¿ka kosztów obs³ugi 
zad³u¿enia i zagro¿enie utrat¹ p³ynnoœci 
(scenariusz z Wêgier, Grecji, Irlandii). 

W SEJMIE...

Najwa¿niejsza by³a s³u¿ba zdrowia
Pocz¹tek roku dla naszego regionu 

przyniós³ intensywn¹ walkê o kontrakty 
podpisywane przez  NFZ Ma³opolski z 
limanowskimi placówkami s³u¿by zdro-
wia. Faktem jest, i¿ umowy z poradniami 
na œwiadczenie poszczególnych us³ug 
medycznych w ogóle nie zosta³y podpi-
sane, a jeœli ju¿ to w sposób drastycznie 
ograniczaj¹cy limit œrodków na ten cel. 
Wskutek takich dzia³añ w bie¿¹cym roku 
tysi¹ce pacjentów mo¿e zostaæ pozba-
wionych opieki medycznej, a setki praco-
wników s³u¿by zdrowia - straciæ pracê. 
Maj¹c na wzglêdzie niepewn¹ sytuacjê 
pacjentów z Limanowej i okolic, zorga-
nizowa³em 21. 12. 2010r. w nowos¹dec-
kim ratuszu spotkanie Pos³ów i Radnych 

województwa nt. stanu kontraktacji us³ug 
medycznych (specjalistyki i rehabilitacji) 
na rzecz pacjentów naszego regionu. 
Skierowaliœmy wspóln¹ interpelacjê do 
rz¹du. Wyniki kontraktowania funduszu 
stworzy³y now¹ irracjonaln¹ geografi-
cznie sieæ placówek – przynios¹ pacjen-
tom uci¹¿liwoœci i niedostêpnoœæ podsta-
wowych us³ug medycznych (dentysta, 
okulista, rehabilitacja, kardiologia, laryn-
gologia, logopedia itp.)

Odby³em w tej sprawie osobiste 
spotkania z wiceministrem zdrowia 
Jakubem Szulcem oraz Dyrektorem NFZ 
Ma³opolska Barbar¹ Bulanowsk¹, przed-
stawiaj¹c zasadnicze problemy. 24 sty-
cznia 2011r. zostan¹ og³oszone decyzje 
o dodatkowych umowach z NFZ na te 
us³ugi.

Dzieñ po dniu kolejne tematy, które 
wymagaj¹ zaanga¿owania i ³¹czenia w 
dzia³aniach si³y wielu osób, aby opie-
sza³oœæ nie przewa¿a³a nad rozs¹dkiem.

Pose³ na Sejm RP
Wies³aw Janczyk

W REGIONIE…

Wies³aw Janczyk 
Pose³ na Sejm RP

Czas pracy, czas decyzji…

Powiat Limanowski po ostatnich wyborach zawi¹za³ koalicjê jako jeden 
z pierwszych w kraju to dowód na to, ¿e mamy coraz mniej przypadku w tym co 
siê dzieje i wszystko jest precyzyjnie przemyœlane. Kszta³t zawartej szerokiej 
koalicji œwiadczy o woli porozumienia dialogu i wspó³pracy wszystkich si³ dla 
dobra mieszkañców i regionu.

amorz¹dowcy wyszli ju¿ na 
prost¹, mog¹ wiêc spokojnie Srealizowaæ programy i obiet-

nice, dzia³aæ na swoim polu, zgodnie z 
ustawami kompetencyjnymi. Wybory 
da³y czas na zastanowienie dok¹d 
zmierzamy, ile tak naprawdê od nas 
zale¿y i na co mamy wp³yw.

Pose³ Janczyk z Kazimierzem Kowalem - kierownikiem zak³adu 
rehabilitacji leczniczej poradni Euromedica w czasie spotkania 
nt. kontraktacji us³ug medycznych w Limanowej.

Powstrzymano zamiar w³¹czenia 
lasów pañstwowych do sektora finansów 
publicznych. 

Nast¹pi³a jednak podwy¿ka VAT, 
obni¿enie zasi³ku pogrzebowego oraz 
drastyczne ograniczenie œrodków 
Funduszu Pracy na aktywne formy 
walki z bezrobociem, na sta¿e dla absol-
wentów - 400 tys. m³odych ludzi nie do-
stanie wsparcia w pierwszej pracy. 

