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ISO

tarostwo Powiatowe w Limanowej uzyska³o 
certyfikat ISO w nastêpstwie dokonanego Sauditu certyfikuj¹cego przeprowadzonego 

przez niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹ IMQ S.p.A. 
Audit ten potwierdzi³ zgodnoœæ Systemu Zarz¹dzania 
Jakoœci¹ wdro¿onego w Starostwie Powiatowym z 
wymaganiami normy EN ISO 9001:2008. W zwi¹zku z 
powy¿szym, na wniosek zespo³u auditorów, Komitet 
Techniczny przyzna³ Starostwu Powiatowemu w 
Limanowej certyfikat jakoœci (...). 

...wiêcej na 9 str.
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JAN PUCHA£A
Starosta Limanowski

Szanowni Pañstwo

„Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w najbli¿szym czasie, zostanie rozpisany przetarg 
na budowê kompleksu basenów geotermalnych w Porêbie Wielkiej. 

Polska Akademia Nauk wykona³a ju¿ studium pozyskania i zagospodarowania energii wód geoter-
malnych w Porêbie Wielkiej. (…) Jednak przed rozpoczêciem wydobywania solanki, potrzebne s¹ 
ostateczne, specjalistyczne badania. Zgodê na ich przeprowadzenie wyda³o Ministerstwo Œrodowiska. 
Musimy byæ wiarygodnym partnerem dla przysz³ych inwestorów. Nie mo¿emy opieraæ siê na odwiertach 
sprzed kilkudziesiêciu lat. Sytuacja musi byæ przejrzysta i pewna dla kogoœ, kto chce zainwestowaæ 
pieni¹dze. 

Dziêki uzyskanej koncesji na wstêpne wydobywanie, która ma potwierdziæ wszystkie wczeœniejsze 
badania i tezy, bêdziemy staraæ siê o dofinansowanie na przeprowadzenie odwiertów z Ministerstwa 
Œrodowiska, bo mamy tak¹ mo¿liwoœæ. Jeœli nie uda siê pozyskaæ pieniêdzy to jesteœmy przygotowani na 
pokrycie kosztów z w³asnych funduszy. Po uzyskanej koncesji i potwierdzeniu badañ bêdziemy mogli 
przyst¹piæ do oficjalnych rozmów z inwestorami. W ka¿dym razie jesteœmy na dobrej drodze do realizacji 
tego zadania, które od ponad 30 lat by³o marzeniem nie tylko mieszkañców Gminy NiedŸwiedŸ, ale ca³ego 
Powiatu Limanowskiego (…).” 

Spó³ka Gorczañskie Wody Termalne otrzyma³a w³aœnie 
koncesjê na przeprowadzenie badañ w jednym z odwier-
tów w Porêbie Wielkiej, wydan¹ przez Departament Geolo-
gii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska. 
Koncesja zezwala na naukowe sprawdzenie walorów eks-
ploatacyjnych wód termalnych w odwiercie Porêba Wielka 
IG -1. Badania wyka¿¹ przede wszystkim, czy wydajnoœæ 
Ÿród³a umo¿liwia budowê basenów geotermalnych z zaple-
czem hotelowo-sanatoryjno-gastronomicznym.

Baseny Geotermalne coraz bli¿ej

Wykorzystanie wód geotermalnych stanowiæ bêdzie wa¿ny 
czynnik, stymuluj¹cy lokaln¹ gospodarkê, a tak¿e przyczyni siê 
do wzrostu atrakcyjnoœci ca³ego regionu. Kwestia ta ma szcze-
gólne znaczenie ze wzglêdu na potencja³ turystyczny Gorców i 
Beskidu Wyspowego. Geotermia w Porêbie Wielkiej, stanie siê 
ogromnym atutem turystycznym Powiatu Limanowskiego. 
Trwaj¹ bowiem przygotowania do budowy kompleksu base-
nów geotermalnych w Porêbie Wielkiej, zlokalizowanych w 
pobli¿u Gorczañskiego Parku Narodowego.

Celem bezpoœrednim przedsiêwziêcia jest budowa cen-
trum rekreacyjnego z basenami geotermalnymi i dodatkowymi 
atrakcjami, obiektami sportowymi, na bazie eksploatacji istnie-
j¹cego odwiertu solanki termalnej w Porêbie Wielkiej. 

Celem dalekosiê¿nym jest wzrost atrakcyjnoœci Powiatu 
Limanowskiego oraz ca³ej Ma³opolski, skutkuj¹cy wykorzysta-
niem i rozwojem infrastruktury turystycznej.

Ju¿ w latach 70-tych zesz³ego stulecia w Gminie Nie-
dŸwiedŸ przeprowadzono odwierty próbne, a w roku 2005 zos-
ta³o wykonane przez Polsk¹ Akademiê Nauk, studium pozys-
kania i zagospodarowania energii wód geotermalnych w 
Porêbie Wielkiej do celów rekreacyjnych i ciep³owniczych. Od 
samego pocz¹tku istnienia odwiertów Wójt Gminy NiedŸwiedŸ 
Janusz Potaczek osobiœcie zaanga¿owa³ siê w realizacjê tej 
inwestycji - inspirowa³ i motywowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do 
budowy basenów geotermalnych w Porêbie Wielkiej. 

W 2007 roku Powiat Limanowski wraz z Gmin¹ NiedŸwiedŸ 
a tak¿e Miastem i Gmin¹ Mszana Dolna zawi¹za³ spó³kê z o.o. 
pod nazw¹ „Gorczañskie Wody Termalne”. Misj¹ samorz¹-
dowej spó³ki jest wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii w 
celach turystycznych i rekreacyjnych, a tak¿e ciep³owniczych.

Szansa dla regionu 

Trochê historii... 

Zgodnie z zamierzeniami wyra¿onymi w Expose Starosty 
Limanowskiego Jana Pucha³y, trzecia kadencja Rady Powiatu 
Limanowskiego przebiega pod znakiem historycznych inwe-
stycji. Jest to czas pe³en wyzwañ i dzia³añ zakoñczonych 
sukcesem. Dziêki wzorowej wspó³pracy Zarz¹du i wiêkszoœci 
Radnych Powiatu Limanowskiego, realizowanych jest wiele 
przedsiêwziêæ, które wp³ywaj¹ na równomierny rozwój ca³ego 
Powiatu Limanowskiego. Trwaj¹ce przygotowania do budowy 
kompleksu basenów geotermalnych w Porêbie Wielkiej s¹ tego 
dobitnym  przyk³adem. Zmiany jakie ci¹gle zachodz¹ w trakcie 
obecnej kadencji, widoczne s¹ we wszystkich dziedzinach 
¿ycia.

Od momentu objêcia funkcji Starosty Limanowskiego Jan 
Pucha³a osobiœcie anga¿owa³ siê we wszystkie dzia³ania 
dotycz¹ce powstania i funkcjonowania spó³ki „Gorczañskie 
Wody Geotermalne”. Efektem tych dzia³añ by³o m.in......

- wydanie decyzji o wygaszeniu prawa trwa³ego zarz¹du Gorczañ-
skiemu 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, ówczesnemu Prezesowi 
Spó³ki „Gorczañskie Wody Geotermalne”.

Jak niemo¿liwe staje siê mo¿liwe... 

Powiat Limanowski przekaza³ 1 mln z³.
Spó³ce “Gorczañskie Wody Termanle”, 
a tym samym jest najwiêkszym udzia³owcem w spó³ce.

Na miejscu odwiertu wód geotermalnych w Porêbie Wielkiej byli m.in.: Jan Pucha³a Starosta 
Limanowski,Tadeusz Patalita Wójt Gminy Mszana Dolna, Stanis³aw Gaw³owski Wiceminister 
Gospodarki, Janusz Tomasiewicz Dyrektor Gorczañskiego Parku Narodowego, Marek M¹kowski 
Prezes Spó³ki “Gorczañskie Wody Termalne” oraz Janusz Potaczek Wójt Gminy NiedŸwiedŸ

Od tego siê zaczê³o...



