
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Święta Bożego Narodzenia to szczególne dni, sprzyjające pielęgnowaniu i odnawianiu więzi z innymi, 

kiedy przekonujemy się, że siła miłości i wiary może rozproszyć wszelki mrok. Niech ten wyjątkowy czas 
będzie pełen pięknych chwil, rodzinnej atmosfery, ciepła i wzajemnej życzliwości.

.

Oby nadchodzący rok 2020 przyniósł ze sobą wiele nowych możliwości, inspiracji i pomyślnych 
wydarzeń, które dają energię na każdy dzień.
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Zarząd Powiatu Limanowskiego od lewej: Józef Jaworski, Wojciech Włodarczyk, 
Mieczysław Uryga, Agata Zięba, Czesław Kawalec

Szanowni mieszkańcy Powiatu Limanowskiego!

Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski

Podsumowując miniony rok, możemy przy-
znać, że wiele ważnych decyzji już zostało 
podjętych. Jest to dla nas motywacja do ko-
lejnych działań, które sukcesywnie i z zapa-
łem będziemy realizować przez kolejne la-
ta. Mamy świadomość ogromu zadań, które 
jeszcze przed nami, jesteśmy jednak prze-
konani, że dzięki wspólnej i wytężonej pra-
cy wszystko uda się, konsekwentnie dopro-
wadzić do końca.

Kończąc, pragnę podziękować całemu 
Zarządowi i Radnym Powiatu Limanow-
skiego oraz pracownikom Starostwa Powia-
towego w Limanowej za owocny rok pracy. 
Wyrazy wdzięczności kieruję również do sa-
morządowców z terenu powiatu - dziękuję 
za dobrą współpracę i wymianę doświad-
czeń, które mają pozytywny wpływ na roz-
wój naszego regionu. U progu zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku 2020 przekazuję Wszystkim najlepsze 
życzenia!

zaznaczyć, że łączna kwota zaplanowana w 
budżecie na 2020 r. przeznaczona na rea-
lizację zadań infrastrukturalnych to blisko 
35 mln zł, w tym wkład własny powiatu wy-
niesie 11 mln 671 tys. 484 zł. Pozostając 
w temacie modernizacji, odsyłam Was do 
zapoznania się z tematem głębokiej termo-
modernizacji budynków użyteczności pu-
blicznej oraz działań wspierających rozwój 
bazy dydaktycznej i edukacyjnej.

Zależy nam na rozwoju kultury i turystyki 
naszego regionu, w tym celu powstała 
m.in. Lokalna Organizacja Turystyczna Po-
wiatu Limanowskiego. Chcemy wspo-
mnieć także o pomyślnej certy�kacji Po-
wiatowego Centrum informacji Turystycz-
nej, które utrzymało dotychczasowe „trzy 
gwiazdki” w kategorii obiektów wchodzą-
cych w skład Małopolskiego Systemu Infor-
macji Turystycznej. W Biuletynie nie zabra-
kło kolorowej fotogalerii oraz aktualnych 
informacji o urzędzie. Ponadto zachęcam 
do odwiedzania strony Powiatu Limanow-
skiego www.powiat.limanowski.pl oraz 
obserwowania naszych poczynań na Face-
booku, gdzie na bieżąco zamieszczamy 
ważne informacje dotyczące działań Zarzą-
du i Rady Powiatu Limanowskiego.

Dobiega końca bieżący 2019 rok, a wraz 
z nim przychodzi czas na podsumowanie. 
Dla Zarządu i Rady Powiatu Limanow-
skiego VI kadencji to również czas na rela-
cje z naszej rocznej pracy, którą w nowym 
składzie rozpoczęliśmy w listopadzie 2018 
roku. Dziś oddaję w Wasze ręce wydanie 
Biuletynu Samorządowego „Wiadomości 
z Powiatu”, w którym będziecie mogli prze-
czytać o wybranych, najważniejszych 
inwestycjach, które podjęliśmy w minio-
nym czasie. 

Priorytetem naszego działania, jest troska 
o rozwój naszego powiatu. Zależy nam, 
aby mieszkańcom żyło się tutaj dobrze, 
dlatego na każdym kroku dokładamy sta-
rań, aby nasza praca przynosiła wymierne 
efekty. Wśród znaczących sukcesów, są te 
na płaszczyźnie zdrowia m.in. realizacja 
projektu, który ma na celu stworzenie cen-
trum leczenia chorób osób w podeszłym 
wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpi-
talu Powiatowym w Limanowej, z udziałem 
wkładu własnego. Więcej o działaniach 
w zakresie zdrowia przeczytacie na kolej-
nych stronach Biuletynu.  