W trakcie posiedzenia Komisji Finansów 
Publicznych Sejmu RP

Trwaj¹ nadal rozmowy na tematy zwi¹-
zane z KRUS, a tak¿e ze zrównaniem i 
wyd³u¿eniem wieku emerytalnego, obni-
¿eniem sk³adki przekazywanej do OFE, 
podniesieniem sk³adki rentowej dla 
pracodawcy i pracownika.

Konferencja prasowa - omówienie aktualnego 
stanu kontraktacji us³ug medycznych

Uroczyste przekazanie kluczy do domów wybudowanych dla 
poszkodowanych w wyniku klêski osuwisk w K³odnem
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Nale¿y poszerzaæ kompetencje w³adz lokalnych-
 Rozmowa z Pos³em Bronis³awem Dutk¹

W ci¹gu 20 lat uda³o siê zbudowaæ 

Polskê samorz¹dow¹. Jednak nadal 

mimo deklaracji kolejnych rz¹dów nie 

dosz³o do pe³nej decentralizacji zarz¹-

dzania w kraju. Jakie rozwi¹zania 

powinny byæ wprowadzone, by wzmoc-

niæ w³adze lokalne?

Istotnym mankamentem ustawodawstwa 

samorz¹dowego, zw³aszcza dotyczy to 

gmin, jest brak mo¿liwoœci wyboru 

realizowanych przez nie zadañ. Ich 

katalog nie jest w pe³ni otwarty. Nie 

mieszcz¹ siê w nim na przyk³ad przed-

siêwziêcia zwi¹zane z organizowaniem 

imprez kulturalnych i sportowych lub 

innych inicjatyw zg³aszanych przez 

lokalne spo³ecznoœci. Wprawdzie skala

 i wartoœæ tego typu zadañ nie jest wielka, 

ale s¹ one dla mieszkañców wa¿ne. 

Buduj¹ miêdzy nimi wiêzi, umo¿liwiaj¹ 

zagospodarowanie wolnego czasu. 

Uwa¿am, ¿e oprócz pakietu zobowi¹zañ, 

wynikaj¹cych z na³o¿onych na w³adze 

lokalne kompetencji, powinny one móc 

wybieraæ równie¿ takie dzia³ania, które 

wprawdzie nie s¹ obligatoryjne, ale 

spe³niaj¹ spo³eczne oczekiwania. Nale¿y 

wiêc wprowadziæ  takie regulacje, które 

nie krêpowa³by poczynañ samorz¹dów, 

a wrêcz odwrotnie aktywizowa³y je. Prze-

cie¿ ich rol¹ jest rozwi¹zywanie proble-

mów lokalnych spo³ecznoœci, tak¿e tych, 

których ustawodawca nie okreœli³.

Podstawow¹ bol¹czk¹ w³adz samo-

rz¹dowych s¹ niedostateczne œrodki 

finansowe, które otrzymuj¹ na wykona-

nie zleconych im zadañ. Przy ograni-

czonych bud¿etach coraz trudniej im 

wywi¹zaæ siê z tych obowi¹zków. 

Kryzys sprawi³, ¿e zmniejszy³y siê 

wp³ywy do gminnej czy powiatowej 

kasy. Jak mo¿na poprawiæ samorz¹do-

we finanse?

Niestety, na razie samorz¹dy maj¹ 

ograniczone mo¿liwoœci wchodzenia 

w spó³ki i prowadzenia dzia³alnoœci gospo-

darczej. Tymczasem uwa¿am, ¿e s¹ 

wystarczaj¹ce dojrza³e, by prowadziæ 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹, uzyskiwaæ 

z tego tytu³u dodatkowe przychody, zaraz-

em zaspokajaæ potrzeby mieszkañców. 