Franciszek Dziedzina
Wicestarosta Limanowski

Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury domów 
pomocy spo³ecznej o 
zasiêgu ponadgmin-
nym oraz umieszcza-
nie w nich skierowa-
nych osób jest zada-
niem w³asnym powiatu. 
Domy pomocy spo³e-
cznej funkcjonuj¹ce na 
terenie naszego powia-
tu posiadaj¹ ³¹cznie 
167 miejsc statuto-
wych. W 2009 roku 
wp³ynê³o 58 wniosków 
o umieszczenie w 
DPS. Wydano 43 
decyzji o umieszcze-
niu. Wszystkie domy 
pomocy spo³ecznej 
osi¹gaj¹ wymagany 
wskaŸnik zatrudnienia 
personelu merytory-
cznego i posiadaj¹ 
wpis do rejestru Woje-
wody Ma³opolskiego 
na czas nieokreœlony.

Jest ogromna potrzeba funkcjonowania tego typu instytucji w naszym powiecie.

Pomoc spo³eczna w naszym powiecie

Krok 1

godnie z przepisami ustawy o pomocy 
spo³ecznej, osobie wymagaj¹cej ca³o-Zdobowej opieki z powodu wieku, choro-

by, lub niepe³nosprawnoœci, niemog¹cej 
samodzielnie funkcjonowaæ w codziennym 
¿yciu, której nie mo¿na zapewniæ niezbêdnej 
pomocy w formie us³ug opiekuñczych, w 
miejscu zamieszkania przez rodzinê i gminê 
przys³uguje prawo do umieszczenia w domu 
pomocy spo³ecznej.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domów 
Pomocy Spo³ecznej, jako zadanie w³asne 
powiatu, finansowane jest w dwojaki sposób. W 
stosunku do osób umieszczonych przed 
01.01.2004r. na „starych zasadach” tj. ze œrod-
ków dotacji celowej oraz z odp³atnoœci osoby 
skierowanej do DPS. Natomiast odnoœnie osób 
kierowanych po 01.01.2004r. wed³ug „nowych 
zasad” tj. pobyt w DPS jest odp³atny do wyso-
koœci œredniego miesiêcznego kosztu utrzyma-
nia.

Domy pomocy spo³ecznej funkcjonuj¹ce na 
terenie naszego powiatu posiadaj¹ ³¹cznie 167 
miejsc. Miesiêczny koszt utrzymania  jednego 
mieszkañca w roku 2010 wynosi: 

DPS Limanowa - 
DPS Mszana Dolna –  
DPS Kasina Wielka – 

2 544,80 z³.
2 694,16 z³.
2 578,99 z³.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Limanowej dy-
sponuje 60 miejscami sta³ego pobytu dla osób 
przewlekle somatycznie chorych. Przedzia³ wie-
kowy podopiecznych to 30-96 lat, spoœród 59 
mieszkañców - 41 przekroczy³o 75 rok ¿ycia, co 
ma  znaczenie ze wzglêdu na specyfikê opieki. W 
Domu realizowane s¹ us³ugi bytowe, opiekuñcze 
i wspomagaj¹ce. Na dzieñ dzisiejszy przebywaj¹ 
w Domu 24 osoby wg „starych zasad” / dotacja z 
bud¿etu pañstwa / i 36 osób wg „nowych zasad” / 
finansowanie przez gminy lub rodziny/.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Mszanie Dolnej, 
dysponuje baz¹ lokalow¹ przeznaczon¹ dla 46 
osób przewlekle psychicznie chorych. Osoby 
zamieszkuj¹ce w placówce to g³ównie osoby w 
œrednim wieku - od 22 do 75lat i wiêcej. Na dzieñ 
dzisiejszy przebywaj¹ w Domu 33 osoby wg 
„starych zasad” / dotacja z bud¿etu pañstwa / 
i 13 osób wg „nowych zasad” / finansowanie 
przez gminy lub rodziny/.

Niepubliczny Dom Pomocy Spo³ecznej w 
Kasinie Wielkiej prowadzony jest przez „EGIDA” 
Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie 
Chorych i przeznaczony jest dla 61 osób prze-
wlekle psychicznie chorych. Aktualnie przebywa 
w nim 62 pensjonariuszy. Ze Stowarzyszeniem  
tym Powiat Limanowski podpisa³ umowê na 
realizacjê zadania: „prowadzenie domu dla osób 
przewlekle psychicznie chorych.
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Dziêki realizacji tego 
projektu przez Powiat 
Limanowski, ucznio-
wie szkó³ ponagimna-
zjalnych bêd¹ ucze-
stniczyæ w prakty-
cznych zajêciach bran-
¿owych, konsultacjach 
z doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego, 
lekcjach terminologii 
zawodowej w jêzykach 
obcych. W ramach 
projektu planowane 
jest równie¿ wyposa-
¿enie szkó³ w sprzêt 
techniczny i dydak-
tyczny. Poprawa jako-
œci kszta³cenia zawo-
dowego poprzez 
skuteczniejsze powi¹-
zanie oferty z potrze-
bami rynku pracy, w 
znaczny sposób uspra-
wni system edukacji 
m³odzie¿y w naszym 
powiecie. 

 dniu 31 sierpnia 2010r. w Zespó³ 
Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³-Wc¹cych w Limanowej, przedstawi-

ciele w³adz Powiatu Limanowskiego dokonali 
odbioru prac zwi¹zanych z modernizacj¹ 
pomieszczeñ przeznaczonych na pracownie 
dydaktyczne. 

Starostwo Powiatowe w Limanowej jako nad-
zorca nad szko³ami ponadgimnazjalnymi, reali-
zuje inwestycje wykonane w ramach projektu 
„Przebudowa i wyposa¿enie placówek kszta³ce-
nia zawodowego Powiatu Limanowskiego jako 
wzmocnienie oferty Po³udniowoma³opolskiej 
Sieci Edukacji Zawodowej.”

Przebudowa i wyposa¿enie placówek kszta³cenia zawodowego Powiatu Limanowskiego

Boles³aw ¯aba
Cz³onek Zarz¹du Powiatu

Nowe pracownie zawodowe

Istotnym elementem realizacji przedmioto-
wego projektu jest zakup sprzêtu do wyposa-
¿enia pracowni nauk zawodu, sal wyk³adowych, 
czytelni multimedialnych. Obecna, baza 
dydaktyczna pracowni nauk zawodu jest w 
wiêkszoœci ju¿ przestarza³a, zu¿yta i bardzo 
odbiega od urz¹dzeñ obecnie stosowanych w 
zak³adach pracy. 

Zakup nowoczesnego sprzêtu znacznie 
poprawi jakoœæ bazy dydaktycznej placówek, 
umo¿liwi wdra¿anie nowych sposobów naucza-
nia, podniesie jakoœæ kszta³cenia uczniów oraz 
stworzy mo¿liwoœæ utworzenia nowych kierun-
ków nauczania (w oparciu o nowe pracownie 
przewidziano utworzenie: zawodu operator 
obrabiarek skrawaj¹cych, blacharz samocho-

dowy, elektromechanik pojazdów samochodo-
wych).

Na terenie Powiatu Limanowskiego realizacja 
projektu obejmuje:
1) w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólno-
kszta³c¹cych w Limanowej;

utworzenie nowych pracowni: samocho-
dowej – zajêcia teoretyczne, elektrome-
chaniki pojazdów samochodowych oraz 
obrabiarek numerycznych CNC,
modernizacja istniej¹cych pracowni: samo-
chodowej – zajêcia praktyczne, mechani-
cznej, spawalniczej.

2) w Zespole Szkó³ Techniczno – Informaty-
cznych w Mszanie Dolnej;

utworzenie nowych pracowni: obrabiarek 
numerycznych CNC, spawalniczej, informa-
tycznej (laboratorium CAD/ECDL, sala wy-
k³adowa CAD/CNC/ECDL, czytelnia multime-
dialna)
rozbudowê czêœci szko³y o ³¹cznik pomiêdzy 
g³. budynkiem szko³y, a sal¹ gimnastyczn¹

3) w Zespole Szkó³ Nr 1 w Limanowej
utworzenie nowej pracowni: turystycznej - 
hotelarstwa

4) w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w 
Mszanie Dolnej
utworzenie nowych pracowni: jêzykowych



4

Jan Wiêcek
Cz³onek Zarz¹du 
Powiatu

a Rynku w Skrzydlnej 1 wrzeœnia 
2010r. odby³o siê oficjalne przeciêcie Nwstêgi i poœwiecenie zmodernizowa-

nego ci¹gu dróg wykonanych na terenie 
Gminy Dobra w latach 2009-2010 w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011 tzw. „Schetynówek”.