Inwestycja w infrastrukturę drogową to nie 
tylko komfort, ale przede wszystkim wię-
ksze bezpieczeństwo i ochrona dla uczest-
ników ruchu drogowego. Mając to na uwa-
dze, realizujemy kolejne etapy przebudo-
wy dróg powiatowych. Pragnę również 

Dla kogo pomoc?
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, 

usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje na:

 www.powiat.limanowski.pl 
w zakładce POMOC PRAWNA
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Pierwsze do�nansowanie w wysokości 
7 mln 110 tys. 416 zł otrzymał projekt 
Powiatu Limanowskiego pn.: „Rozwój 
CKZ w Powiecie Limanowskim – posze-
rzenie oferty szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne, a 
także kształcenie dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami”.  

– Jest to projekt, który zakłada kształcenie 
młodzieży szkół zawodowych na najwyż-
szym poziomie oraz zapewnia im odpo-
wiednią bazę dydaktyczną i infrastruk-
turalną. Dzięki realizacji projektu w szko-
łach zawodowych Powiatu Limanow-
skiego zostaną utworzone m.in. kolejne 
pracownie zajęć dydaktycznych, takie jak: 
pracownia budowlana w ZS nr 1 oraz pra-
cownie gastronomiczne, żywienia w ZSP 
w Mszanie Dolnej oraz SOSW w Dobrej 
(w pierwszej edycji projektu w ZSTiO w Li-
manowej utworzono pracownię samo-
chodową z siedmioma stanowiskami dy-
daktycznymi) – informuje Starosta Lima-
nowski.

W ramach projektu planuje się adaptację 
pracowni budowlanej w ZS nr 1 w Limano-
wej, adaptację pracowni gastronomicznej 
w ZSP w Mszanie Dolnej i w SOSW w Do-
brej, zakup wyposażenia do pracowni 
budowlanej do ZS nr 1 w Limanowej, zakup 
wyposażenia do pracowni gastronomicz-
nej/żywienia do ZSP w Mszanie Dolnej, 
zakup wyposażenia do pracowni elektrycz-
nych i mechanicznych w ZSTiO w Limano-
wej i w ZSTI w Mszanie Dolnej. Projekt 
zakłada uczestnictwo 1 145 osób w poza-
szkolnych formach kształcenia. 499 ucz-
niów zostanie skierowanych na staże, 240 
osobom zostaną przyznane stypendia, a 
150 uczniów weźmie udział w wizytach za-
wodoznawczych. Ponadto uczniowie wez-
mą udział w kursach specjalistycznych  
(branża mechaniczna i górniczo-hutnicza, 
budowlana, gastronomiczno-turystyczna), 
kursach prawa jazdy, doradztwa edukacyj-
no – zawodowego, i płatnych praktykach 
zawodowych. Projektem objętych będzie 
42 nauczycieli. Przewidziany jest również 
udział nauczycieli w kursach i szkoleniach 
doskonalących oraz studiach podyplo-
mowych.
Należy podkreślić, że ww. projekt jest 
kontynuacją realizowanego od roku 2017 
przez Powiat Limanowski projektu pn. 
Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – 
poszerzenie oferty szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne z te-
renu powiatu limanowskiego”.

Całkowita wartość projektu to 7 mln 901 
tys. 590 zł. Okres realizacji przypada na 
lata  2020 – 2023.

Kolejne do�nansowanie jakie Starosta 
Limanowski odebrał z rąk Marszałka 
Województwa Małopolskiego to kwota 
w wysokości 33 tys. 833 zł na zadanie pn. 
„Nowoczesne nauczanie w I LO w Lima-
nowej w ramach Małopolskiej Chmury 
Edukacyjnej  – edycja IV”.

– To już czwarta edycja nowoczesnego 
nauczania w ramach Małopolskiej Chmury 
Edukacyjnej realizowana w szkołach po-
nadpodstawowych w powiecie lima-
nowskim. Projekt ten ma na celu wzrost 
kompetencji i postaw uczniów ze szczegól-
nymi potrzebami w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Limanowej poprzez współpracę z 

małopolskimi uczelniami wyższymi z 
przedmiotów biologia, matematyka, a tak-
że kształtowanie właściwych postaw niez-
będnych na rynku pracy – informuje Staro-
sta Limanowski.