W obecnym systemie prawnym szczegól-

nie k³opotliwa jest sytuacja samorz¹dów 

powiatowych. Mówi¹c o finansowaniu 

samorz¹dów trzeba wskazaæ istotne 

zagro¿enie prawne. Od 2013 r. wchodz¹ 

w ¿ycie progi ograniczaj¹ce wysokoœæ 

zad³u¿enia, a mówi¹c precyzyjniej nowe 

sposoby obliczania tych progów. Obecnie 

tylko 3 gminy nie mog¹ ju¿ zaci¹gaæ 

nowych kredytów, bo przekroczy³y progi 

ostro¿noœciowe. Gdyby obliczaæ je wed³ug 

nowych zasad to w tej sytuacji znalaz³oby 

siê a¿ 500 gmin. Pos³om PSL uda³o siê 

odroczyæ wprowadzenie w ¿ycie tych 

przepisów, ale trzeba myœleæ o ich zmia-

nie, bo przecie¿ kredyty s¹ niezbêdne 

samorz¹dom miêdzy innymi do uzyski-

wania unijnej pomocy. Finansowane w ten 

sposób prace nie tylko podnosz¹ poziom 

cywilizacyjny naszego kraju, ale s¹ te¿ 

ko³em zamachowym dla gospodarki, bo 

zmniejszaj¹ bezrobocie, zwiêkszaj¹ wp-

³ywy do bud¿etu i przyœpieszaj¹ kr¹¿enie 

pieni¹dza.

Szczególnie trudna jest sytuacja finan-

sowa powiatów. Gros œrodków, jakimi 

dysponuj¹, pochodzi z subwencji rz¹-

dowych na realizacjê konkretnych 

zadañ. Czy s¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia 

ich bud¿etów?

Nale¿a³oby wyposa¿yæ je we w³asne 

dochody. Dziœ s¹ ich praktycznie pozba-

wione, co sprawia, ¿e nie posiadaj¹ 

wolnych œrodków, które mog³yby przezna-

czyæ na potrzebne w powiecie przedsiêw-

ziêcia. Obecny system finansowania 

utrudnia im te dzia³alnoœæ.

Samorz¹dowcy uskar¿aj¹ siê, ¿e w 

swoich dzia³aniach nie maj¹ pe³nej 

swobody. Nadal bowiem mocna jest 

tzw. Polska resortowa.

Nie ma nic z³ego w tym, ¿e ministerstwa 

maj¹ mocn¹ pozycjê, choæ nale¿y 

przyznaæ, ¿e samorz¹dy mog¹ z powo-

dzeniem realizowaæ wiêcej zadañ ni¿ 

obecnie. Przypomnê, ¿e w tej kadencji 

znacznie rozszerzyliœmy kompetencje 

samorz¹dów, zw³aszcza wojewódzkich. 

I 

nale¿y wprowadzaæ rozwi¹zywania, 

które zwiêksza³yby uprawnienia w³adz 

samorz¹dowych.

Od pewnego czasu coraz czêœciej pad-

aj¹ propozycjê wprowadzenia wybo-

rów wiêkszoœciowych,  a wiêc jedno-

mandatowych okrêgów wyborczych. 

Nie da siê ukryæ, ¿e na takim rozwi¹-

zaniu zyskiwa³yby du¿e ugrupowania, 

traci³y mniejsze. Czy ju¿ najbli¿sze 

wybory bêd¹  przeprowadzane wed³ug 

nowej ordynacji?

Demokracja ma to do siebie, ¿e musi 

dojrzewaæ. Nasza jest jeszcze stosun-

kowo m³oda. Korzystniej jest, gdy nowe 

rozwi¹zania wprowadzane stopniowo, 

a nie w sposób rewolucyjny. Nie sztuk¹ 

jest coœ zburzyæ, znacznie trudniej 

naprawiæ to, co siê zepsu³o. Nale¿y 

zawsze zobaczyæ, jak siê sprawdzaj¹ 

nowe regulacje. Dlatego te¿ wprow-

adzanie wyborów jednomandatowych 

nale¿y roz³o¿yæ w czasie i stopniowo 

zwiêkszaæ zasiêg wyborów bezpoœred-

nich w³adz wykonawczych. Nie uda³o siê 

dot¹d za¿egnaæ konfliktów miêdzy wójtem 

a rad¹ gminy. Nie ma wiêc powodu, by 

tego typu konflikty wprowadzana szczeblu 

powiatu i województwa. Spowodowa³oby  

to blokady dzia³alnoœci w³adz samorz¹do-

wych. Je¿eli w 15 proc. gmin z³a jest 

wspó³praca wójta z radnymi, to nie 

oznacza, ¿e sam system jest z³y, lecz 

pokazuje, ¿e taki problem istnieje. 