Remont ci¹gu dróg gminnych na terenie 
Gminy Dobra w tym remont drogi gminnej 
Skrzydlna-Rynek i budowy chodników” wynosz¹ 
1 665 768,03 z³.

Zadanie zrealizowane by³o przez Gminê 
Dobra, przy finansowym udziale œrodków pie-
niê¿nych z Bud¿etu Pañstwa - 833 tys z³.oraz 
Bud¿etu Powiatu Limanowskiego - 250 tys z³. 
Œrodki w³asne Gminy to 583 tys z³.
Zakres wykonywanych robót w ramach realizo-
wanego zadania:
1. Droga „Skrzydlna-Rynek” d³. 680 mb
2. Droga „Skrzydlna-Dolinami” d³. 2570 mb.
3. Droga „Por¹bka-Podlesie” d³. 1010 mb.
4. Przebudowa skrzy¿owania z droga powia-
tow¹ nr 1622K relacji D¹bie- Szczyrzyc- Skrzy-
dlna- Dobra.

Uroczystoœci swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni³ 
Wojewoda Ma³opolski Stanis³aw Kracik, a tak¿e 

"Schetynówka" w Skrzydlnej

Dyr. Wydzia³u Zarz¹dzania Funduszami Euro-
pejskimi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego 
w Krakowie Stanis³aw Pajor. Na uroczystoœci 
oprócz gospodarza terenu Wójta Gminy Dobra 
Benedykta Wêgrzyna i Przewodnicz¹cego Rady 
Gminy Krzysztofa Smagi, przybyli tak¿e prze-
dstawiciele powiatu; Jan Pucha³a Starosta 
Limanowski, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Limanowskiego Tomasz Krupiñski, Wicesta-
rosta Limanowski Franciszek Dziedzina, Dyre-
ktor Powiatowego Zarz¹du Dróg Marek Urbañ-
ski, a tak¿e Radni Powiatu Limanowskiego i 
Gminy Dobra.

Niew¹tpliwie jest zde-
cydowany postêp w 
budowie infrastruktury 
drogowej Powiatu 
Limanowskiego. Zrea-
lizowane w ostatnim 
czasie inwestycje, 
w

w Gmi-
nie Dobra oraz odda-
nie ok. 1,5 km chod-
nika w Starej Wsi 
Gmina Limanowa, 
przyczynia siê nie tylko 
do poprawy jakoœci 
¿ycia mieszkañców, ale 
przyci¹ga tak¿e inwe-
storów.

spólnie z samorz¹da-
mi gminnymi, przy 
wsparciu finansowym 
Powiatu Limanow-
skiego m.in. 

Stanis³aw Piegza
Cz³onek Zarz¹du Powiatu

ykonuj¹c tak wiele projektów 
inwestycyjnych, konieczne jest Wskuteczne dzia³anie Starosty, 

Zarz¹du i Rady Powiatu. Myœlê, ¿e nasze 
dzia³ania w celu pozyskania dodatko-
wych œrodków mo¿na okreœliæ jako ba-
rdzo skuteczne. 

 
Aby skutecznie realizowaæ liczne 

inwestycje i mieæ mo¿liwoœæ pozyskania 
bezzwrotnych dotacji konieczne jest po-
siadanie œrodków finansowych na tak 
zwany udzia³ w³asny Powiatu. 

Dziêki dobrej kondycji finansowej (1 
miejsce w Ma³opolsce pod wzglêdem 
nadwy¿ki operacyjnej) Powiat Limano-
wski nie ma problemu z pozyskiwaniem 
œrodków na udzia³ w³asny w realizowa-
nych inwestycjach. Czêœæ tego udzia³u 
pochodzi z kredytu, ale jego wysokoœæ 
nie przekracza dwumiesiêcznych docho-
dów Powiatu.

W tym roku pozyskaliœmy z bez-
zwrotnej dotacji z bud¿etu Unii Euro-
pejskiej i bud¿etu krajowego, kwotê 
oko³o 40 mln z³. Te œrodki pozwalaj¹ 
nam modernizowaæ Powiat Limanow-
ski poprzez realizacjê wielu ocze-
kiwanych przez mieszkañców zadañ.

Powiat Limanowski w tym roku realizuje 
bardzo wiele inwestycji, g³ówne z nich to:
- Modernizacja dróg powiatowych 
  kwota oko³o 50 mln z³.
- Budowa Krytej P³ywalni w Limanowej 
  16 mln z³.

Rekordowy bud¿et powiatu

Bud¿et Powiatu Limanowskiego na 2010 rok mo¿na bez obaw nazwaæ bud¿etem 
rekordowym. Planowane wydatki przekraczaj¹ 150 milionów z³otych z czego 
co druga z³otówka przeznaczana jest na inwestycje, a wiêc na zwiêkszenie 
maj¹tku Powiatu.

- Budowa sal sportowych i inne 
  inwestycje w szko³ach prowadzonych 
  przez Powiat 8 mln z³.
- Przebudowa starego szpitala na Dom 
  Pomocy Spo³ecznej w Szczyrzycu 
  5,2 mln z³.

Co druga z³otówka na inwestycje



Tomasz Krupiñski
Wiceprzewodnicz¹cy Rady 

Powiatu Limanowskiego

³ówne obchody rozpoczê³a uroczysta 
msza œwiêta odprawiona przez Bisku-Gpa Tarnowskiego Wiktora Skworca, 

która mia³a miejsce w koœciele Ojców Cyster-
sów w Szczyrzycu. Swoj¹ obecnoœci¹ wszys-
tkich zaproszonych zaszczyci³ równie¿ Kar-
dyna³ Stanis³aw Dziwisz.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w 
szczyrzyckim gimnazjum, gdzie podczas uroczy-
stej inauguracji roku szkolnego 2010/2011, 
nadano szkole imiê Wielkiego Polaka Jana 
Paw³a II. Poœwiêcenia sztandaru dokona³ Kardy-
na³ Stanis³aw Dziwisz oraz Biskup Tarnowski 
Wiktor Skworc.

Sztandar Gimnazjum im. Jana Paw³a II w 
Szczyrzycu zawiera na awersie herb a na rewer-
sie portret Jana Paw³a II wraz z credo „Musicie od 
siebie wymagaæ”. Jak zauwa¿y³ Wojewoda Ma³o-
polski Stanis³aw Kracik, wybór wizerunku jest 
najlepszy z mo¿liwych, poniewa¿ pokazuje 
uœmiechniêtego papie¿a. „Ten uœmiech jest tak 
potrzebny m³odemu pokoleniu”- mówi³.

S³owa uznania i podziêkowania skierowa³ 
tak¿e Starosta Limanowski Jan Pucha³a, który 
w swoim wyst¹pieniu powiedzia³ m.in. ¿e: “(...) 
Rozumiemy jak wielkie znaczenie ma nauka i 
edukacja dla przysz³oœci ka¿dego z nas. Tym 
bardziej doceniamy trud i zaanga¿owanie jakie 
wk³ada grono pedagogiczne, pracownicy szko³y 
oraz rodzice w wychowanie m³odego pokolenia.”

