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POWIAT LIMANOWSKI 2006-2010 r.

odsumowuj¹c ostatni¹ 
kadencjê nale¿y stwie-Prdziæ, ¿e by³ to czas 

ogromnego rozwoju powiatu, 
okres realizacji wielu nowych 
inwestycji. Dziêki zaanga¿o-
waniu i aktywnoœci powiato-
wych samorzadowców uda³o 
siê pozyskaæ wielomilionowe 
dotacje z Unii Europejskiej, 
które wykorzystano miêdzy 
innymi na rozbudowê infrastru-
ktury drogowej, zdrowotnej, 
oœwiatowej i turystycznej. 

Powiat wzbogaci³ siê o wiele 
kilometrów dróg i chodników, 
nowy blok operacyjny przy 
Szpitalu Powiatowym, kryt¹ 
p³ywalniê i kilka nowoczesnych 
obiektów sportowych... 

Od lewej stoj¹: Agata Ziêba, Stanis³aw Piegza, Jan Wiêcek, Mieczys³aw Uryga, 
Micha³ Mysza, Anna Wilk, Jacenty Musia³, Franciszek Dziedzina, W³adys³aw Bieda, 
Ryszard Kaim, W³adys³awa Jamróz, Stanis³aw Nieczarowski, Tomasz Krupiñski, 
Boles³aw ¯aba, Maria Lupa, Tadeusz Kubowicz, Wies³aw Wojtowicz, Stanis³aw 
Potaczek, Jan Pucha³a, Pawe³ Talar, Kazimierz Kowal, Mieczys³aw Kuziel, 
Józef Pajdzik, Jolanta Grzegorzek.  

RADA POWIATU LIMANOWSKIEGO 
III Kadencji 2006 - 2010 r.

Kryta P³ywalnia 
w Limanowej

Nowy blok operacyjny 
w Limanowej

Odwiert wód Geotermalnych 
w Porêbie Wielkiej

Droga powiatowa 
£ososina Dolna-Ujanowice-M³ynne



 mojej ocenie by³ to czas 
pe³en wyzwañ i dzia³añ zako-Wñczonych sukcesem. Dziêki 

wzorowej wspó³pracy Zarz¹du i zdecy-
dowanej wiêkszoœci Radnych Powiatu 
Limanowskiego zrealizowaliœmy wiele 
przedsiêwziêæ, które znacz¹co wp³y-
nê³y na rozwój naszej ma³ej ojczyzny. 
Zmiany jakie zasz³y i nadal trwaj¹ w 
Powiecie Limanowskim podczas obe-
cnej kadencji, widoczne s¹ we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia a szczególnie w 
szkolnictwie, inwestycjach drogowych 
i technicznych oraz s³u¿bie zdrowia. 

Efektem dotychczasowych wspó-
lnych dzia³añ by³o zajêcie I miejsca w 
Ma³opolsce i IV w Polsce w kategorii 
powiaty w rankingu Wydatki Inwesty-
cyjne Samorz¹dów na Infrastrukturê 
oraz I miejsca w Województwie Ma³o-
polskim i V w kraju w Wykorzystaniu 
Œrodków Zagranicznych w Rankingu 
Inwestycyjnym Samorz¹dowego Pis-
ma Wspólnota. Te

W obecnej kadencji wartoœæ bud-
¿etu Powiatu Limanowskiego zmie-
nia³a siê pocz¹wszy od 72 mln z³ w 
2006 roku, po 109 mln z³ w roku 2009. 
Natomiast wg uchwa³y bud¿etowej 
na 2010 rok, zaplanowane jest 
wykonanie kwoty 164 mln z³ a w tym 
na inwestycje przeznaczamy sumê 
ponad 71 mln z³. W trakcie obecnej 
kadencji pozyskano tak¿e rekordo-
w¹ kwotê ponad 104 mln z³.

 wyró¿nienia, s¹ 
uwieñczeniem naszych wspólnych 
starañ. Zgodne dzia³ania podejmo-
wane przez Zarz¹d Powiatu, Radê 
Powiatu Limanowskiego, jak równie¿ 
samorz¹dy tworz¹ce powiatow¹ 
wspólnotê, pozwala nam z dum¹ 
prezentowaæ dorobek ostatniego cza-
su i z optymizmem spogl¹daæ w przy-
sz³oœæ. 

  

Du¿ym sukcesem jest pozyskanie 
najwiêcej œrodków unijnych w Wojewó-
dztwie Ma³opolskim. Powiat Limano-
wski jako jeden z nielicznych Powia-
tów Województwa Ma³opolskiego na 
poprawê warunków komunikacyjnych i 

Oznacza to ponad 100% wzrostu
bud etowego w stosunku do okresu 
pocz tkowego obecnej kadencji.

¿
¹

bezpieczeñstwa pozyska³ zewnêtrzne 
œrodki finansowe w ramach uruchomio-
nego Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
tzw. SCHETYNÓWKI na realizacjê 
dwóch projektów w roku 2009, a tak¿e 
dwóch projektów w 2010 roku. Jest to 
ogromne osi¹gniêcie w skali nie tyl-
ko Województwa, ale ca³ego kraju. 

OSI¥GNIÊCIA POWIATU LIMANOWSKIEGO 

www.powiat.limanowa.pl

Z³ota P³yta 
Chodnikowa
“Bezpieczne 
drogi w 
Ma³opolsce”

Nagroda na 
Miêdzynarod.
Targach 
Budownictwa
Drogowego 
w Kielcach

Trzecia kadencja Rady Powiatu Limanowskiego przebieg³a zgodnie 
z zamierzeniami wyra¿onymi w moim expose, czyli pod znakiem historycznych 
inwestycji. Dynamiczny rozwój powiatu z wykorzystaniem œrodków zewnêtrznych 
to jeden z naszych najwiêkszych sukcesów.
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DOCHODY I WYDATKI
Powiatu Limanowskiego (w mln z³) w latach 1999 - 2010

POZYSKANE ŒRODKI ZEWNÊTRZNE 

20,320,3

45,545,5

W obecnej kadencji Rady Powiatu,
pozyskanie œrodków zewnêtrznych 

planuje siê zamkn¹æ rekordow¹ kwot¹:

104,1 mln z³

przez Powiat Limanowski (w mln z³) w latach 1999 - 2010

Wartoœci w mln z³.

Wartoœci w mln z³.

144144

94

72
73

109
103

I miejsce w 
Ma³opolsce
i VI w kraju za 
“Wydatki
Inwestycyjne 
Samorz¹dów
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Budowa krytej p³ywalni - najbardziej 
oczekiwanej inwestycji w Powiecie Lima-
nowskim zmierza ju¿ ku koñcowi.

Powodem podjêcia decyzji o reali-
zacji inwestycji by³ fakt, i¿ w Powiecie 
Limanowskim nie ma krytej p³ywalni, co 
jest problemem dla mieszkañców. Posia-
danie tego typu obiektu przyci¹gnie rów-
nie¿ osoby spoza powiatu i bêdzie dodat-
kow¹ atrakcj¹ dla turystów odwiedzaj¹-
cych nasz region.

Odbiór zakoñczonej budowy basenu 
odbêdzie siê 15 listopada br. Natomiast 
oddanie obiektu do publicznego u¿ytko-
wania nast¹pi po trzymiesiêcznym rozru-
chu technologicznym. 

Ca³oœæ zadania wyniesie ponad 20 
mln z³.