I przeniesienie go do powiatów i woje-

wództw nie jest racjonalne. 

opracowanie: biuro poselskie 
Pos³a Bronis³awa Dutki

Przewodnicz¹cym Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej 



STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  STAROSTWA POWIATOWEGO

Wydzia³y Starostwa Powiatowego w Limanowej 

Wydzia³ Edukacji i Sportu

Wydzia³ zajmuje siê organizacj¹ szkó³ ponadgimna-

zjalnych i specjalnych, placówek oœwiatowo-wycho-

wawczych, specjalnego oœrodka szkolno-wychowa-

wczego, domu wczasów dzieciêcych oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Zadaniem wydzia³u 

jest administrowanie oraz finansowanie w/w jedno-

stek. Ponadto prowadzi wspó³pracê z powiatowymi 

stowarzyszeniami sportowymi.

Wydzia³ Organizacji  i Zdrowia

Wydzia³ zapewnia sprawn¹ organizacjê i funkcjono-

wanie Starostwa, obs³ugê prawn¹, za pomoc¹ biura 

Radców Prawnych, organizacjê przyjmowania 

obywateli w sprawie skarg i wniosków, udostê-

pnianie informacji publicznej, za³atwianie spraw 

kadrowych, socjalnych i szkoleniowych pracowni-

ków oraz wykonuje zadania z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia.

Wydzia³ Budownictwa i Architektury

Wydzia³ udziela pozwoleñ na budowê i rozbiórkê 

obiektów, przyjmuje zg³oszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych oraz zmiany sposobu u¿ytko-

wania obiektów. Wydzia³ realizuje zadania 

narzucone ustaw¹ Prawo budowlane oraz zadania 

zwi¹zane ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-

budowlanego w zakresie zgodnoœci zagospoda-

rowania terenu z ustaleniami wynikaj¹cymi z 

miejscowych planów zagospodarowania przestrze-

nnego oraz wymogami ochrony œrodowiska.

Ponadto wydzia³ realizuje zadania wynikaj¹ce 

z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

- Oddzia³ Zamiejscowy w Mszanie Dolnej

Wydzia³ Spraw Obywatelskich 

i Zarz¹dzania Kryzysowego

Wydzia³ realizuje zadania z zakresu spraw 

obywatelskich, obrony cywilnej - ochrony ludnoœci, 

zarz¹dzania (reagowania) kryzysowego, spraw 

obronnych i wojskowych oraz w zakresie ochrony 

informacji niejawnych. Ponadto wydzia³ prowadzi 

biuro paszportowe i sprawuje nadzór nad 

stowarzyszeniami.

Wydzia³ Geodezji, Katastru i Kartografii

Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzi 

zadania z zakresu: Prowadzenie powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia 

terenu. Tworzenie, prowadzenie i udostêpnianie 

powiatowych baz danych wchodz¹cych w sk³ad 

krajowego systemu informacji o terenie. Moderni-

zacja i aktualizacja bie¿¹ca zasobu. Koordynacja 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

podziemnego. Zak³adanie osnów szczegó³owych. 

Przeprowadzanie powszechnej taksacji nierucho-

moœci oraz opracowanie prowadzenie map i tabel 

taksacyjnych dotycz¹cych nieruchomoœci Ochrona 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-

tycznych. Prowadzenie spraw z ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leœnych. Wspó³praca z Szefem 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbêdnym do realizacji jego zadañ 

ustawowych. W ramach Wydzia³u dzia³a Oddzia³ 

Zamiejscowy w Mszanie Dolnej w gestii, którego 

le¿y obs³uga klientów z miasta Mszana Dolna oraz 

gmin Mszana Dolna i NiedŸwiedŸ w zakresie spraw 

zwi¹zanych z ewidencj¹ gruntów i budynków oraz 

ochron¹ gruntów rolnych. 

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, 
Rolnictwa i Leœnictwa
Wydzia³ rozpatruje sprawy, przygotowuje i wydaje 
decyzje z upowa¿nienia starosty w indywidualnych 
sprawach z zakresu administracji publicznej nale-
¿¹ce do w³aœciwoœci starosty okreœlone w Prawie 
ochrony œrodowiska i ustawach dzia³owych: o udo-
stêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 
udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 
oceny oddzia³ywania na œrodowisko, prawo wodne, 
prawo geologiczne i górnicze, prawo ³owieckie, 
o odpadach, o lasach, o ochronie przyrody, o ryba-
ctwie œródl¹dowym.