Wielkim i donios³ym 
wydarzeniem dla 
uczniów i pracowników 
Gimnazjum w Szczy-
rzycu, sta³o siê z pew-
noœci¹ nadanie tej pla-
cówce imienia Jana 
Paw³a II. 
Wychowywaæ m³ode 
spo³eczeñstwo w 
duchu przes³ania 
papieskiego: “Musicie 
od siebie wymagaæ, 
nawet gdyby inni od 
was nie wymagali.” – 
zobowi¹zuje do pracy 
nad sob¹, doskonale-
nia siê dla siebie 
i innych, oraz bycia 
odpowiedzialnym 
i wiernym ogólno-
ludzkim wartoœciom 
przekazywanym przez 
Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II. 
Gratulujê tej wspania³ej 
inicjatywy, która poz-
woli jeszcze bardziej 
umocniæ spo³ecznoœæ, 
a przes³anie Ojca 
Œwiêtego pozostanie 
zawsze aktualne.

Na Wojewódzk¹ Inauguracjê Roku Szkolnego w 
Szczyrzycu, przybyli równie¿: Wiceminister Edu-
kacji Narodowej Krystyna Szumilas, Senator RP 
Stanis³aw Kogut, Pos³owie na Sejm RP Ireneusz 
Raœ i Wies³aw Janczyk, Wojewoda Ma³opolski 
Stanis³aw Kracik, Marsza³ek Województwa Ma-
³opolskiego Marek Nawara, Przewodnicz¹ca 
Sejmiku Województwa Ma³opolskiego Urszula 
Nowogórska, Ma³opolski Kurator Oœwiaty Aleks-
ander Palczewski, Starosta Limanowski Jan 
Pucha, Wiceprezydent Krakowa El¿bieta Lêcz-
narowicz, Wójt Gminy Jod³ownik Pawe³ Stawarz 
oraz przedstawiciele w³adz pozosta³ych gmin 
powiatu limanowskiego.

Wojewódzka Inauguracja 
Roku Szkolnego w Szczyrzycu

W sposób szczególny zadzwoni³ pierwszy dzwonek w Gimnazjum 
w Szczyrzycu, które od 1 wrzeœnia 2010 nosi ju¿ imiê Jana Paw³a II. 
Uroczystoœci nadania imienia szkole, po³¹czone zosta³y z Wojewódzk¹ 
Inauguracj¹ Roku Szkolnego 2010/2011.

Patronem Gimnazjum w Szczyrzycu, od 1 wrzeœnia 2010 jest Jan Pawe³ II.
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fot: Biuro prasowe UM Województwa Ma³opolskiego

Na zdjêciu Jan Pucha³a Starosta Limanowski z jednym z 
laureatów Ryszardem Nawrockim Wójtem Gminy Stare Miasto.

Nominacje do Cz³owieka Polskiego Samorz¹du.

IV edycja konkursu INNOWATOR 
Ju¿ po raz drugi Starosta Limanowski Jan Pucha³a zosta³ 
nominowany do nagrody Innowator; w tym roku w kategorii 
Cz³owiek Polskiego Samorz¹du. Jego kandydaturê 
wytypowa³o œrodowisko samorz¹dowe. 

ominowane do tego konkursu osoby, 
poddawane by³y ocenie w niezale-N¿nym g³osowaniu. 

Wed³ug uzasadnienia jakie przes³a³o œrodo-
wisko samorz¹dowe – (…) Jan Pucha³a Starosta 
Limanowski zas³uguje na tytu³ Cz³owieka Roku 
Polskiego S¹morz¹du 2010, poniewa¿ jego 
postawa, charyzma i konsekwencja w dzia³aniu 
doprowadzi³y do realizacji wielu znacz¹cych in-
westycji w Powiecie Limanowskim, w tym do 
budowy krytej p³ywalni w Limanowej. Podczas 
jego kadencji o ponad 100% wzrós³ bud¿et 
powiatu, imponuj¹co wzros³y œrodki pozyski-
wane z Unii Europejskiej, zrealizowano, b¹dŸ 
rozpoczêto realizacjê wielu inwestycji na terenie 
powiatu. Oprócz inwestycji powiat nieustannie 
wspomaga edukacjê, d¹¿y do poprawy bezpie-

czeñstwa mieszkañców oraz do 
podniesienia jakoœci us³ug w 
Szpitalu Powiatowym w Lima-
nowej. Od pocz¹tku jego dzia-
³ania ciesz¹ siê poparciem w 
lokalnych œrodowiskach oraz ich podziwem(…) - pisz¹ samorz¹dowcy.

(…)Uwa¿am tê nominacjê, za ogromne wyró¿nienie zarówno dla mnie 
jako starosty jak i ca³ego naszego urzêdu. To, ¿e zosta³em nominowany z 31 
innymi samorz¹dowcami w tym marsza³kami, starostami, prezydentami 
miast, burmistrzami i wójtami spoœród a¿ 2874 samorz¹dów w Polsce, 
œwiadczy o tym ¿e nasze starania o rozwój Powiatu Limanowskiego s¹ 
dostrzegane nie tylko w naszym œrodowisku samorz¹dowym (…) - mówi 
Starosta Jan Pucha³a - (…) Nominacja ta, jest wspania³ym osi¹gniêciem, 
tak¿e dla Zarz¹du jak i zdecydowanej wiêkszoœci Radnych Powiatu Lima-
nowskiego. Jest te¿ cennym podsumowaniem i sposobem uhonorowania 

dotychczasowej pracy. naszej 
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Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Bezpieczeñstwa

W dniu 22 wrzeœnia 2010r. odby³o siê 
posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. 
W trakcie posiedzenia radni zapoznali siê z 
informacj¹ o przebiegu wykonania bud¿etu za 
I pó³rocze 2010r. oraz pozytywnie zaopiniowali 
program wspó³pracy Powiatu Limanowskiego z 
organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi 
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku 
publicznego na rok 2011.

Delegacj¹ prawn¹ do opracowania i uchwa-
lenia „Programu wspó³pracy powiatu limanow-
skiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ 
po¿ytku publicznego na rok 2011 stanowi 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873 ze zmianami).

W pozytywnie zaopiniowanym projekcie 
Programu wspó³pracy na rok 2011r., jako 

priorytetowe uznaje siê zadania publiczne o cha-
rakterze ponad gminnym w zakresie: 
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych 
zwolnieniem z pracy, 
- dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój gospo-
darczy, w tym rozwój przedsiêbiorczoœci,
- pomocy spo³ecznej,
- wspierania osób niepe³nosprawnych,
- ochrony i promocji zdrowia,
- upowszechniania kultury, sportu i turys-
tyki,ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrod-
niczego,
- porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz 
przeciwdzia³ania innym patologiom spo³ecznym,
- ratownictwa i ochrony ludnoœci,
- upowszechniania i ochrony praw konsu-
mentów,
- edukacji publicznej.

W dniu 16 wrzeœnia br. odby³o siê posiedze-
nie Komisji ds. Problemów Bezrobocia. Przyjêto 
informacjê dotycz¹c¹ stanu bezrobocia w Powie-
cie Limanowskim oraz informacjê o realizacji 
Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-
2013 w I pó³roczu 2010. 

PUP za I pó³rocze 2010 r. odnotowa³ nap³yw 
osób bezrobotnych w liczbie 6543, natomiast 
odp³yw wyniós³ 6681. G³ównymi przyczynami 
odp³ywu osób bezrobotnych za I pó³rocze 2010 r. 
jest podjêcie pracy niesubsydiowanej (niedoto-
wanej) - 52,2%, natomiast podjêcie pracy subsy-
diowanej – 18,3 %. 

Na posiedzeniu komisji podano równie¿ 
liczbê osób bezrobotnych objêtych aktywnymi 
programami przeciwdzia³ania bezrobociu. Za I 
pó³rocze 2010 r. wydano na ten cel 13 mln z³. w 
tym 3 mln z³. z EFS.

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 gospodarczej, 
ponad 1 900 osób uruchomi³o w³asn¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹. Wydatkowano na ten cel ok. 30 mln 
z³. W ramach refundacji kosztów doposa¿enia lub 
wyposa¿enia stanowiska pracy, pracodawcy 
utworzyli 980 miejsc pracy dla ok. 1300 osób be-
zrobotnych, œrodki wydatkowane na ten program 
wynios³y ponad 12,5 mln z³. Skierowano do wyko-
nywania prac interwencyjnych ponad 1020 osób 
bezrobotnych,kosztem prawie 3,5 mln z³. Do odby-
cia sta¿y skierowano ponad 2500 osób bezrobo-
tnych. Koszt organizacji sta¿y wyniós³ w omawia-
nym okresie ok. 9 mln z³. Ogó³em na aktywizacjê 
lokalnego rynku pracy, PUP w Limanowej 
pozyska³ w 2007 r.: 10 357 z³, w 2008 r.: 14 279 z³, 
w 2009 r.: 20 297 z³, natomiast w roku 2010 a¿ 
27 978 z³. 