Kryta p³ywalnia w Limanowej

Inwestycje w Szpitalu 

W paŸdzierniku br. odby³o siê uro-
czyste otwarcie nowoczesnego Bloku 
Operacyjnego przy Szpitalu Powiato-
wym w Limanowej, koszt inwestycji to 
ok. 13 mln z³, z czego ponad 6 mln 
pochodzi z MRPO. W szpitalu z

W trakcie obecnej 
kadencji, Powiat Limanowski zakupi³ 
równie¿ sprzêt medyczny za kilka mln. z³.
Poprawia siê sytuacja kadrowa oraz 
pozyskiwanie œrodków na dalszy rozwój i 
rozbudowê.

2006 - 2007 - 
2008 - 2009 - 

mode-
rnizowana zosta³a tak¿e stacja dializ, 
powsta³a centralna sterylizatornia oraz 
koñczy siê budowa ciep³ej sieni przy 
oddziale ratunkowym. 

 

(…) Szpital ostatecznie pozby³ siê 
ci¹¿¹cego na nim zad³u¿enia. W obe-
cnej kadencji zysk szpitala wynosi:

4,1 mln z³     6,1 mln z³
5,9 mln z³      4,5 mln z³

Rozwój infrastruktury drogowej

Blok operacyjny przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej

20 mln z³

W obecnej kadencji na 267 km dróg 
powiatowych wykonano 113 km nowych 
nawierzchni dróg, dodatkowo wykona-
nych zostanie do koñca kadencji 50 km 
chodników, 19 mostów, a tak¿e 16 osu-
wisk na terenie ca³ego powiatu. 

£¹czna wartoœæ tych inwestycji to 
116 mln z³ 

• Droga S³opnice – Chyszówki – Jurków 
do tej pory istnia³a tylko na mapach. 
Rozpoczêta w 2008 roku budowa tego 
odcinka drogi powiatowej ³¹cz¹cej dwie 

gminy S³opnice i Dobr¹ o ³¹cznej d³. 
1700 mb wraz z obiektem mostowym na 
potoku Czarna Rzeka. 
Wykonano budowê w/w odcinka drogi 
wraz z obiektem mostowym na „Zaœwie-
rczu”.

 

• Wykonano rondo przy S¹dzie w 
Limanowej ³¹cz¹ce ul. Józefa Marka z ul. 
Grunwaldzk¹ i £azarskiego w Limano-
wej, inwestycja zakoñczona zosta³a 

• Zmodernizowano najkrótsz¹ drogê do 
Krakowa; Rupniów-Nowe Rybie. £¹czny 
ci¹g drogowy po stronie Powiatu Lima-
nowskiego – 13,8 km. Wartoœæ 5,2 mln 
z³.
• Droga powiatowa M³ynne – Laskowa – 
Ujanowice - £ososina Dolna. Inwestycja 
o ³¹cznej d³ugoœci ok.13 km w tym 9 km 
na terenie Powiatu Limanowskiego, 
zrealizowana zosta³a wspólnie z Powia-
tem Nowos¹deckim. Wartoœæ zadania: 
22 mln z³.

we wrzeœniu 2009 roku, a jej koszt to 
430 000 z³.
•Zmodernizowano drogê powiatow¹ Lim-
anowa – Kamienica wraz z remontem na-
wierzchni i infrastruktury towarzysz¹cej.

• Zrealizowano odcinki dróg powiatowych 
w rejonie Gminy Mszana Dolna i NiedŸ-
wiedŸ w miejscowoœciach, gm. Mszana 
Dolna - Kasinka Ma³a, Kasina Wielka , 
Glisne, gm. NiedŸwiedŸ w miejscowoœ-
ciach – Konina , Koninki, Porêba Wielka o 
³¹cznej d³ugoœci 7,2 km oraz przebu-
dowano trzy obiekty mostowe na terenie 
gm. NiedŸwiedŸ. Wartoœæ: 4,7 mln z³.
• Na terenie ka¿dej gminy i miast w 
ramach inicjatyw samorz¹dowych 
Gmin/Miast i wzajemnym wspó³finanso-
waniu udziale 50/50% Gmina/Powiat 
zbudowano chodniki przy drogach po-
wiatowych. 

• Ustabilizowano osuwiska w Laskowej i 
Olszówce.

 W LATACH 2006-2010 roku 

13 mln z³

ISO 9001:2008
Potwierdzaj¹ce zgodnoœæ wdro¿onego 
systemu z miêdzynarodow¹ norm¹.

CERTYFIKATY
Certyfikat
“Bezpieczeñstwa
Informacji”. 
Potwierdzenie
bezpiecznego 
przetwarzania
informacji

I miejsce 
w Ma³opolsce
i IV w kraju za 
“Wydatki
Inwestycyjne 
Samorz¹dów”

LISTOPAD 2010
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www.powiat.limanowa.pl

Baseny geotermalne

Spó³ka „Gorczañskie Wody Terma-
lne” otrzyma³a w³aœnie koncesjê na prze-
prowadzenie badañ w jednym z odwie-
rtów w Porêbie Wielkiej, wydan¹ przez 
Departament Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych Ministerstwa Œrodowiska. 
Efektem dzia³añ by³o m.in.
• wydanie decyzji o wygaszeniu prawa 
trwa³ego zarz¹du Gorczañskiemu Parku 
Narodowemu, w odniesieniu do dzia³ek o 
³¹cznej pow. 1,25h na których znajduje 
siê odwiert IG-I. 
• uzyskanie od Ministerstwa Œrodowiska 
wskazania dotycz¹cego przekazania 
dzia³ek wraz z odwiertami Wojewodzie 
Ma³opolskiemu, 
• przejêcie od Wojewody Ma³opolskiego 
w/w dzia³ek o pow. 1,25 h po³o¿onych w 
Porêbie Wielkiej wraz z odwiertem IG-I 
i ostateczne przekazanie ich 27 sierpnia 
ubieg³ego roku, Spó³ce „Gorczañskie 
Wody Geotermalne”.

Projekt obejmowa³ rekultywacjê 
czêœci ska¿onego terenu po bazie paliw 
w Limanowej/Sowlinach i modernizacjê 
budynku poprzemys³owego – po by³ej 
hali konfekcjonowania oleju wraz z 
otoczeniem. W zmodernizowanym budy-
nku powsta³y lokale u¿ytkowe przezna-
czone do wynajmu dla przedsiêbiorców. 
Prace rekultywacyjne objête projektem 
polega³y przede wszystkim na likwidacji 
ognisk ska¿eñ i ograniczeniu ich mobil-
noœci oraz przygotowaniu struktury 
monitoringu dla prowadzenia badañ ska-
¿enia gruntowo-wodnego tego terenu.

Roboty budowlane oprócz komple-
ksowego remontu budynku obejmowa³y 
równie¿ prace zwi¹zane z rozbudow¹ 
wewnêtrznej drogi dojazdowej, przebu-

Strefa Ekonomiczna

Inwestycje w edukacjê

Zakoñczono budowê hali sporto-
wych przy ZS nr 1 w Mszanie Dolnej i I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Limanowej.
Obecnie budowane s¹ kolejne sale 
gimnastyczne: 

- przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Mszanie Dolnej, 
- oraz hala wraz z kompleksem sporto-
wym przy Zespole Szkó³ Nr 1 w Limano-
wej. 