W ramach Projektu realizowane są zadania 
związane z prowadzeniem dodatkowych 
zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych, tj.: zajęcia 
online: obszar tematyczny – biologia (wyja-
zdy na uczelnię wyższą), koła naukowe: 
obszar tematyczny – biologia oraz koło na-
ukowe: obszar tematyczny – matematyka. 
Projekt obejmuje także zakup pomocy 
dydaktycznych do pracowni biologicznej 
i matematycznej.

Całkowity koszt projektu to – 35 614,38 zł,  
a do�nansowanie z RPO 33 833,66 zł 
co stanowi 95% kwoty całkowitej.

POWIAT LIMANOWSKI 
Z DOFINANSOWANIAMI NA EDUKACJĘ
Kolejne dwa projekty edukacyjne Po-
wiatu Limanowskiego otrzymały do�-
nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014–2020.

Łącznie 71 uczniów ze szkół ponadpod-
stawowych z terenu powiatu limanow-
skiego otrzymało w roku szkolnym 
2018/2019 stypendium motywacyjne 
Starosty Limanowskiego za wybitne 
osiągnięcia w nauce.

Stypendia za osiągnięcia w nauce w wy-
sokości 250 zł miesięcznie przyznano  w ro-
ku szkolnym 2019/2020 we wszystkich 
szkołach dla których organem prowadzą-
cym jest Powiat Limanowski. 
Są to:
- I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej: 
11 uczniów
- Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej: 22 ucz-
niów

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących w Limanowej : 13 uczniów 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Mszanie Dolnej :  6 uczniów 
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycz-
nych w Mszanie Dolnej : 15 uczniów 
- Zespół Szkół w Tymbarku:  4 uczniów.

Bardzo się cieszę, że młodzież z naszych 
szkół średnich i techników utrzymuje wy-
soki poziom nauki. Niech przyznane sty-
pendia będą dodatkowym motorem po-
budzającym aspiracje młodych ludzi do 
pogłębiania cennej wiedzy, aby w przy-
szłości zaowocowało zdobyciem upragnio-
nego zawodu - życzył Starosta. 

STYPENDIA STAROSTY DLA
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
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Pierwsze do�nansowanie pochodzi z pro-
gramu dotyczącego wymiany ambu-
lansów realizowanego przez Ministerstwo 
Zdrowia. W ramach tego programu 200 
nowoczesnych karetek tra� do stacji 
ratownictwa medycznego w całej Polsce, 
w tym również do powiatu limanowskiego. 
Umowę na do�nansowanie 400 tys. zł na 
zakup nowoczesnej karetki dla Szpitala 
Powiatowego w Limanowej, podpisali 5 
września Wiceminister Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko wraz z Dyrektorem 
Szpitala Powiatowego w Limanowej 
Marcinem Radziętą w obecności Starosty 
Limanowskiego Mieczysława Urygi. 

Otrzymane pieniądze pozwolą na zakup 
najnowocześniejszego modelu karetki 
typu P – poinformował Dyrektor Szpitala, 
zapewniając iż systematycznie czyni 
starania w celu uzyskania kolejnych 

UMOWY PODPISANE. LIMANOWSKI SZPITAL 
OTRZYMA DOFINANSOWANIA NA NOWY SPRZĘT I KARETKI 
Jednym z priorytetowych działań włodarzy Powiatu Limanowskiego jest troska o to, aby mieszkańcy mieli zapewnioną 
opiekę medyczną na najwyższym poziomie. W tym celu Zarząd Powiatu w ostatnim czasie podjął znaczące kroki, dzięki 
którym placówka zostanie doposażona w nowoczesny tomograf komputerowy oraz dwie karetki. 

do�nansowań na zakup ambulansów, tak 
aby karetki zasilające Sekcję Transportu 
naszej placówki były nowe, bezpieczne 
i jak najlepiej wyposażone. Starosta 
Limanowski przekazał podziękowania 
na ręce Wiceminister,  jednocześnie 
wyrażając uznanie dla realizowanej przez 

Ministerstwo Zdrowia inicjatywy - Zakup 
karetki zapewne pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, 
ale również będzie miał wpływ na poprawę 
warunków pracy zespołu ratownictwa 
medycznego w naszym szpitalu – mówił 
Starosta.