Jednym z podstawowych zadañ w³asnych 
samorz¹du powiatowego jest zapewnienie 
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Dla-
tego te¿, Komisja Bezpieczeñstwa Rady 
Powiatu Limanowskiego zgodnie z przyjêtym 
planem pracy Komisji uchwalonym przez Radê 
Powiatu, raz do roku organizuje wyjazdowe 
posiedzenie Komisji, do jednej z jednostek OSP. 
W posiedzeniach Komisji, uczestnicz¹cy samo-
rz¹dowcy jak równie¿ stra¿acy i prezesi OSP, co 
roku wnikliwie zapoznaj¹ siê ze stanem 
bezpieczeñstwa na terenie Powiatu, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ochrony przeciwpo-
¿arowej.

W dniu 16 wrzeœnia br. w OSP w Nowym 
Rybiu, odby³o siê wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Bezpieczeñstwa. W wyniku dyskusji 
podjête zosta³y 3 wnioski dotycz¹ce zabezpie-
czenia uszkodzonej drogi powiatowej Limano-
wa-Nowe Rybie–ko³o wodoci¹gów oraz propo-

zycja zwiêkszenia w przysz³orocznym bud¿ecie 
œrodków na ochronê bezpieczeñstwa, a tak¿e 
rozwa¿enie mo¿liwoœci budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w kierunku Starego Rybia, 
gdy¿ po modernizacji drogi zwiêkszy siê zdecydo-
wanie ruch i nast¹pi zagro¿enie bezpieczeñstwa 
szczególnie dla dzieci. Wœród zaproszonych goœci 
w spotkaniu wzi¹³ równie¿ udzia³ Ksi¹dz 
Kazimierz Basista - Proboszcz Parafii w Nowym 
Rybiu – pe³ni¹cy funkcjê Kapelana Stra¿aków.

Komisja ds. Problemów Bezrobocia.

Pawe³ Talar
Przewodnicz¹cy Komisji 

Kultury, Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o dzia³a-
lnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie, 
organ stanowi¹cy je-
dnostki samorz¹du 
terytorialnego zobowi¹-
zany jest do uchwalenia 
rocznego Programu 
wspó³pracy, po konsul-
tacjach z organizacjami 
pozarz¹dowymi oraz 
podmiotami.

Liczba osób bezrobot-
nych w Powiecie Lima-
nowskim maleje. Cieszy 
fakt, i¿ pozyskiwane 
fundusze z EFS pozwa-
laj¹ na finansowanie 
aktywnych programów 
przeciwdzia³ania bezro-
bociu. To œwiadczy o 
dobrych decyzjach pode-
jmowanych przez Powia-
towy Urz¹d Pracy, przy 
wspó³udziale Zarz¹du 
Powiatu i naszej komisji.

Chcia³bym podziêkowaæ 
wszystkim Ochotniczym 
Stra¿om Po¿arnym, Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej 
oraz Policji za zaanga¿o-
wanie w okresie klêsk 
¿ywio³owych jakie mia³y 
miejsce w tym roku. To, 
¿e nikt nie zgin¹³ pod-
czas tegorocznych 
powodzi i osuwisk 
œwiadczy o profesjona-
liŸmie wszystkich s³u¿b.

Mieczys³aw Kuziel
Przewodnicz¹cy Komisji 

ds. Problemów Bezrobocia

Jacenty Musia³
Przewodnicz¹cy 

Komisji Bezpieczeñstwa

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia 
Komisji Bezpieczeñstwa w Nowym Rybiu
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Dlatego te¿ we wszystkich pañst-
wach demokratycznych samorz¹d tery-
torialny jest integralna czêœci¹ w³adzy. 
Rada Powiatu Limanowskiego i Zarz¹d 
Powiatu staraj¹ siê braæ po uwagê wszy-
stkie te czynniki podejmuj¹c stosowne 
uchwa³y. 

Od ostatniego numeru gazety Rada 
Powiatu debatowa³a na 2 sesjach. W 
dniu 21 lipca Rada zapozna³a siê z 
informacj¹ o stanie œrodowiska w 2009 r. 
na terenie Powiatu Limanowskiego. W 
2009 r. na terenie powiatu odprowa-
dzono ogó³em 2, 99 mln m3 œcieków, z 
czego 2,27 mln m3 to œcieki komunalne, 
a pozosta³a czêœæ to œcieki przemys³owe 
(0,72 mln m3).

Stan wód na terenie powiatu jest fa-
talny. Nakazem chwili jest aby samo-
rz¹dy gminne przyst¹pi³y do kanalizacji i 

sanitacji swych terenów, zgo-
dnie ze stanowiskiem Polski 
przyjêtym w Traktacie Akcesyj-
nym do 2015 r. 

Rada Powiatu podjê³a po-
nadto uchwa³ê o udzieleniu 
pomocy finansowej w wysoko-
œci 16 tys. z³ dla Gminy Lasko-
wa z przeznaczaniem na 
pomoc dla osób poszkodo-
wanych wskutek powodzi oraz 
osuwania siê ziemi.

Podjêto uchwa³ê o udzieleniu z bu-
d¿etu Powiatu Limanowskiego pomocy 
finansowej dla Gminy Kamienica i Gminy 
£ukowica po 2 200,00 z³ z przeznacze-
niem na poprawê bezpieczeñstwa mie-
szkañców. 

Rada Powiatu wystosowa³a Apel w 
sprawie opodatkowania podatkiem 
VAT ze stawk¹ O% wszystkich da-
rowizn rzeczowych przekazywanych 
przez przedsiêbiorców, jako pomoc 
dla osób które ucierpia³y w wyniku 
powodzi w 2010 r. 

Wa¿nym elementem pracy samorz¹-
dowej jest wola wspó³pracy samorz¹du 
powiatowego z gminami powiatu, która 
jest realizowana przez okres ca³ej 
kadencji. Przejawia³o siê to równie¿ na 
wrzeœniowej sesji, gdzie Rada Powiatu 
podejmowa³a uchwa³y o przyst¹pieniu 
do realizacji wspólnych zadañ inwe-
stycyjnych tzw. „schetynówek w 2011 r. 

:
- modernizacja drogi powiatowej 

m.in.

Limanowa – Mordarka – Pisarzowa – 
Mêcina – K³odne – Che³miec - obejmie 
budowê nowej nawierzchni, budowê cho-
dników, przejœæ dla pieszych

- modernizacja dróg w Gminie S³o-
pnice, Dobra, Mszana Dolna

- modernizacja drogi w S³opnicach – 
Granice, S³opnice – Mi³kowskie, Zamie-
œcie – S³opnice -Zalesie

- modernizacja dróg w Gminie Las-
kowa – Kamionka Ma³a – Rozdziele

- wyra¿enie woli przyst¹pienia do reali-
zacji z Gmin¹ Limanowa drogi gminnej 
Mêcina – Miczaki Górne

- modernizacja ulicy Kopernika i ulicy 
Targowej w Mieœcie Limanowa 

- remont ulicy Starowiejskiej w Msza-
nie Dolnej.

W sumie podjêto 12 uchwa³, w wyniku 
których bêd¹ realizowane inwestycje 
drogowe na terenie ca³ego Powiatu. 

Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy 
w Limanowej zapozna³ Radê o stanie 
bezrobocia w Powiecie Limanowskim 
oraz realizacji Powiatowego Programu 
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy.

Rada Powiatu ponadto zapozna³a siê 
z informacj¹ o przebiegu wykonania planu 
finansowego Szpitala Powiatowego w 
Limanowej za I pó³rocze br. Ostateczny 
(zysk netto) wynik finansowy zamkn¹³ siê 
w kwocie 347,3 tys. z³ i by³ ni¿szy o 89,7 
tys. z³ od zaplanowanego.