W sk³ad tej inwestycji, wejd¹ jeszcze: 
boiska sportowe do pi³ki no¿nej i siatkó-
wki, ko³o do pchniêcia kul¹ oraz kort teni-
sowy. Powstanie tak¿e bie¿nia na biegi 
krótkodystansowe. Inwestycja zosta³a 
rozpoczêta w lipcu 2009 roku nato-
miast przewidywany termin jej zakoñ-
czenia to rok 2011r. Koszt inwestycji 
ok. 9 mln z³ 

Przy wsparciu Urzêdu Marsza³kow-
skiego Starostwo przekaza³o œrodki na 
odnowienie infrastruktury technicznej 
budynku IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Limanowej. Wyremontowane zosta³y 
tak¿e niektóre pomieszczenia m.in. w ZS 
w Tymbarku i w ZS nr 1 w Mszanie Dol-
nej, oraz w pozosta³ych szko³ach ponad-
gimnazjalnych naszego powiatu. Zmo-
dernizowane zosta³y tak¿e pracownie 
nauki zawodu w Zespole Szkó³ Techni-
czno Ogólnokszta³c¹cych w Limanowej i 
w Zespole Szkó³ Technicznych i Informa-
tycznych w Mszanie Dolnej.

dow¹ placów wewnêtrznych i parkingów 
oraz wykonanie oœwietlenia i instalacji 
podziemnych. 

Na tym terenie utworzona zosta³a 
Podkrakowska Strefa Ekonomiczna.

Wartoœæ projektu 4,1 mln z³  z 
czego koszty kwalifikowane  stano-
wi³y kwotê 3,1 mln z³ . 

£¹cznie w trakcie tej kadencji wspa-
rcie finansowe w ramach programów 
stypendialnych otrzyma³o ³¹cznie 

 z czego ze 
œrodków ZPORR-u zosta³o przyznanych 

 , a 
tak¿e uczniom za dobre wyniki w nauce 

 
Kwoty by³y zró¿nicowane w zale¿noœci 
od programu od 1000-2000 z³

2185 
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych za 
³¹czn¹ kwotê 2 531 700 z³

1950 uczniom z naszego powiatu za 
³¹czn¹ kwote 2 mln 262 tys. z³otych

235 uczniów otrzyma³o wsparcie 
finansowe w ³¹cznej kwocie 269 700 z³

Programy stypendialne

Wzrost zatrudnienia

Liczba osób bezrobotnych w Powie-
cie Limanowskim maleje. Pozyskiwane 
fundusze z EFS pozwalaj¹ na finanso-
wanie aktywnych programów przeciw-
dzia³ania bezrobociu.

Warto podkreœliæ, ¿e w latach 2007 do 
2010 r. (stan na 31 sierpnia 2010 r.) 
dziêki wsparciu PUP w Limanowej, w 
postaci przyznania jednorazowych 
œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gos-
podarczej, ponad 
Ponad  uruchomi³o w³a-
sn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wy-
datkowano na ten cel ok.  
W ramach refundacji kosztów doposa-
¿enia lub wyposa¿enia stanowiska 
pracy, pracodawcy utworzyli ponad 
1000 miejsc pracy , œrodki wydatko-
wane na ten program wynios³y ponad 
14 mln z³. 
Skierowano do wykonywania prac 
interwencyjnych ponad 1400 osób 
bezrobotnych,kosztem prawie 5,5 mln 
z³. Do odbycia sta¿y skierowano po-
nad 2700 osób bezrobotnych. Koszt 
organizacji sta¿y wyniós³ w omawia-
nym okresie ok. 12 mln z³.

2 tys osób

31 mln z³.

 

Z³ota P³yta 
Chodnikowa
“Bezpieczne 
drogi w 
Ma³opolsce”

Nagroda na 
Miêdzynarod.
Targach 
Budownictwa
Drogowego 
w Kielcach

I miejsce w 
Ma³opolsce
i VI w kraju za 
“Wydatki
Inwestycyjne 
Samorz¹dów
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113km
nowych nawierzchni

W OBECNEJ KADENCJI ZREALIZOWANO

prawie po³owa dróg z now¹ 
nawierzchni¹ asfaltow¹

50km
chodników
prawie 5 x wiêcej 

nowych chodników

19 
mostów

wymagaj¹cych naprawy
zostanie wyremontowanych

16
osuwisk

bêdzie ustabilizowanych
umo¿liwiaj¹c przejazd

mln z³
w tym œrodki 

pozyskane z zewn¹trz
 stanowi¹ 72 mln z³ (62%)

116

wartoœæ tych 
inwestycji to

 

 W LATACH 2006-2010 roku 

£¹cznie w latach 2007-2010 na 
aktywne programy rynku pracy Po-
wiat Limanowski wydatkowa³ kwotê 
a¿  73 mln. z³.

Bezpieczeñstwo mieszkañców

Dbaj¹c o bezpieczeñstwo mieszka-
ñców w naszym regionie, wspieramy 
finansowo zakup samochodów dla Policji 
w Limanowej, Tymbarku, Mszanie Dol-
nej, Kamienicy i £ukowicy, a tak¿e kom-
puterów i sprzêtu. Wspó³finansowaliœmy 
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Limanowej, 
której przekazaliœmy ponad 100 tysiêcy 
z³otych na zakup specjalistycznego 
sprzêtu i samochodów. Realizowane s¹ 
wspólnie z jednostkami zadania zapi-
sane w programie Bezpieczny Powiat 
Limanowski na lata 2007-2010.

22 wrzeœnia 2010 roku Starosta 
Limanowski Jan Pucha³a odebra³ z r¹k 
Joanny Adamczyk - Operation Manager 
Poland IMQ S.p.A. Przedstawicielstwo w 
Polsce - Certyfikat potwierdzaj¹cy zgo-
dnoœæ wdro¿onego systemu z miêdzyna-
rodow¹ norm¹ EN ISO 9001:2008.

Wdro¿enie systemu ISO w pracy 
urzêdu mia³o na celu przede wszystkim 
doprowadzenie do zwiêkszenia spraw-
noœci jego funkcjonowania poprzez: 

wzrost zaufania mieszkañców do 
      realizowanych us³ug, 

skrócenie czasu trwania i oczeki-  
    wania przez klienta na zrealizowanie 
      us³ugi, 

poprawê realizowanych procesów, 
      usprawnienie przep³ywu informacji, 

ISO dla Starostwa Powiatowego Otrzymany certyfikat œwiadczy o tym, 
¿e wprowadzony i utrzymywany w Staro-
stwie Powiatowym System Zarz¹dzania 
Jakoœci¹ odpowiada najwy¿szym stan-
dardom wyznaczonym norm¹ ISO, a 
zarz¹dzanie w urzêdzie odbywa siê zgo-
dnie z zasad¹ ci¹g³ego doskonalenia, 
stanowi¹c¹ fundament zarz¹dzania jako-
œci¹. Czyni to urz¹d Starostwa Powia-
towego w Limanowej, organizacj¹ 
przyjazn¹ klientowi, dzia³aj¹c¹ w spo-
sób przejrzysty i przewidywaln¹ w za-
kresie jakoœci pracy oraz us³ug. Na 
bie¿¹co s¹ podejmowane dzia³ania 
koryguj¹ce i zapobiegawcze, aby wci¹¿ 
doskonaliæ system, co przyczynia siê do 
jeszcze sprawniejszego dzia³ania i dosta-
rczania wiêkszego zadowolenia jego 
klientom.

Osuwisko z dwoma mostami w Laskowej

22 mln z³
Droga powiatowa M³ynne-Laskowa-Ujanowice

Kompleks sportowy przy ZS nr 1 w Limanowej

9 mln z³

Podkrakowska Strefa Ekonomiczna w Sowlinach

4 mln z³

ISO 9001:2008
Potwierdzaj¹ce zgodnoœæ wdro¿onego 
systemu z miêdzynarodow¹ norm¹.