400 tys. zł na zakup karetki z „Pro-
gramu Wymiany Ambulansów”

Według aktualnych informacji do końca 
2019 roku Powiatowy Szpital w Limanowej 
odda do użytku nowy tomograf kompu-
terowy o łącznej wartości 1 mln 312 tys. 264 
zł. W poniedziałek 18 listopada Marcin 
Radzięta Dyrektor Szpitala podpisał umo-
wę na dostawę i montaż nowoczesnego 
tomografu komputerowego. Nowe urzą-
dzenie zastąpi tomograf, którym szpital 
dysponuje od 2011 roku i którym corocznie 
wykonywanych jest średnio 8,5 tysiąca 
badań. Demontaż starego i montaż 
nowego urządzenia rozpocznie się już 25 
listopada i potrwa około 1 miesiąca. 
W tym czasie pacjenci przebywający w 
limanowskiej placówce i wymagający tego 

badania będą transportowani do szpitali 
ościennych.

„Szybki zakup nowego urządzenia był 
możliwy dzięki do�nansowaniu w wyso-
kości 1 miliona złotych, które premier 
Mateusz Morawiecki przeznaczył na ten cel 
z rezerwy budżetu państwa. W pozyskanie 
dotacji osobiście był zaangażowany Józef 
Leśniak - Poseł na Sejm ubiegłej kadencji.
W działania te zaangażowany był również 
Mieczysław Uryga Starosta Limanowski 
wraz z Agatą Zięba Wicestarostą. Brakująca 
kwota w wysokości 204 tys.  zł. decyzją Ra-
dy Powiatu Limanowskiego, w całości zo-
stanie pokryta z budżetu powiatu."

Szpital odda nowoczesny
tomograf jeszcze w tym roku

Dzięki rządowemu Programowi Wymiany 
Ambulansów do województwa mało-
polskiego tra� 16 nowych karetek. Tym 
razem środki w wysokości 100 tys. zł tra�ą 
do powiatu limanowskiego. W imieniu 
powiatu umowę z wojewodą podpisał 
starosta limanowski Mieczysław Uryga. 

– Bardzo mocno stawiamy na wymianę 
taboru medycznego. Niezależnie od niego 

w miarę dostępnych w budżecie wojewody 
środków przekazuję kolejnym powiatom 
do�nansowanie takie jak to, które otrzyma 
Limanowszczyzna. Gratuluję Szpitalowi 
Powiatowemu w Limanowej. Z pewnością 
nowy ambulans nie tylko zwiększy komfort 
i bezpieczeństwo transportu pacjenta, ale 
także zapewni sprawny dojazd na miejsce 
wezwań – mówi wojewoda małopolski 
Piotr Ćwik.

Mieczysław Uryga, który zadeklarował 
wsparcie od Powiatu Limanowskiego 
w wysokości 200 tys. zł.

Wojewoda przekazał 100 tys. 
zł na zakup kolejnej karetki
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11 września w Słopnicach odbył się Kon-
went Powiatów Województwa Małopol-
skiego, którego gospodarzem był Po-
wiat Limanowski reprezentowany przez 
Starostę Limanowskiego Mieczysława 
Urygę, Wicestarostę Agatę Zięba i Człon-
ka Zarządu Wojciecha Włodarczyka. 
W spotkaniu tradycyjnie wzięli udział 
starostowie powiatów leżących w gra-
nicach Małopolski, a także gościnnie 
Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego Łukasz Smółka i zaproszeni 
przedstawiciele instytucji i organizacji 
prezentujący panele tematyczne. Obra-
dom Konwentu przewodniczył Starosta 
Krakowski Wojciech Pałka.
 
We wstępie Mieczysław Uryga Starosta Li-
manowski podziękował członkom Kon-
wentu za przyjęcie zaproszenia - Cieszę się, 
że możemy spotkać się, tym razem w po-
wiecie limanowskim, aby wspólnie opraco-
wać stanowiska i opinie dotyczące waż-
nych spraw o wymiarze ogólnowojewódz-

POWIAT LIMANOWSKI GOSPODARZEM 
DWÓCH WAŻNYCH KONWENTÓW

kim. Następnie Starosta przedstawił w pre-
zentacji multimedialnej charakterystykę 
naszego regiony oraz działania inwestycyj-
ne podejmowane przez Zarząd i Radę Po-
wiatu Limanowskiego. 