Zarz¹d Powiatu przedstawi³ tak¿e 
Radzie informacjê o przebiegu wykona-
nia bud¿etu za I pó³rocze  2010 r. Zna-
czne wydatki ponoszone s¹ na edukacjê i 
turystykê.

Utrzymanie na dobrym poziomie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest 
jednym z priorytetowych zadañ nasze-
go samorz¹du. Budowa sal gimnasty-
cznych podniesie nie tylko ofertê 
edukacyjn¹, ale przyczyni siê równie¿ 
do aktywnoœci fizycznej która jest nie-
zbêdna dla prawid³owego rozwoju fizy-
cznego, psychicznego i spo³ecznego 
ludzi w ka¿dym wieku, tak aby akty-
wnoœæ fizyczna by³a Ÿród³em zdrowia 
mieszkañców Powiatu.

Samorz¹dy powo³ane s¹ po to, 
- aby pe³niæ rolê s³u¿ebn¹

Proces odbudowywania samorz¹du 
terytorialnego w Polsce sta³ siê jednym z 
tych elementów reformy ustrojowej kraju 
po roku 1989, który ukszta³towa³ demo-
kratyczne pañstwo polskie. 

To samorz¹d terytorialny jest wyodrê-
bnion¹ terytorialnie zorganizowan¹ grup¹ 
spo³eczn¹, posiadaj¹c¹ w³asne niezale-
¿ne organy zwi¹zane z realizacj¹ zadañ 
na rzecz tej¿e grupy spo³ecznej. 

A z istoty samorz¹dnoœci  wynika 
zapewnienie cz³onkom danej spo³eczno-
œci lokalnej bêd¹cej jednostk¹ samorz¹-
dow¹ prawa do decydowania o swoich 
sprawach.

Podstawow¹ cech¹ samorz¹du tery-
torialnego jest jego samodzielnoœæ 
równie¿ i finansowa, m.in. decydowanie o 
strukturze wysokoœci dochodów oraz 
wydatków. To samorz¹d terytorialny 

powinien byæ g³ównym kreatorem roz-
woju lokalnego, a jak pisze Jerzy Stêpieñ 
– wspó³twórca ustawy samorz¹dowej – 
„Rada Powiatu jako organ uchwa³oda-
wczy uchwala wieloletnie strategiczne 
kierunki dzia³ania, adekwatne do ambi-
tnych zamierzeñ i oczekiwañ spo³eczno-
œci lokalnej, które s¹ realizowane przez 
Zarz¹d”.

Troska m.in. o rozwój gospodarczy i 
spo³eczny, poprawa standardów ¿ycia 
mieszkañców, wzrost zatrudnienia, be-
zpieczeñstwo, polepszenie oferty eduka-
cyjnej, zdrowie mieszkañców, wykorzy-
stywanie walorów gospodarczych, kultu-
rowych, historycznych i turystycznych – to 
wyznaczniki nowoczesnego samorz¹du. 

W zwi¹zku z tym polityka gospodar-
cza samorz¹du terytorialnego powinna 
obejmowaæ nie tylko problematykê zwi¹-
zan¹ z zadaniami w³asnymi, ale równie¿ 
szeroko pojête problemy rozwoju jedno-
stki terytorialnej z uwzglêdnieniem dobra 
wspólnego mieszkañców. Jacenty Musia³

Prezydium Rady Powiatu Limanowskiego:  Jacenty Musia³ 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu (w œrodku) oraz Tomasz Krupiñski 
i Micha³ Mysza Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

Jacenty Musia³
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Limanowskiego



Ogólnopolski Tydzieñ Kariery, czyli OTK, to 
coroczne dzia³anie Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej maj¹ce na celu inspirowanie ogólnopols-
kich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju pora-
dnictwa zawodowego – wspomagania drogi ka-
¿dego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i 
kariery.

Dzieñ Otwarty Poradnictwa 
Zawodowego

Ogólnopolski Tydzieñ Kariery - Starostwo Powiatowe w Limanowej

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 19 paŸdziernika br 
w Budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej, Powiatowy Urz¹d Pracy 
w Limanowej, organizuje spotkanie dotycz¹ce wsparcia w planowaniu 
dalszej edukacji czy drogi rozwoju zawodowego.

Jan Pucha³a
Starosta Limanowski

Œwiadome i realisty-
czne planowanie w³a-
snej kariery edukacyjno 
– zawodowej winno byæ 
procesem uczenia siê i 
rozwoju trwaj¹cym 
przez ca³e ¿ycie. Obej-
muj¹c Patronatem 
inicjatywê jak¹ jest 
Otwarty Dzieñ Porad-
nictwa Zawodowego 
pn. „PLANUJÊ – REA-
LIZUJÊ - ROBIÊ 
KARIERÊ – OSI¥GAM 
SUKCES” wyra¿am 
swoje uznanie dla 
Powiatowego Urzêdu 
Pracy w Limanowej za 
wszelkie dzia³ania, 
które podejmuje aby 
nieœæ pomoc osobom 
bezrobotnym, poszu-
kuj¹cym swojego miej-
sca na trudnym rynku 
pracy powiatu limanow-
skiego.

Marek M³ynarczyk
p.o.Dyrektora 
Powiatowego Urzêdu 
Pracy w Limanowej

Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Limanowej w³¹-
czaj¹c siê w drug¹ 
edycjê krajowej inicjaty-
wy jak¹ jest Ogólnopol-
ski Tydzieñ Kariery, ma 
na celu popularyzacjê 
orientacji i poradnictwa 
zawodowego oraz idei 
œwiadomego planowa-
nia kariery zarówno 
edukacyjnej, jak i 
zawodowej wœród 
spo³ecznoœci lokalnej. 
Dzia³ania podejmo-
wane w ramach OTK 
nakierowane s¹ przede 
wszystkim na promocjê 
zatrudnienia, aktywi-
zacjê i mobilnoœæ 
zawodow¹, dzia³alnoœæ 
wspomagaj¹c¹ rozwój 
gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiêbior-
czoœci. 

Dla ka¿dego i w ka¿dym wieku! Nie ma ¿adnych 
ograniczeñ dotycz¹cych uczestników – odbior-
ców dzia³añ zorganizowanych w ramach OTK. 
Przeciwnie – ide¹ przewodni¹ koncepcji Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery jest pomoc ka¿de-
mu, w ka¿dym momencie jego ¿ycia, zgo-dnie z 
za³o¿eniami ca³o¿yciowego poradnictwa i zasa-
d¹ uczenia siê przez ca³e ¿ycie. St¹d naszym 
marzeniem jest, by œwiadczenie us³ug orientacji 
zawodowej i poradnictwa – m.in. dziêki OTK – 
wkroczy³o jako innowacyjne rozwi¹zanie do 
przedszkoli oraz np. do uniwersytetów trze-ciego 
wieku.

Gdy¿ chcemy udowodniæ wszystkim, ¿e „pora-
dnictwo jest potrzebne i ka¿dy ma do niego 
prawo na ka¿dym etapie swojego ¿ycia, poszu-
kuj¹c optymalnej œcie¿ki dla swojej edukacji, 
rozwoju zawodowego, pracy oraz ogólnej satys-
fakcji ze swojego ¿ycia(…)”. Rezolucja UE 2008.

Co to jest OTK? Dla kogo?

Dlaczego OTK?

Zainteresowanych wsparciem w plano-
waniu dalszej edukacji czy drogi rozwoju 

zawodowego, 

Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie:
- Poznanie sytuacji na lokalnym rynku pracy

- Sporz¹dzanie dokumentów aplikacyjnych

- Nabycie praktycznych umiejêtnoœci 
  niezbêdnych przy poszukiwaniu zatrudnienia

- �ród³a finansowego wsparcia na podjêcie 
  w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej

- Okreœlenie w³asnych umiejêtnoœci i preferencji 
  zawodowych 

Instytucje bior¹ce udzia³ w spotkaniu 
bêd¹ mia³y swoje stoiska informacyjno-
promocyjne na których bêdzie mo¿na pobraæ 
materia³y oraz uzyskaæ indywidualne porady.

zapraszamy na spotkanie w 
dniu 19 paŸdziernika 2010r. (Budynek 
Starostwa Powiatowego w Lima-nowej, ul. 
J. Marka 9, Sala Konferencyjna nr 201, 
II piêtro, Budynek A).