CERTYFIKATY
Certyfikat
“Bezpieczeñstwa
Informacji”. 
Potwierdzenie
bezpiecznego 
przetwarzania
informacji

I miejsce 
w Ma³opolsce
i IV w kraju za 
“Wydatki
Inwestycyjne 
Samorz¹dów”

LISTOPAD 2010



Obejmowa³em funkcjê Starosty Limanowskiego w poczuciu odpowiedzialnoœci przed 
Bogiem, w³asnym sumieniem i mieszkañcami Powiatu, obiecuj¹c rzeteln¹ pracê i poœwiêcenie. 
Uwa¿am, ¿e godnie i uczciwie wype³ni³em powierzone mi obowi¹zki. 

którzy z wielkim zaanga¿owaniem w³¹czali sie siê 
w prace na rzecz rozwoju powiatu.

To dla mnie wielki zaszczyt i powód do dumy, ¿e jako Starosta Limanowski Trzeciej Kadencji 
Rady Powiatu mogê zaprezentowaæ dorobek prac naszej samorz¹dowej spo³ecznoœci. 

Historyczne 
inwestycje oraz dynamiczny rozwój powiatu z wykorzystaniem œrodków zewnêtrznych to jeden z 
naszych najwiêkszych sukcesów. 

Wspó³pracuj¹c ponad podzia³ami, zrealizowaliœmy wiele przedsiêwziêæ, które znacz¹co 
wp³ynê³y na rozwój naszego regionu. Zmiany które zasz³y i nadal trwaj¹ w Powiecie Limanowskim, 
podczas obecnej kadencji, widoczne s¹ we wszystkich dziedzinach ¿ycia a szczególnie w szkol-
nictwie, inwestycjach drogowych i technicznych oraz s³u¿bie zdrowia. 

Chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim osobom, które przez te cztery lata 
pracowa³y i nadal pracuj¹ na rzecz rozwoju Powiatu Limanowskiego. Dziêkujê Cz³onkom Zarz¹du i 
Radnym Powiatu Limanowskiego, którzy niejednokrotnie potrafili ponad podzia³ami podejmowaæ 
decyzje. Dziêkujê panu Sekretarzowi i pani Skarbnik Powiatu, wszystkim Dyrektorom i pracow-
nikom by³ym i obecnym Starostwa Powiatowego w Limanowej i podleg³ych jednostek, za ogrom 
pracy, trud i zaanga¿owanie w wykonywane obowi¹zki, które przyczyni³y siê do tak dynamicznego 
rozwoju powiatu. Dziêkujê wójtom, i burmistrzom, radnym gmin i so³tysom miejscowoœci powiatu 
limanowskiego, wszystkim samorz¹dowcom 

Trzecia 
kadencja przebieg³a zgodnie z zamierzeniami wyra¿onymi w moim expose. 

obiega koñca III kadencja samorz¹du powiatowego. Zdaniem samorz¹dowców by³ to okres wytê¿onej 
i efektywnej pracy, której sprzyja³a dobra atmosfera, wype³niona merytorycznymi sporami i oparta na wielu Dkompromisach. Osi¹gniêcia minionej kadencji s¹ zas³ug¹ tych samorz¹dowców, którzy swoj¹ codzienn¹ prac¹ 

zabiegali o rozwi¹zywanie lokalnych problemów i dbali o dobro i rozwój ca³ego powiatu. 

Jan Pucha³a
Starosta Limanowski

Franciszek Dziedzina
Wicestarosta Limanowski

Koñczy siê III kadencja Rady Powiatu Limanowskiego. Jako radny by³em wybrany w okrêgu 
Miasto Mszana Dolna i Gmina NiedŸwiedŸ. Bêd¹c Wicestarost¹ Limanowskim, stara³em siê tê 
funkcjê pe³niæ jak tylko potrafi³em najlepiej dla dobra ca³ego powiatu. Doskonale te¿ wiem, ¿e 
mandat radnego zobowi¹zuje. Przyjmuj¹c obowi¹zki Radnego Powiatu zdawa³em sobie sprawê, ¿e 
trzeba bêdzie wykonaæ wiele inwestycji tak w infrastrukturze drogowej, oœwiatowej, zdrowotnej i 
pomocy spo³ecznej.

 Dziêki pozytywnej wspó³pracy ze Starost¹ Janem Pucha³¹, pozosta³ymi cz³onkami 
Zarz¹du i Rad¹ Powiatu, wiele zadañ w tej kadencji uda³o siê zrealizowaæ. To wszystko 
co jest zrobione bêdzie s³u¿y³o lokalnej spo³ecznoœci, bo przecie¿ jako samorz¹dowcy mamy 
obowi¹zek s³u¿yæ tej spo³ecznoœci powiatowej. 

Jest te¿ wiele do zrobienia na kolejne lata i kadencje. Nale¿y siê przede wszystkim skupiæ na 
takich sprawach jak ochrona zdrowia, obiekty szkolne i przyszkolne, zaplecze sportowe, a tak¿e 
inwestycje drogowe. Ponadto nale¿y sfinalizowaæ budowê kompleksu rekreacyjnego z wykorzy-
staniem wód termalnych w Porêbie Wielkiej oraz wspieraæ przedsiêbiorczoœæ i rodzim¹ kulturê.

Cz³onkom Zarz¹du i Radnym Powiatu Limanowskiego sk³adam podziêkowania za wspó³pracê 
oraz ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, spe³nienia powziêtych planów i zamierzeñ. S³owa 
podziêkowañ wraz z ¿yczeniami kierujê równie¿ do dyrektorów i pracowników Starostwa 
Powiatowego w Limanowej oraz jednostek organizacyjnych.

Boles³aw ¯aba
Cz³onek Zarz¹du Powiatu

Praca w samorz¹dzie powiatowym jest wybitnie gr¹ zespo³ow¹, a rola Zarz¹du Powiatu, której 
jestem cz³onkiem w koñcz¹cej siê kadencji, jest jasno okreœlona. 

Przez dwie poprzednie kadencje mia³em zaszczyt przewodniczyæ Radzie Powiatu, natomiast 
kolejnym wyzwaniem by³a praca w Zarz¹dzie. W mijaj¹cej kadencji w Zarz¹dzie Powiatu by³em 
odpowiedzialny za sprawy oœwiatowe, które uwa¿am za prze³omowe, bowiem udzia³ naszych 
placówek oœwiatowych w przeró¿nych projektach oraz programach wspó³finansowanych ze 
œrodków UE, wyniós³  – jest to kwota bardzo imponuj¹ca.

Podkreœlam, jest to zas³uga nie tylko Zarz¹du Powiatu, ale szkó³ powiatowych na 
czele z ich Dyrektorami, kadr¹ pedagogiczn¹ i uczniami. Wysoki poziom kszta³cenia 
odzwierciedla zdawalnoœæ egzaminów maturalnych, które jest zdecydowanie wy¿sze od œredniej 
krajowej, a tak¿e wojewódzkiej i wynosi 91%. Szeroki program stypendialny dla uczniów 
najzdolniejszych stanowi znaczn¹ pomoc materialn¹ i ma na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych.

Za wspania³y klimat i bardzo dobr¹ wspó³pracê w Zarz¹dzie Powiatu, nale¿¹ siê s³owa uznania 
dla Starosty Limanowskiego Jana Pucha³y, który z wielkim wyczuciem i kompetencj¹ rozwi¹zywa³ 
napotykane problemy oraz  nadawa³ odpowiedni kierunek pracy Zarz¹du.

12,9 mln z³
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Opinie Cz³onków Zarz¹du i Rady Powiatu Limanowskiego na temat mijaj¹cej kadencji.



Sukcesem obecnej 
kadencji Zarz¹du 
Powiatu Limanow-
skiego jest a¿ 
czterokrotne zwiê-
kszenie pozyskanych 
dotacji celowych na 
infrastrukturê po-
wiatu. £¹czna kwota 
uzyskanych œrodków 
zewnêtrznych przez

okres tej kadencji spowodowa³a wzrost 
bud¿etu z 72 mln do 162 mln z³. Nato-
miast wydatki na inwestycje wzros³y 
trzykrotnie, z 22 mln z³ do 72 mln, przy 
zmniejszaj¹cym siê poziomie wydatków 
bie¿¹cych. Zarz¹d wykorzysta³ ka¿d¹ 
szansê pozyskania œrodków unijnych a 
dobra wspó³praca, prze³o¿y³a siê na suk-
cesy w rankingach i czo³owe miejsca 
wœród powiatów w Polsce.