Biuro Zamówieñ Publicznych 
Do zakresu dzia³añ biura nale¿y przygotowywanie 
i prowadzenie ca³oœci procedur w zakresie zamó-
wieñ publicznych dla zadañ powiatu i jego jedno-
stek. W szczególnoœci przygotowuje projekty wew-
nêtrznych aktów prawnych reguluj¹cych sprawy 
organizacyjne w postêpowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, organizuje i prowadzi 
postêpowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go na roboty budowlane, dostawy i us³ugi, przygo-
towuje umowy z wykonawcami wy³onionymi w 
ramach postêpowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz koordynuje ich zawieranie.  

Biuro Kontroli Wewnêtrznej 
Do zakresu dzia³ania biura nale¿y w szczególnoœci: 
przeprowadzanie w starostwie i jednostkach 
organizacyjnych kontroli na podstawie upowa¿nie-
nia starosty zgodnie z rocznym planem kontroli i w 
sposób okreœlony w regulaminie kontroli, a tak¿e 
wspó³dzia³anie z Komisj¹ Rewizyjn¹ Rady Powiatu 
oraz Audytorem Wewnêtrznym w sprawach wcho-
dz¹cych w zakres dzia³ania biura i wspó³dzia³anie z 
organami kontroli zewnêtrznej.

Audytor Wewnêtrzny 
Audytor zajmuje siê przeprowadzaniem audytów, 
ustaleniem zasad i procedur zwi¹zanych z audytem 
wewnêtrznym, dokonywaniem analiz ryzyka oraz 
sporz¹dzaniem planów i zakresu zadania audyto-
wego zgodnych z ocen¹ ryzyka oraz potrzebami 
audytu.

Wydzia³ Finansowy
Wydzia³ prowadzi sprawy zwi¹zane z opracowy-
waniem projektu bud¿etu powiatu, zapewnia 
obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ Starostwa, organi-
zuje i nadzoruje prawid³owoœæ prowadzenia rachu-
nkowoœci przez jednostki organizacyjne Powiatu, 
sporz¹dza sprawozdania z realizacji zadañ 
bud¿etowych.

Pe³nomocnik ds. Systemów 
Zarz¹dzania Jakoœci¹ 
Pe³nomocnik koordynuje prace zwi¹zane z opraco-
wywaniem, wdra¿aniem, funkcjonowaniem i do-
skonaleniem systemów jakoœci oraz Systemu 
Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji. Nadzo-
ruje ich realizacjê oraz ocenia skutecznoœæ pode-
jmowanych dzia³añ, identyfikuje i rozwi¹zuje pro-
blemy zwi¹zane z jakoœci¹ procesów i us³ug oraz 
inicjuje szkolenia pracowników w zakresie wdro¿o-
nych systemów.

Stanowisko ds. Bezpieczeñstwa 

i Higieny Pracy

Inspektor ds. Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy 

prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeñstwa i higieny 

pracy.

Pe³nomocnik ds. Informacji Niejawnych 

Zajmuje siê ochron¹ informacji niejawnych 

w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Wydzia³ Promocji, Kultury i Turystyki
Do zadañ wydzia³u nale¿y promowanie potencja³u 
kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za 
granic¹. Wydzia³ odpowiedzialny jest równie¿ za 
politykê informacyjn¹ starostwa, kreowanie 
wizerunku urzêdu, a tak¿e wspó³pracê z mediami 
i prowadzenie strony internetowej powiatu. Zespó³ 
wydzia³u wspó³pracuje równie¿ z instytucjami 
kultury z terenu ca³ego powiatu, bior¹c udzia³ w 
przygotowaniu imprez kulturalnych o zasiêgu 
lokalnym i powiatowym. Do zadañ wydzia³u nale¿y 
równie¿ gromadzenie, przetwarzanie i udostêpnia-
nie informacji dla turystów odwiedzaj¹cych powiat, 
co realizowane jest za poœrednictwem Powiatowego 
Centrum Informacji Turystycznej.

Biuro Obs³ugi  Rady i Zarz¹du
Do zakresu dzia³ania biura nale¿y w szczególnoœci 
obs³uga posiedzeñ zarz¹du, gromadzenie i przygo-
towywanie materia³ów niezbêdnych dla pracy rady, 
zarz¹du, komisji rady, przygotowywanie materia³ów 
na posiedzenie rady, zarz¹du, komisji, a tak¿e 
protoko³owanie ich obrad. Ponadto Biuro prowadzi 
rejestry: uchwa³ rady, uchwa³ zarz¹du, wniosków i 
opinii komisji, interpelacji, wniosków i zapytañ 
radnych. Kolejne zadania biura to: udzielanie 
pomocy radnym w wype³nianiu ich obowi¹-
zków,koordynacja przygotowywania materia³ów do 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
dotycz¹cych organów powiatu, prowadzenie 
rejestru skarg i wniosków wp³ywaj¹cych do Rady 
Powiatu i wiele innych. 

Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury
Wydzia³ prowadzi sprawy w zakresie opracowywa-
nia oraz aktualizowania strategicznych dokumen-
tów dotycz¹cych rozwoju powiatu, w szczególnoœci 
Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego i Planu 
Rozwoju Lokalnego. Pozyskuje i rozlicza œrodki 
z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy na 
zadania inwestycyjne. Prowadzi Powiatowy Punkt 
Wspierania Przedsiêbiorczoœci i Obs³ugi Inwestora. 
Ponadto koordynuje prace zwi¹zane z zarz¹dza-
niem i administrowaniem nieruchomoœci¹ po³o¿on¹ 
w Limanowej przy ul. Fabrycznej 1. W gestii 
wydzia³u jest równie¿ prowadzenie inwestycji 
powiatowych.

Wydzia³ Komunikacji i Transportu
Wydzia³ za³atwia sprawy zwi¹zane z rejestracj¹ 
pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem doku-
mentów stwierdzaj¹cych uprawnienia do kierowania 
pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz 
osób. Wydzia³ wydaje oraz cofa stacjom diagno-
stycznym zezwolenia do przeprowadzania badañ 
technicznych pojazdów, prowadzi ewidencjê instru-
ktorów nauki jazdy oraz wydaje zezwolenia na 
prowadzenie oœrodków szkolenia kierowców.
- Oddzia³ Zamiejscowy w Mszanie Dolnej 

Wydzia³ Gospodarowania Nieruchomoœciami

Wydzia³ prowadzi zadania z zakresu gospodarki nie-
ruchomoœciami Skarbu Pañstwa oraz Powiatu. W 
gestii wydzia³u jest m.in.: aktualizacja op³aty rocznej z 
tytu³u u¿ytkowania wieczystego, ustalanie odszkodo-
wania za grunty zajête pod drogi, sprzeda¿ nierucho-
moœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, 
zwroty wyw³aszczonych nieruchomoœci, oddawanie 
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa w trwa³y zarz¹d jednostkom organizacyjnym, 
wyw³aszczanie nieruchomoœci na rzecz Skarbu 
Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego 
realizuj¹cej cel publiczny, sprzeda¿ nieruchomoœci 
stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Limanowskiego, 
przekszta³canie prawa u¿ytkowania wieczystego w 
prawo w³asnoœci nieruchomoœci stanowi¹cych 
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
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JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  POWIATU  LIMANOWSKIEGO

Jednostki organizacyjne powiatu Jednostki organizacyjne powiatu 

Powiatowy Urz¹d Pracy

Powiatowy Urz¹d Pracy w Limanowej zwany dalej 

„Urzêdem” jest samodzieln¹ jednostk¹ 

bud¿etow¹ Powiatu Limanowskiego wchodz¹c¹ 

w sk³ad powiatowej administracji zespolonej, 

realizuj¹c¹ zadania organu zatrudnienia 

w ramach publicznej s³u¿by zatrudnienia. 

Statutowe zadania Urzêdu okreœlaj¹ przepisy 

prawne dotycz¹ce promocji zatrudnienia, 

³agodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji 

zawodowej, a tak¿e rehabilitacji zawodowej 

i zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

Szpital Powiatowy

Misj¹ Szpitala jest zapewnienie poczucia 

bezpieczeñstwa zdrowia psychicznego i fizy-

cznego mieszkañcom powiatu limanowskiego 

oraz wszystkim innym osobom przebywaj¹cym na 

obszarze dzia³ania Szpitala, z wykorzystaniem 

najnowoczeœniejszych metod profilaktyki i 

promocji zdrowia oraz leczenia.