Osoby zainteresowane udzia³em 
w spotkaniu prosimy o kontakt 

z Doradcami Zawodowymi 
PUP Limanowa 

pok. 330, 316 lub telefoniczny 
 pod nr (0-18) 3337 876, 847

 pon. - pt.  godz. 7:30 – 15:30

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce 
OTK mo¿na znaleŸæ na stronie 

internetowej www.2010.tydzienkariery.pl

Partnerami spotkania s¹:
Cech Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Lima-
nowej, Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP 
w Nowym S¹czu, Centrum Informacji i Planowa-
nia Kariery w Nowym S¹czu, Ma³opolska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego, Studium Doradztwa 
i Szkoleñ EKONOMIK w Limanowej.
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22 wrzeœnia 2010 roku Starosta Limanowski Jan Pucha³a odebra³ z r¹k 
Joanny Adamczyk - Operation Manager Poland IMQ S.p..A. Przedstawiciel-
stwo w Polsce - Certyfikat potwierdzaj¹cy zgodnoœæ wdro¿onego systemu 
z miêdzynarodow¹ norm¹ EN ISO 9001:2008.

Andrzej Matlêga
Sekretarz Powiatu 

Limanowskiego

Mieszkañcy oczekuj¹, 
by urz¹d by³ im przy-
chylny, a jago proce-
dury przejrzyste. Chc¹ 
wiedzieæ dlaczego 
podejmowane s¹ takie, 
a nie inne decyzje i 
czy s¹ one dla nich 
dobre. Dlatego te¿, 
wdro¿enie Systemu 
Zarz¹dzania Jako-
œci¹, zgodnego z 
norm¹ ISO 9001:2009 
w urzêdach 
administracji 
samorz¹dowej, 
pozwala na dostoso-
wanie dzia³añ urzêdu 
do wymagañ i ocze-
kiwañ klientów wy-
kraczaj¹cych poza 
tradycyjne, admini-
stracyjne czynnoœci. 
Chcemy, by nasz 
urz¹d by³ przyjazny, 
otwarty na klienta, by 
panowa³a w nim dobra 
atmosfera, a wszystko 
to zamierzamy 
osi¹gn¹æ poprzez 
kompetentn¹, stale 
podnosz¹c¹ swoje 
kwalifikacje kadrê.

ISO w Starostwie Powiatowym 
w Limanowej!

Zwiêkszona sprawnoœæ funkcjonowania urzêdu

Joanna Dutka
Pe³nomocnik ds.Systemu 

Zarz¹dzania Jakoœci¹

tarostwo Powiatowe w Limanowej uzy-
ska³o certyfikat ISO w nastêpstwie Sdokonanego auditu certyfikuj¹cego 

przeprowadzonego przez niezale¿n¹ jednos-
tkê certyfikuj¹c¹ IMQ S.p.A. Audit ten potwie-
rdzi³ zgodnoœæ Systemu Zarz¹dzania Jakoœ-
ci¹ wdro¿onego w Starostwie Powiatowym z 
wymaganiami normy EN ISO 9001:2008. W 
zwi¹zku z powy¿szym, na wniosek zespo³u 
auditorów, Komitet Techniczny przyzna³ Sta-
rostwu Powiatowemu w Limanowej certy-
fikat jakoœci.

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

wzrost zaufania mieszkañców do realizowa-
      nych us³ug, 

skrócenie czasu trwania i oczekiwania przez 
      klienta na zrealizowanie us³ugi, 

poprawê realizowanych procesów, poprawê   
      przep³ywu informacji, 

nadrzêdnym celem by³o zapewnianie profe-
sjonalnej i przyjaznej obs³ugi klientów
wynikaj¹cej z wdro¿onego i ulepszanego
systemu jakoœci organizacji. 

Otrzymany certyfikat œwiadczy o tym, ¿e 
wdro¿ony i utrzymywany w Starostwie Powia-
towym System Zarz¹dzania Jakoœci¹ odpowia-
da najwy¿szym standardom wyznaczonym 
norm¹ ISO, a zarz¹dzanie w urzêdzie odbywa 
siê zgodnie z zasad¹ ci¹g³ego doskonalenia, 
stanowi¹c¹ fundament zarz¹dzania jakoœci¹. 
Czyni to urz¹d Starostwa Powiatowego w 
Limanowej, organizacj¹ przyjazn¹ klientowi, 
dzia³aj¹c¹ w sposób przejrzysty i przewidy-
waln¹ w zakresie 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 dostarczania wiêkszego zadowolenia 
jego klientom. 

(…)Wprowadzenie systemu ISO jest zamkniê-
ciem pewnego procesu, który u Pañstwa rozpo-
cz¹³ siê ju¿ ponad rok temu, procesu wdro¿enia 
systemu. Nale¿y tutaj podkreœliæ, i¿ ten proces 
by³ dla Pañstwa na pewno procesem szcze-
gólnie ciê¿kim, zw³aszcza dla pracowników, dla 
których wszelkiego rodzaju zmiany które ten 
system zarz¹dzania jakoœci¹ wniós³ s¹ swego 
rodzaju oporem natomiast ten system, co ¿e ca³y 
ten proces zakoñczy³ siê sukcesem, zakoñczy³ 
siê bardzo dobr¹ ocen¹ – wysok¹ ocen¹ audy-
torów. (…) – mówi³a podczas wrêczenia 
Joanna Adamczyk z jednostki certyfikuj¹cej 
Operation Manager Poland IMQ S.p. A-  
(…)Nale¿y tutaj podkreœliæ i¿ do zespo³u 
auditorów nale¿¹ specjaliœci z Uniwersytetu 
Jagielloñskiego, Politechniki Krakowskiej i z 
AGH, którzy ju¿ w swojej pracy zawodowej maj¹ 
do czynienia z weryfikacj¹ wielu jednostek 
sektora publicznego. 

“Chcia³bym podziêkowaæ jednostce certy-
fikuj¹cej i Pañstwu za szczegó³owe i wnikliwe 
przeprowadzenie tych auditów, które pozwoli³o 
nam znaleŸæ braki i niedoci¹gniêcia a zarazem 
podnieœæ jakoœæ tych us³ug w Starostwie Powia-
towym w Limanowej. Dziêkujê Panu Sekreta-
rzowi, Pani Pe³nomocnik, Dyrektorom i wszys-
tkim pracownikom urzêdu, bo to jest nasz wielki 
wspólny sukces! Poniewa¿ jakoœæ pracy urzêdu, 
zale¿y przede wszystkim od ludzi jacy w nim 
pracuj¹. To nie Starosta to zespó³ ludzi, to Zarz¹d 
i pracownicy którzy poddali siê ocenie i zostali tak 
wysoko ocenieni. Serdecznie Wam wszystkim 
dzisiaj dziêkujê(…)”- mówi³ Starosta Limanow-
ski Jan Pucha³a odbieraj¹c certyfikaty.

System Zarz¹dzania Jakoœci¹ (SZJ) jest 
budowany w oparciu o normy ISO 9001:2000 
i pozwala na monitorowanie i doskonalenie 
funkcjonowania urzêdu jako jednostki nowo-
czesnej, wiarygodnej oraz przyjaznej dla 
mieszkañców i inwestorów. Wdro¿enie Sys-
temu Zarz¹dzania Jakoœci¹ prowadzi do sto-
pniowego przejœcia z modelu biurokratyczne-
go na mened¿erskie zarz¹dzanie publiczne.

Co to jest System Zarz¹dzania Jakoœci¹?