Dziêki zgodnym 
decyzjom podejmo-
wanym na forum 
Rady Powiatu 
Limanowskiego, 
nast¹pi³a m.in. 
wyraŸna poprawa 
stanu infrastruktury 
drogowej. Dziêki 
pozyskanym 
œrodkom uda³o siê

zmodernizowaæ drogi i obekty mostowe. 
Za spraw¹ tych inwestycji podniós³ siê 

standard dróg lokalnych oraz bezpiecze-
ñstwo ich u¿ytkowania. Poprawie ulegaj¹ 
warunki ¿ycia mieszkañców, atrakcyj-
noœæ terenów i podmiotów gospoda-
rczych oraz dostêpnoœæ komunikacyjna. 
Powiat Limanowski podziwiany jest za 
konsekwentn¹ budowê nowych sal gim-
nastycznych jak i modernizacjê obiektów 
szkolnych

Koñcz¹c¹ siê III kadencjê rady 
powiatu uwa¿am za wyj¹tkow¹, mówi¹c 
dok³adniej, wyj¹tkowo korzystn¹ dla 
Powiatu Limanowskiego. Podkreœliæ pra-
gnê w³aœciwy klimat pracy w radzie 
powiatu, gdzie wspó³praca ponad po-
dzia³ami politycznymi by³a priorytetem. 

Przy pe³nej skutecznoœci pracy Zarz¹-
du, prowadzonego przez Starostê Jana 
Pucha³ê, pozyskano bezprecedensowy 
kapita³ rozwojowy, a jego wykorzystanie 
jest przyk³adowe. Jednoczeœnie wytyczono kierunki dalszego 
zrównowa¿onego rozwoju Powiatu Limanowskiego. 

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim wspó³-
twórcom sukcesów Powiatu Limanowskiego ostatniej kade-
ncji, zarówno zaanga¿owanym cz³onkom Rady Powiatu jak 
równie¿ Zarz¹dowi Powiatu, panu Sekretarzowi, wydzia³owi 
finansowemu z pani¹ Skarbnik na czele i ca³emu zespo³owi 
Urzêdu Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Uwzglê-
dnia siê wiêc koniecznoœæ dynamizowania przedsiêbiorczoœci 
mieszkañców, równie¿ dla realizowania przyjêtej dewizy 
Powiat Limanowski - Ostoja Natury i Zdrowia.

Koñcz¹ca siê kadencja przynios³a 
d³ugo oczekiwany zwrot w zakresie 
realizacji powiatowych inwestycji. To 
niew¹tpliwie najefektywniejsza kadencja 
ze wszystkich dotychczasowych. 

W kadencji 2006-2010, na udogod-
nienia i poprawê warunków ¿ycia miesz-
kañców ca³ego Powiatu Limanowskiego, 
przeznaczy siê w sumie ok. . 

Ten znacz¹cy postêp w zakresie 
zrealizowanych inwestycji jest efektem 
zgodnej, konsekwentnej, pozbawionej 

polityki i podzia³ów partyjnych, wspó³pracy Radnych, Zarz¹du 
i Starosty Powiatu Limanowskiego. Ka¿da decyzja zapadaj¹ca 
w radzie by³a solidnie przemyœlana, dlatego dziœ mo¿emy 
poszczyciæ siê tak du¿ymi osi¹gniêciami i inwestycjami. 

Wiele trudnoœci przypada³o na ci¹g³e przygotowywanie 
dokumentacji oraz sporz¹dzaniu wniosków o dofinanso-
wanie. Pozyskana kwota œrodków zewnêtrznych w wysokoœci 

 przekonuje mnie, ¿e Powiatem Limanowskim 
kieruj¹ ludzie zaanga¿owani i dobrze przygotowani do pe³nie-
nia tak odpowiedzialnej funkcji.

459 mln z³

104 mln z³

Kadencjê Rady Powiatu 2006 – 2010 
nale¿y zaliczyæ do bardzo udanych. 
Zwiêkszenie bud¿etu jest ogromnym 
osi¹gniêciem. Taki sukces wymaga³ 
ogromnej pracy nie tylko Zarz¹du Pow-
iatu, Rady Powiatu, ale tak¿e pracow-
ników Starostwa Powiatowego. Œrodki 
na inwestycje pozyskane zosta³y przede 
wszystkim na podstawie dobrze przygo-
towanych wniosków. Powiat Limanow-
ski nale¿y do czo³ówki powiatów w 
Polsce w pozyskiwaniu œrodków zewnê-
trznych, a przede wszystkim unijnych. Efektem tego jest 
i bêdzie powstawanie nowych firm i spadek bezrobocia.

Szczególn¹ satysfakcjê sprawia myœl, ¿e du¿a czêœæ tych 
inwestycji (zw³aszcza drogowych) zosta³a zrealizowana 
w Gminie Limanowa i Laskowa, w okrêgu którym zosta³em 
wybrany do Rady Powiatu. Ponadto w przysz³ym roku 
realizowana bêdzie kolejna du¿a inwestycja w Gminie 
Limanowa tj. modernizacja drogi powiatowej Limanowa-
Che³miec, gdzie oprócz nowej nawierzchni wybudowane 
zostan¹ chodniki w Mordarce, Pisarzowej, Mêcinie i K³odnem.

 

„M¹droœæ buduje dom, g³upota w³asn¹ 
rêk¹ go obala” – tymi s³owami rozpocz¹³em 
III Kadencjê jako Przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu, prosz¹c o budowanie w zgodzie 
naszego Domu - „Ma³ej Ojczyzny” - Ziemi 
Limanowskiej.

Dziêki takiej postawie Rady Powiatu, 
której mia³em zaszczyt przewodniczyæ, 
przy wspó³pracy z Zarz¹dem i pracowni-
kami Starostwa Powiatowego, podjêtych 
zosta³o dziesi¹tki historycznych uchwa³ 
dotycz¹cych wszechstronnego rozwoju 

naszego regionu. W tym upatrujemy du¿y sukces i udowa-
dniamy, ¿e mo¿na rz¹dziæ inaczej. 

Rada Powiatu Limanowskiego to przecie¿ “ma³y lima-
nowski parlament”, kieruj¹cy siê w swoich decyzjach trosk¹ 
o dobro naszych mieszkañców.

Bardzo dziêkujê Radzie Powiatu, Prezydium Rady, Zarz¹-
dowi Powiatu na czele z Starostami, Dyrektorom jednostek 
organizacyjnych, Parlamentarzystom, Radnym Sejmiku Woje-
wództwa Ma³opolskiego, Wójtom i Burmistrzom oraz wszys-
tkim, którzy wspierali poczynania naszego samorz¹du.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e 
w ci¹gu bie¿¹cej ka-
dencji nast¹pi³ ogro-
mny prze³om w roz-
woju Powiatu Lima-
nowskiego. To dziêki 
dobrej wspó³pracy 
Rady, Zarz¹du Powia-
tu oraz pracowników 
Starostwa i pozosta-
³ych jednostek orga-
nizacyjnych uda³o siê tak wiele zrobiæ. 
Znacz¹cy wp³yw na sukcesy Powiatu ma 
tak¿e stworzona przez Starostê w urzê-
dzie atmosfera. Uwa¿am, ¿e w pracy 
samorz¹dowej najwa¿niejszym celem 
powinno byæ dobro mieszkañców, dla-
tego jako Sekretarz Powiatu, postawi³em 
sobie za cel poprawê jakoœci œwiadczo-
nych przez urz¹d us³ug. Wprowadzono 
wiele nowatorskich rozwi¹zañ, które zao-
wocowa³y m.in. uzyskaniem presti¿o-
wego Certyfikatu Jakoœci ISO. 