Szko³y i Placówki Oœwiatowe

Do powiatowych jednostek organizacyjnych nale¿¹ 

takie placówki oœwiatowe jak: 

- I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W³adys³awa 

Orkana w Limanowej 
ul. W³adys³awa Orkana 1, 34-600 Limanowa, 

tel. 18 337 20 59

- II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Legionów 

Józefa Pi³sudskiego w Limanowej
ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa

tel. 18 337 61 47

- Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Józefa Pi³sudskiego 

w Limanowej
ul. Pi³sudskiego 81, 34-600 Limanowa 

tel. 18 337 17 60

- Zespó³ Szkó³ Technicznych 
i Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Paw³a II 

w Limanowej
ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa

tel. 18 337 26 02 

- Zespó³ Szkó³ im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Tymbarku
34-650 Tymbark 349

tel. 18 332 50 30

- Zespó³ Szkó³ nr 1 w Mszanie Dolnej
ul. J. Matejki 11, 34-730 Mszana Dolna 

tel. 18 331 02 83 

- Zespó³ Szkó³ Techniczno - Informatycznych 

w Mszanie Dolnej  
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna 

tel. 18 331 90 40

- Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych 

w Mszanie Dolnej
ul. in¿. Józefa Marka 2, 34-730 Mszana Dolna

tel. 18 331 01 35

- Zespó³ Szkó³ w Szczyrzycu
34-623 Szczyrzyc 
tel. 18 332 00 99 

- Centrum Kszta³cenia Ustawicznego 

w Limanowej
ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa

tel. 18 337 68 32

- Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Marii Konopnickiej w Dobrej
34-642 Dobra 364
tel. 18 333 00 29

- Dom Wczasów Dzieciêcych w Porêbie 
Wielkiej 

34-735 NiedŸwiedŸ, Porêba Wielka 205
tel. 18 331 70 06

- Zespó³ Placówek Oœwiatowych 

w Limanowej 
ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa

tel. 18 337 17 37
W sk³ad Zespó³u Placówek Oœwiatowych 

w Limanowej wchodz¹:
Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego 

w Limanowej, Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna 

w Limanowej, Szkolne sezonowe schronisko m³odzie¿owe 

w Limanowej, Szkolne Sezonowe Schronisko M³odzie¿owe 

w Tymbarku, Szkolne Sezonowe Schronisko M³odzie¿owe 

w Dobrej, Szkolne Sezonowe Schronisko M³odzie¿owe 

w Mszanie Dolnej, Szkolne Sezonowe Schronisko M³odzie¿owe 

w Zalesiu, Szkolne Sezonowe Schronisko M³odzie¿owe 

Komenda Powiatowa Policji

Policja na terenie powiatu, od stycznia 2003r. 

zorganizowana jest w piêæ jednostek 

bezpoœrednio obs³uguj¹cych mieszkañców: KPP 

w Limanowej, KP w Mszanie Dolnej, KP 

w Tymbarku z siedzib¹ w m. Zawadka, Posterunek 

Policji w Kamienicy, Posterunek Policji 

w £ukowicy. 

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y 

Po¿arnej

Komenda Powiatowa stanowi aparat pomocniczy 

Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej. 

Zakres dzia³ania  Komendy Powiatowej PSP 

w Limanowej obejmuje miêdzy innymi: 

rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych 

miejscowych zagro¿eñ, organizowanie i prowa-

dzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk 

¿ywio³owych i innych miejscowych zagro¿eñ, 

wykonywanie pomocniczych specjalistycznych 

czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk 

¿ywio³owych lub likwidacji zagro¿eñ przez inne 

s³u¿by ratownicze, nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów przeciw-po¿arowych.

Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego od 

dnia 1 stycznia 1999 roku bêd¹c organem 

administracji rz¹dowej funkcjonuje w ramach 

powiatowej administracji zespolonej i stanowi 

aparat pomocniczy Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, w realizacji zdañ 

powierzonych mu ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z póŸniejszymi zmianami).  

Do zadañ organu nadzoru budowlanego nale¿y: 

nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów 

prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji 

administracyjnych w sprawach okreœlonych 

ustaw¹. Kompetencje powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego jako organu pierwszej 

instancji, okreœlone zosta³y w art. 83 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjno- 

bud¿etow¹ podporz¹dkowan¹ bezpoœrednio 

Zarz¹dowi Powiatu. Nadrzêdnym celem jednostki 

jest realizacja zadañ w sferze pomocy spo³ecznej 

okreœlonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. 

z póŸniejszymi zmianami, w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej

i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-

sprawnych, a tak¿e w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjo-

nuje Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe-

³nosprawnoœci. 