Co to jest jakoœæ? 
Jest to zespó³ powi¹zanych ze sob¹ elemen-
tów spe³niaj¹cych wymagania klienta. Zarz¹-
dzanie jakoœci¹ jest planowaniem, organizo-
waniem, motywowaniem i kontrol¹ wszys-
tkich dzia³añ dotycz¹cych jakoœci. Wraz z 
jakoœci¹ w parze idzie lepsza i sprawniejsza 
obs³uga klientów uzyskana poprzez ustano-
wienie i realizowanie polityki celów, polityki 
informacyjnej i konkurencyjnoœci.

Otrzymanie certyfikatu 
ISO jest du¿ym 
osi¹gniêciem. To 
jednak dopiero 
pocz¹tek naszej drogi. 
IMQ potwier-
dzi³o, ¿e Starostwo 
Powiatowe w Lima-
nowej posiada 
wszelkie predyspo-
zycje do utrzymania 
okreœlonej sta³ej 
jakoœci us³ug. Teraz 
przed nami równie 
ciê¿ka praca, aby tê 
jakoœæ doskonaliæ.

S.p. A. 



Anna Fabia
Dyrektor Wydzia³u 
Ochrony Œrodowiska, 
Rolnictwa i Leœnictwa

Nasze dzia³ania skiero-
wane s¹ do nauczy-
cieli, dzieci i m³odzie¿y 
powiatu limanowskie-
go. Wykorzystujemy w 
tym celu w³asne œrodki 
i pozyskiwany potencja³ 
krajowych organizacji 
pozarz¹dowych zajmu-
j¹cych siê edukacj¹ 
ekologiczn¹ przy wspa-
rciu finansowym Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska w 
Krakowie. Bierzemy 
czynny udzia³ w 
akcjach miêdzynaro-
dowych, krajowych i 
regionalnych. Podejmu-
jemy inicjatywy ekologi-
czne oraz ciekawe 
pomys³y zwi¹zane z 
ochron¹ œrodowiska w 
powiecie limanowskim. 
Promujemy zdrowy tryb 
¿ycia i zrównowa¿on¹ 
gospodarkê zgodnie z 
has³em „Powiat Lima-
nowski - Ostoja Natury 
i Zdrowia”.

10 paŸdziernika ka¿dego roku organizowana 
jest akcja sadzenia drzew. Dziêki temu Powiat 
Limanowski po raz drugi znalaz³ siê w pierwszej 
dziesi¹tce najlepszych w Polsce. Od pocz¹tku 
istnienia PCE posadzono w powiecie limanow-
skim ponad 3 tys. drzew, anga¿uj¹c rocznie œre-
dnio ponad tysi¹c osób.

Od 2007 roku organizowane jest coraz wiêcej 
punktów zbiórki zu¿ytych baterii. Obecnie tych 
punktów jest 68. Znajduj¹ siê one w starostwie, 
urzêdach miast, gmin, szko³ach oraz wybranych 
punktach handlowych. Zebrane baterie s¹ wy-
wo¿one bezp³atnie przy wspó³pracy z organi-
zacj¹ odzysku Reba w Warszawie.

Up³ywa kolejny pracowity rok pod wzglêdem edukacji ekologicznej i wielu 
nowych przedsiêwziêæ realizowanych w Starostwie Powiatowym w 
Limanowej. Pragniemy przedstawiæ niektóre z dzia³alnoœci Powiatowego 
Centrum Ekologicznego (PCE), które dzia³a w Wydziale Ochrony 
Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa od 2004 roku.

Od lewej: Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Boles³aw ¯aba Cz³onek 
Zarz¹du Powiatu, Jan Pucha³a Starosta Limanowski, podczas sadzenia drzew w VII 

edycji, 2009 r. w Zespole Szkó³ Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej.

Sadzenie drzew

Od 2007 roku podejmowane s¹ lokalne dzia³ania 
edukacyjne dotycz¹ce poprawy jakoœci wody, 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem i propa-
gowania racjonalnego wykorzystania zasobów 
wodnych. Dzia³ania obejmuj¹ wyjazdy praco-
wników do szkó³ w celu badania wody z potoków 
i rzek, prelekcje dotycz¹ce ochrony zasobów wo-
dnych i œrodowiska, konkursy, sprz¹tanie brze-
gów potoków i rzek oraz publikacje.

Adoptowanie rzek

W celu podnoszenia œwiadomoœci ekologicznej 
organizowane s¹ konferencje i warsztaty dla 
nauczycieli, m³odzie¿y i dzieci z ca³ego powiatu. 
Podnoszona jest w ten sposób jakoœæ i wiedza 
osób, które s¹ chêtne do pog³êbiania jej i 
przekazywania dalej dzieciom i m³odzie¿y z 
naszego regionu. Do tej pory zorganizowano 15 
takich konferencji i warsztatów.

Organizacja konferencji i warsztatów

Jedn¹ z najlepszych form aktywizacji dzieci i 
m³odzie¿y w kierunku edukacji s¹ ró¿nego ro-
dzaju konkursy plastyczne, fotograficzne, testy 
wyboru, tworzenie rzeŸb, pomys³y na ciekawe 
inicjatywy, itp. W latach 2004-2010 PCE zorga-
nizowa³o 15 konkursów, które obejmuj¹ zasiê-
giem wszystkie szko³y powiatu limanowskiego a 
udzia³ w nich wziê³o ponad 1300 osób. W formie 
konkursów organizowane s¹ m.in. akcje: zbiórka 
puszek alumin, opak. szklanych, sprz¹tanie œwia-
ta, usuwanie azbestu - usuniêto 15 tys. ton.

Organizacja konkursów

W 2005 roku utworzona zosta³a powiatow¹ 
œcie¿ka przyrodniczo-edukacyjna, zawieraj¹ca 
12 przystanków. Obecnie jest ona znakowana w 
terenie. W najbli¿szym czasie opublikowany 
zostanie 44 stronicowy przewodnik.

Œcie¿ka przyrodniczo-edukacyjna

Zbieranie baterii

Starostwo Powiatowe w Limanowej razem z 
przyleg³ymi jednostkami znajduj¹cymi siê w 
centrum administracyjnym przy ul. Józefa Marka 
9 w Limanowej segreguje papier. Dziêki czemu 
iloœæ produkowanych przez urz¹d odpadów na 
wysypiska zmniejszy³a siê o 80%. 

Zbieranie makulatury

Sta³a wspó³praca z wieloma ekologicznymi 
organizacjami pozarz¹dowymi m. in. z: Krakowa, 
Warszawy, Wilkowic, Oœwiêcimia czy Gdañska 
jak równie¿ z Uniwersytetem Gdañskim na czele 
ze Stacj¹ Morsk¹ Instytutu Oceanografii oraz 
The Fisheries Secretariat. Wspó³pra równie¿ z 
Nadleœnictwem Limanowa, Nadleœnictwem Sta-
ry S¹cz, Gorczañskim Parkiem Narodowym Po-
wiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiologiczn¹, 
Polskim Zwi¹zkiem Wêdkarskim oraz Lig¹ 
Ochrony Przyrody. Sta³ymi partnerami jest blisko 
50 szkó³ z powiatu limanowskiego.

Wspó³praca

Franciszek Dziedzina
Wicestarosta Limanowski

Ochrona œrodowiska 
przyrodniczego jak 
równie¿ bezpoœrednie 
otoczenie cz³owieka w 
jego pracy, szkole 
domu jest nie tylko 
intuicyjnym zachowa-
niem ale równie¿ kon-
stytucyjnym obowi¹-
zkiem ka¿dego obywa-
tela. Dziêki Powiatowe-
mu Centrum Ekologicz-
nemu dzia³aj¹cemu w 
Starostwie Powiato-
wym w Limanowej, 
wszyscy mieszkañcy 
powiatu, bêd¹ mogli go 
pe³niej realizowaæ.

Edukacja ekologiczna w Powiecie Limanowskim

Powiatowe Centrum Ekologiczne

Nagrody i wyró¿nienia

Nowe ¿ycie puszki 2006, Najbardziej proeko-
logiczna spo³ecznoœæ gminna ma³opolski 2007, 
Szko³a Lider promocji ekologicznej 2007, Lider 
Polskiej Ekologii 2008, Czarodziejskie Drzewko 
2008 i 2009.
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