  7  7

Jacenty Musia³ Tomasz Krupiñski

Jan Wiêcek
Cz³onek Zarz¹du 
Powiatu

Stanis³aw Piegza

Cz³onek Zarz¹du 
Powiatu

Andrzej MatlêgaMicha³ Mysza El¿bieta Nasta³ek
Skarbnik Powiatu

Wiceprzewodnicz¹cy 
Rady Powiatu

Przewodnicz¹cy 
Rady Powiatu

Wiceprzewodnicz¹cy 
Rady Powiatu

Sekretarz Powiatu
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ZARZ¥D POWIATUZARZ¥D POWIATU

PREZYDIUM RADY POWIATUPREZYDIUM RADY POWIATU

RADNI POWIATURADNI POWIATU

Stanis³aw Potaczek

Nieetatowy
Cz³onek Zarz¹du

Jan Pucha³a
Starosta

Franciszek Dziedzina
Wicestarosta

Jacenty Musia³
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Tomasz Krupiñski
Wiceprzewodnicz¹cy

Rady Powiatu

Micha³ Mysza
Wiceprzewodnicz¹cy

Rady Powiatu

W³adys³aw Bieda Jolanta Grzegorzek W³adys³awa Jamróz Ryszard Kaim Kazimierz Kowal Tadeusz Kubowicz

Mieczys³aw Kuziel Jacek Leœniak Maria Lupa Stanis³aw Nieczarowski Józef Pajdzik

Pawe³ Talar Mieczys³aw Uryga Wies³aw Wójtowicz Agata Ziêba

Jan Wiêcek

Anna Wilk

El¿bieta Nasta³ek
Skarbnik Powiatu
Limanowskiego

Andrzej Matlêga
Sekretarz

Stanis³aw Piegza
Nieetatowy

Cz³onek Zarz¹du

Boles³aw ¯aba
Etatowy

Cz³onek Zarz¹du

W zwi¹zku ze zrzeczeniem siê mandatu Radnego Powiatu Limanowskiego przez Romana Dudka, Rada 
Powiatu Limanowskiego w dniu 1 sierpnia 2007 roku na jego miejsce zaprzysiê¿y³a W³adys³awa Biedê.

W zwi¹zku z wyborem Radnego Powiatu Limanowskiego Wies³awa Janczyka na Pos³a RP, Rada Powiatu 
Limanowskiego w dniu 28 grudnia 2007 roku na jego miejsce zaprzysiê¿y³a Mieczys³awa Urygê.
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obro powiatu i regionu pozo-
staje jako suma m¹drych decy-Dzji, która by³a podejmowana 

przez Radê i Zarz¹d Powiatu, Komisje 
Rady, Dyrektorów jednostek organi-
zacyjnych i pracowników. To przy 
wspó³pracy parlamentarzystów, rad-
nych Województwa Ma³opolskiego, 
Wójtów, Burmistrzów dziêki tak sze-
roko pojêtej wspó³pracy na wielu 
p³aszczyznach nasz powiat zaj¹³ czo-
³owe miejsca w rankingu powiatów w 
Polsce o czym szerzej piszemy w tym 
wydaniu. 

Musimy mieæ œwiadomoœæ ze we 
wspó³czesnych koncepcjach polityki re-
gionalnej dominuje idea partnerstwa a nie 
konfrontacji. Na dobro pañstwa wp³ywaj¹ 
wszystkie decyzje wszystkich szczeblów 
administracyjnych - w tym samorz¹do-
wych. Powiat jest kluczowym aktorem na 
scenie polityki samorz¹dowej i wspó³-
dzia³ania w zarz¹dzaniu publicznym. Jeœli 
tego wspó³dzia³ania nie ma to wg prof. 
Micha³a Kuleszy powiat nie realizuje 
swojej misji cywilizacyjnej. Maj¹c to na 
uwadze w ci¹gu tych 4 lat, poczynania 
naszej rady, by³y ukierunkowane na sze-
roko pojêt¹ wspó³pracê. 

Wszelki prace rady i komisji ukierun-
kowane by³y na wszechstronny rozwój, 
który mo¿liwy jest m.in. poprzez maksy-
malne wykorzystanie œrodków unijnych. 
M¹dra polityka ponad podzia³ami, przy 
œcis³ej wspó³pracy z Zarz¹dem Powiatu, 
samorz¹dami i innymi instytucjami, przy-
nios³a wymierzone efekty o czym œwiad-
cz¹ zrealizowane inwestycje oraz wyró-
¿nienia dla powiatu.

Rada Powiatu Limanowskiego pod-
czas III kadencji obradowa³a na 42 se-
sjach, na których podjêto 418 uchwa³ 
oraz kilka rezolucji i oœwiadczeñ.

Aktywnie dzia³a³ ponadto zarz¹d po-
wiatu, dyrektorzy i pracownicy jednostek, 
który realizowa³ jako organ wykonawczy, 

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Jacenty Musia³ wraz
z Wiceprzewodnicz¹cymi Tomaszem Krupiñskim 
i Micha³em Mysz¹

Prof. Jerzy Regulski twórca ustawy samorz¹dowej, jednoznacznie okreœla, ¿e „samorz¹dy 
powo³ane s¹ po to by pe³niæ rolê s³u¿ebn¹ wzglêdem swoich mieszkañców, a nade wszystko 
prowadziæ politykê prorozwojow¹”. Koniec III kadencji to czas podsumowañ i refleksji nad 
minionym okresem, nad tym co uda³o siê zrealizowaæ a co bêdzie przedmiotem realizacji 
w kolejnych latach. 

strategiczne kierunki dzia³ania, wska-
zane i uchwalone przez radê. Wykazuj¹c 
siê du¿¹ kompetencj¹, kreatywnoœci¹ i 
skutecznoœci¹. To samorz¹d terytorialny 
powinien byæ g³ównym kreatorem roz-
woju regionalnego. 

Od wejœcia Polski do Unii Europejskiej 
do 2013 roku, mamy najlepszy czas, by 
nadrobiæ historyczne i gospodarcze zale-
g³oœci. To ogromna szansa której nie zma-
rnowaliœmy, dlatego te¿ maj¹c tê œwiado-
moœæ, wszystkie dzia³ania rady i zarz¹du 
ukierunkowane by³y na rozwój a nie polity-
kierstwo i partyjniactwo. 

Najistotniejsze podjête uchwa³y:
-Wyra¿enie zgody na wydzier¿awienie 
przez Szpital Powiatowy w Limanowej na 
okres 10 lat, obiektu stacji dializ.
-modernizacja wielu kilometrów dróg po-
wiatowych 116 km, ok. 50 km chodników: 
W trosce o sprawnoœæ komunikacyjn¹ w 
relacji Limanowa-Kraków, podjêta zo-
sta³a uchwa³a dotycz¹ca wyra¿enia woli 
przyst¹pienia do realizacji wraz z pow. 
Bocheñskim drogi Stare Rybie-Tarnawa
-modernizacja drogi powiatowej £ososina 
Dolna-Ujanowice-M³ynne, przy wspó³pra-
cy z powiatem nowos¹deckim.
- budowa krytej p³ywalni, która zrealizo-
wana jest wspólnie z Miastem Limanowa.
- budowa tras samochodowych Limano-
wa prze³êcz pod Ostr¹ ze œrodków 
rozwoju kultury fizycznej
- podjêcie uchwa³ dot. nawi¹zania przyja-
Ÿni i wspó³pracy z miastem Dolny Kubin 
oraz powiatami S³awieñskim i K³odzkim, 
które przyczyni¹ siê do wzajemnej pomo-
cy i relacji miêdzy samorz¹dami,

Na nasze wsparcie mogli liczyæ rów-
nie¿ Stra¿ Po¿arna, Policja, Stra¿ Grani-
czna, aktywnie w³¹czaj¹cy siê w zape-
wnienie bezpieczeñstwa miszkañcom.