Domy Pomocy Spo³ecznej 

w Limanowej 

Jest to Dom dla osób przewlekle somatycznie 

chorych, z 60 miejscami sta³ego pobytu dla kobiet 

i mê¿czyzn. W placówce dzia³a wyposa¿ona 

w nowoczesny sprzêt sala rehabilitacyjna, gdzie 

wykonywane s¹ zabiegi z kinezyterapii, 

fizykoterapii, masa¿ leczniczy i æwiczenia ogólno 

usprawniaj¹ce. Organizacja wolnego czasu 

mieszkañców Domu jest jednym z wa¿niejszych 

zadañ realizowanych przez personel. Mieszkañcy, 

oprócz dostêpu do prasy,  ksi¹¿ek, telewizji maj¹ 

mo¿liwoœæ czynnego udzia³u w zajêciach 

prowadzonych w ramach terapii zajêciowej pod 

nadzorem zatrudnionego terapeuty zajêciowego.

Dom Pomocy Spo³ecznej

 w Mszanie Dolnej

Jest to placówka dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. Podstawowym celem placówki jest 

zapewnienie ca³odobowej opieki i zaspakajanie, 

niezbêdnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, 

spo³ecznych, religijnych oraz umo¿liwienie 

korzystania ze œwiadczeñ przys³uguj¹cych z tytu³u 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

To wa¿na instytucja dla miasta i okolicy. Zajmuje 

wyraŸne, znacz¹ce miejsce na mapie jednostek 

kultury powiatu. Od ponad 100 lat rozwija swoj¹ 

dzia³alnoœæ na rzecz lokalnego œrodowiska, 

aktywnie uczestnicz¹c w ¿yciu kulturalnym miasta 

i regionu. Pe³ni rolê uniwersalnego oœrodka 

informacji. Dobra ksi¹¿ka, ciekawy utwór 

muzyczny czy interesuj¹cy wernisa¿ pozwala 

odpocz¹æ, uciec w œwiat literatury czy sztuki.

Powiatowy Zarz¹d Dróg

Powiatowy Zarz¹d Dróg dzia³a na podstawie 

Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985r i przepisów z ni¹ zwi¹zanych. Przedmiotem 

dzia³ania Zarz¹du Dróg jest wykonywanie 

obowi¹zków zarz¹dcy drogi, tj. ''Zarz¹du Powiatu" 

Limanowskiego - zarz¹dzanie drogami 

powiatowymi na terenie Powiatu Limanowskiego, 

obejmuj¹ce sprawy z zakresu planowania, 

budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony 

dróg, jak równie¿ zarz¹dzanie ruchem na drogach 

powiatowych  i gminnych.

 S£U¯BY,  I STRA¯EINSPEKCJE

- zosta³y powo³ane w celu realizacji zadañ powiatu. - zosta³y powo³ane w celu realizacji zadañ powiatu. 

1515



Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

tel. +48 18 3375 816, fax +48 18 3375 880

e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl

Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

tel. +48 18 3375 816, fax +48 18 3375 880

e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl

 Zimowe pejza¿e

Wie¿a widokowa na Mogielicy

 Sport i rekreacja

 Pasmo Gorców

 Naturalny klimat
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www.snieznica.pl

http://limanowa-ski.pl
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www.polanki.pl/ 

www.koninki.pl

- Stacja Narciarska Œnie¿nica Kasina Wielka  

- Limanowa - Ski, £ysa Góra (tel. 18 337-34-34)

- Stacja Narciarska Laskowa - Kamionna (tel.18 337-88-10)    

- Wyci¹g Narciarski Lubomierz (tel. 18 448-85-48) 

- Polanki - Ski Szczawa (tel. 18 334-40-02) 
     

- Stacja Narciarska Œnie¿nica Kasina Wielka  

- Limanowa - Ski, £ysa Góra (tel. 18 337-34-34)

- Stacja Narciarska Laskowa - Kamionna (tel.18 337-88-10)    

- Wyci¹g Narciarski Lubomierz (tel. 18 448-85-48) 

- Polanki - Ski Szczawa (tel. 18 334-40-02) 
     

(tel. 18 331-45-51)
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- Stacja narciarska Koninki - Tobo³ów  (tel. 18 331-75-80)
    www.koninki.pl

Stacje narciarskie w Powiecie Limanowskim:Stacje narciarskie w Powiecie Limanowskim:

Makowica

Ba³a¿ówka

Zamieœcie
Pod³opieñ

Piekie³ko

Sowliny
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1
Powiat

LimanowskiPowiat

Limanowski

2

Powiat

LimanowskiPowiat

Limanowski

Powiat

LimanowskiPowiat

Limanowski
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