Ponadto aktywnie dzia³a³o 11 Komisji 
Rady, które obradowa³y podczas 344 po-
siedzeñ, opiniuj¹c wszystkie uchwa³y 
oraz podejmuj¹c liczne wnioski.

Troska o m.in. rozwój gospodarczy 
i spo³eczny, poprawa standardów ¿ycia 
mieszkañców, wzrost zatrudnienia, 
bezpieczeñstwo, polepszenie oferty 
edukacyjnej, zdrowia mieszkañców, 
wykorzystanie walorów przyrodni-

Jako samorz¹dowcy nie byliœmy rów-
nie¿ obojêtni na klêski ¿ywio³owe, powo-
dzie i osuwiska, które mia³y miejsce na 
terenie Powiatu Limanowskiego. Udzieli-
lismy wsparcia finansowego dla najbar-
dziej potrzebuj¹cych gmin: Limanowa, 
Laskowa, Jod³ownik. 

czych i kulturowych - to wyznaczniki 
nowoczesnego samorz¹du.

Chcia³bym podziêkowaæ ca³ej Radzie 
Powiatu Limanowskiego w szczególnoœci 
Wiceprzewodnicz¹cym Rady za pomoc 
w pracy, Zarz¹dowi Powiatu na czele ze 
Starostami Janem Pucha³¹ i Franciszkiem 
Dziedzin¹, Dyrektorom wydzia³ów, praco-
wnikom jednostek, pos³om Ziemi Limano-
wskiej, wójtom i burmistrzom, radnym 
ró¿nych szczebli a nade wszystko miesz-
kañcom Powiatu Limanowskiego, za 
czynne w³¹czanie siê w realizacjê licznych 
przedsiêwziêæ spo³eczno-edukacyjno-kul-
turalnych-gospodarczych. Troska o do-
bro wspólne naszej Ma³ej Ojczyzny – 
ziemi limanowskiej powinna byæ spra-
w¹ priorytetow¹.

Uroczyste przekazanie dla Powiatu 
Limanowskiego, ufundowanego przez Radych 
Powiatu III kadencji. “Troska o dobro wspólne 
podstawowym obowi¹zkiem w³adzy” - Sentencja ta 
zapisana na sztandarze niech bêdzie mottem 
przewodnim dla wszystkich samorz¹dowców 
w wype³nianiu ich s³u¿by publicznej. 

sztandaru 

Nowoczesny samorz¹d
- wyznacznikiem pracy Rady Powiatu Limanowskiego III kadencji

Jacenty Musia³
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 uroczystoœciach  uczestniczyli liczni goœcie 
zarówno z Województwa Ma³opolskiego, jak Wrównie¿ przedstawiciele w³adz Powiatu Lima-

nowskiego z Janem Pucha³¹, Starost¹ Limanowskim na 
czele  oraz w³adze Miasta Limanowa.

Podczas otwarcia obecni byli tak¿e cz³onkowie Rady 
Spo³ecznej Szpitala, dyrektorzy szpitali stowarzyszonych  oraz 
personel medyczny Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Uroczystoœæ otwarcia bloku 
rozpocz¹³ Dariusz Socha Dyre-
ktor Szpitala Powiatowego w 
Limanowej, który zaprezentowa³ 
rosn¹c¹ liczbê inwestycji prze-
prowadzanych w szpitalu na 
przestrzeni lat 2007-2010 (mo-
dernizacjê poradni i oddzia³ów 
szpitala, zakup specjalistyczne-
go sprzêtu medycznego, budo-
wê “Ciep³ej sieni” i budowê Bloku 
Operacyjnego).

Dyrektor podczas swojego 
przemówienia stwierdzi³, i¿ “Bu-
dowa bloku operacyjnego to dla 
szpitala  epokowa wprost zmia-
na”. Szczególne s³owa podziê-
kowania skierowa³ do wszystkich 

osób zaanga¿owanych w realizacjê tej inwestycji, gdy¿ tylko 
dziêki wspania³ej wspó³pracy z wszystkimi uda³o siê osi¹gn¹æ 
sukces jakim jest powstanie nowego obiektu. “(…)Pragnê 
podziêkowaæ wszystkim osobom, które mia³y udzia³ w 

realizacji tego przedsiêwziêcia(...) Chcê podziêkowaæ 
wszystkim lekarzom, pielêgniarkom, administracji, zwi¹-
zkom zawodowym, s³u¿bom pomocniczym a w szczegól-
noœci dzia³owi technicznemu, który w³o¿y³ w tê inwestycjê 
ca³e serce.(…)”. 

Przemawia³ równie¿ Starosta Limanowski Jan Pucha³a, 
który mówi³:”(…)Zarz¹d Powiatu Limanowskiego od pocz¹tku 
wspiera finansowo dzia³ania dyrekcji Szpitala Powiatowego w 
Limanowej. Obecna bardzo dobra sytuacja szpitala i 
prowadzone tam inwestycje to wynik dobrego zarz¹dzania 
placówk¹ przez poprzedniego dyrektora Antoniego Roga i 
obecnego Dariusza Sochê, jak i efekt wielu wyrzeczeñ ze strony 
pracowników szpitala, za co nale¿¹ im siê ogromne podziêko-
wania.(…)”

Nowy Blok Operacyjny - otwarty!
20 paŸdziernika 2010 r.- historyczna data w dziejach Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Szpital Powiatowy w Limanowej wybudo-
wano w latach 70-tych. Przez ten czas szpital 
przechodzi³ du¿e zmiany, pocz¹wszy od restru-
kturyzacji a¿ po proces odd³u¿ania. Wejœcie 
Polski do Unii Europejskiej zobligowa³o nas do 
spe³nienia kolejnych wymagañ oraz dostoso-
wania siê do norm i przepisów unijnych.Od po-
cz¹tku sprawowania funkcji Dyrektora tutejszej 

placówki staram siê, by dzia³ania moje i ca³ego personelu 
zmierza³y do poprawy warunków i komfortu leczenia pacjentów 
na-szego szpitala. Dziêki tym staraniom oraz dziêki pracy mojego 
poprzednika Dyrektora Antoniego Roga, limanowski szpital jest 
jednym z nielicznych, który nieustannie prowadzi inwestycje, w 
którym coœ siê dzieje i który jest szpitalem dochodowym. W roku 
2010 nak³ady inwestycyjne szpitala przekroczy³y kwotê 9 mln z³, 
z czego ponad 3 mln z³ to œrodki w³asne szpitala! Jest to 
naprawdê ogromne osi¹gniêcie. Pozosta³ czêœæ nak³adów to 
œrodki unijne oraz dotacje Powiatu Limanowskiego. W tym roku 
oprócz kontynuacji ci¹gu remontów oddzia³ów, czy zakupu 
nowego sprzêtu medycznego, szczególnym wydarzeniem by³o 
otwarcie nowego bloku operacyjnego, który jest inwestycj¹ o 
kluczowym znaczeniu dla bezpieczeñstwa zdrowotnego 
mieszkañców ca³ego powiatu. Obecnie trwaj¹ przetargi na 
specjalistyczny sprzêt na wyposa¿enie bloku, tak, by jak 
najszybciej pacjenci mogli byæ operowani w nowych warunkach.

Taka kondycja szpitala jest równie¿ rezultatem bardzo do-
brej wspó³pracy z Zarz¹dem i Rad¹ Powiatu Limanowskiego. 
Obecny Zarz¹d Powiatu Limanowskiego jako jednostka nad-
zoruj¹ca Szpital, co jest szczególnie wa¿ne, nie tylko 
nadzoruje, ale przede wszystkim wspiera rozwój szpitala, 
poprzez dofinansowania, zakup sprzêtu, czy pomoc w pozy-
skaniu œrodków unijnych.

Jestem przekonany, ¿e dalsza wspó³praca z Powiatem, 
wspomagana ogromnym zaanga¿owaniem wszystkich praco-
wników szpitala zaowocuje dalszym rozwojem Szpitala Powia-
towego w Limanowej, czego i sobie i Pañstwu ¿yczê.

Szanowni Pañstwo.

Dariusz Socha
Dyrektor Szpitala Powiatowego

w Limanowej



Limanowski Szpital jako jeden z 
trzech szpitali w Ma³opolsce 
uhonorowany jest certyfikatem 
"Szpital Przyjazny Dziecku". W 
ca³ym kraju na 440 szpitali tylko 
8 3  m o ¿ e  p o c h w a l i æ  s i e  
posiadaniem tego tytu³u. Certyfikat ten 
przyznawany jest szpitalom, które k³ad¹ 
zwiêkszony nacisk na karmienie piersi¹ i 
przebywanie dziecka z matk¹ od pierwszej 
chwili po narodzinach. 

 Obecnie Pacjentki 
maj¹ do dyspozycji œwietnie przeszkolony 
personel, który troszczy siê o dobre samo-
poczucie matek i ich dzieci. 

Jego wdro¿enie 
wymaga³o ogromnego wysi³ku ze strony 
ca³ego personelu, zarówno w zakresie 
organizacji pracy, jak i zmiany nastawienia, 
podejœcia do pacjentki.

Nak³ady inwestycyjne 
Szpitala Powiatowego 
w Limanowej
w latach 
2007 - 2010 r.

Od 2007 roku systematycznie wzrasta 
iloœæ œrdoków pieniê¿nych, które szpital 
przeznacza na zadania inwestycyjne. 
Tylko do  2010 roku osi¹gnê³y 
one rekordow¹ wysokoœæ ponad 9 mln z³,
 z czego ponad 3 mln pochodzi ze œrodków 
w³asnych szpitala.

wrzeœnia

Po pierwsze Pacjent!
ata 2007 - 2010 dla Szpitala Powiatowego w Limanowej mo¿na 
uznaæ za niezwykle udane. W tym czasie szpital wzbogaci³ siê o Lsprzêt medyczny za blisko 2,7 mln z³, za oko³o 1,5 mln z³ 

zmodernizowane zosta³y oddzia³y i poradnie specjalistyczne szpitala. 
Zrealizowano tak¿e historyczn¹ inwestycjê, czyli budowê bloku 
operacyjnego za kwotê ponad 11 mln z³, w koñcowym etapie realizacji 
jest kolejna inwestycja: budowa „ciep³ej sieni”, której planowany termin 
zakoñczenia  to grudzieñ 2010 r. Jan Pucha³a

Starosta 
Limanowski

Zawsze podkreœla³em, i¿ nale-
¿y podj¹æ wszelkie dzia³ania wspie-
raj¹ce rozwój Szpitala Powiatowe-
go. Dlatego te¿ Zarz¹d i Rada 
Powiatu zawsze podejmuj¹ decy-
zje, które pozwalaj¹ na dofinanso-
wanie zakupu sprzêtu medyczne-
go, czy prowadzonych przez szpital 
inwestycji. Obecnie pragniemy 
równie¿ wspomóc szpital w dopo-
sa¿eniu nowego bloku operacyj-
nego. W tym celu, decyzj¹ Zarz¹du i 
Rady Powiatu przeznaczyliœmy 
500 tys. z³ na ten cel.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej d¹¿y do tego, 
by szpital nie tylko dysponowa³ najlepszym sprzêtem, ale tak¿e, 
by dla pacjenta pobyt w szpitalu, czy te¿ korzystanie z poradni 
by³o jak najbardziej komfortowe. 

W tym celu ju¿ w 2008 rozpoczêto szereg remontów, które 
zapocz¹tkowane zosta³y modernizacj¹ pomieszczeñ u¿ytko-
wanych przez zespo³y wyjazdowe, poprzez ich adaptacjê dla 
potrzeb Opieki Ca³odobowej. W chwili obecnej po stronie opieki 
ca³odobowej znajduje siê: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy 
oraz poczekalnia dla pacjentów, zaœ po stronie u¿ytkowanej 
przez zespo³y wyjazdowe odnowiono pokój ordynatora, 
sekretariat oraz pomieszczenia socjalne.

W 2009r. ze œrodków w³asnych szpitala wyremontowano 
pomieszczenia Oddzia³u Ginekologii i Po³o¿nictwa. Za kwotê 
ponad 170 tys z³. odnowiono sale zabiegowe, ³azienki i 
sanitariaty. Wszystkie pomieszczenia doposa¿ono w nowe 
meble. Aktualnie oddzia³ spe³nia wszystkie obowi¹zuj¹ce 
standardy i wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Estetyka 
nowych wnêtrz oraz doposa¿enie gabinetów z pewnoœci¹ 
poprawi³y tak¿e komfort przebywaj¹cych tam  pacjentek.

W 2007 roku Szpital Powiatowy w Limanowej 
uzyska³ certyfikat potwierdzaj¹cy wdro¿enie 
systemu zarz¹dzania jakoœci¹, zgodny z norm¹ 
PN-EN ISO 9001-2000 oraz jego skuteczn¹ 
realizacjê. W maju 2010r. odby³ siê audit 
recertyfikuj¹cy w celu sprawdzenia stopnia 
spe³nienia wymagañ okreœlonych w ISO. Audit 
wypad³ pozytywnie – Szpital spe³nia wszelkie 
wymagania zwi¹zane z systemem zarz¹dzania 
jakoœci¹. 

Zmodernizowane pomieszczenia Zespo³u Poradni 
Specjalistycznych wraz z utworzonym punktem rejestracyjnym.

Kolejna du¿a inwestycja maj¹ca na celu zwiêkszenie komfortu 
leczenia pacjentów to modernizacja pomieszczeñ Zespo³u Poradni 
Specjalistycznych. Wyremontowana czêœæ I piêtra obejmuje 
Poradnie: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
Onkologiczn¹, Kardiologiczn¹, Reumatologiczn¹, Laryngolo-
giczn¹, Alergologiczn¹, Nefrologiczn¹, Pracowniê EKG oraz 
Pracowniê EEG. To wszystko za kwotê prawie 550 tysiêcy z³otych.

Kompleksowo zmodernizowano tak¿e Pracowniê Bakteriolo-
giczn¹. Natomiast w chwili obecnej trwa remont Oddzia³u Chirurgii 
Ogólnej i Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych (czêœæ mêska).

Modernizacja pomieszczeñ u¿ytkowych szpitala powiatowego
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Krzy¿ na Miejskiej Górze

“Orkanówka” w Porêbie Wielkiej

 Jesienne pejza¿e

Sadownictwo w Powiecie

Pasmo Gorców

Przydro¿ne kapliczki

Wie¿a widokowa na mogielicy

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

Makowica

Ba³a¿ówka

Zamieœcie
Pod³opieñ

Piekie³ko

Sowliny

Pasmo Beskidu Wyspowego
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