Podczas spotkania omówione zostały m.in. 
tematy związane z aktualną sytuacją na 
rynku pracy i działań aktywizacyjnych oraz 
środków pozyskanych z Funduszu Pracy 
na rok 2019 oraz aktywizacji i zatrudniania 
osób niepełnosprawnych oraz działań 

podejmowanych przez PEFRON na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. Wicewoje-
woda Małopolski Łukasz Smółka podzię-
kował starostom za skuteczną współpracę, 
a następnie przedstawił ranking powiatów 
pod względem pozyskanych i wykorzys-
tanych środków z Urzędu Marszałkow-
skiego. Spotkanie zamknęła dyskusja na te-
mat bieżących spraw realizowanych w po-
szczególnych powiatach.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

towała walory Powiatu Limanowskiego, 
podkreślając jego różnorodność kulturową 
jak również ukazując obszar powiatu jako 
unikalne miejsce turystyczne. Tematem 
przewodnim Konwentu były oświadczenia 
majątkowe. To właśnie do 30 października 
każdego roku na Przewodniczących spo-
czywa obowiązek przedstawienie analizy 
oświadczeń radnych. Składane oświad-
czenia często zawierają błędy, a interpre-
tacja przepisów prawa w tym zakresie jest 
zróżnicowana. Szczegółowa dyskusja, przy 
udziale Joanny Żurek-Wójcik z Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, pozwoliła 
uściślić postępowanie Przewodniczących 
w tym obszarze zarówno wypełniania jak i 

analizowania oświadczeń oraz korzystania 
z nadanych Ustawą o samorządzie powia-
towym uprawnień.

Druga część konwentu związana była ze 
zwiedzaniem najciekawszych zakątków 
powiatu. Ze względu na ograniczony czas 
wybrane zostały potencjalnie najbardziej 
interesujące miejsca. Uczestnicy Konwentu 
mieli szansę na własne oczy zobaczyć część 
inwestycji spośród prezentowanych 
podczas projekcji multimedialnych. Goście 
odwiedzili trasy narciarskie w rejonie 
góry Mogielica, Pijalnie Wód Mineralnych 
w Szczawie oraz Centrum Rekreacji 
i Balneologii w Porębie Wielkiej.  

Natomiast sobotnie przedpołudnie upły-
nęło pod znakiem ochrony środowiska i 
troski o różnorodność biologiczną. Uczes-
tnicy Konwentu dzięki uprzejmości Dyrek-
tora GPN Janusza Tomasiewicza zwiedzili 
Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku 
Narodowego wraz z jego atrakcjami. 
Przewodniczący Rad nie kryli zadowolenia 
z wizyty jak i byli pod wrażeniem atrakcyj-
ności Powiatu Limanowskiego. Na zakoń-
czenie Konwentu zostały podjęte decyzje 
o przyszłych wyjazdach dzieci, młodzieży 
i dorosłych m.in. do Gorczańskiego Parku 
Narodowego.

Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego 
Na zaproszenie Przewodniczącej Rady 
Powiatu Limanowskiego Ewy Filipiak 
III Konwent Przewodniczących Rad 
Powiatów Województwa Małopolskiego 
odbył się na Limanowszczyźnie. Do 
Limanowej zawitali Przewodniczący 
Rad Powiatów z całego Województwa. 
Spotkanie miało na celu zarówno opra-
cowanie kolejnych tematów z zakresu 
pracy członków Konwentu jak i pro-
mocję Powiatu Limanowskiego. 

Dwudniowe obrady rozpoczęły się w 
piątek 25 października br. w budynku 
Starostwa Powiatowego. Podczas spotka-
nia Przewodnicząca Ewa Filipiak zaprezen-



z Powiatu
Wiadomosci
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INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE LIMANOWSKIM

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Przy do�nansowaniu z budżetu państwa w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2029 Powiat Limanowski 
zrealizował  w roku 2019 dwa zadania drogowe: 

Dzięki skutecznym działaniom Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego oraz przy współpracy z samorządami lokalnymi, Powiat 
Limanowski w 2019 roku zrealizował szereg ważnych inwestycji drogowych. Zadania te z pewnością wpłyną na usprawnienie 
komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

ZADANIE nr 1
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – 
Podłopień w km od 2+678 do km 5+085 w  miejscowości Łostów-
ka”  na odcinku  2,4 km  w centrum m. Łostówka obejmująca wyko-
nanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 mb, wzmocnienie po-
bocza drogi, wykonanie chodnika szer. 2,0mb wraz z odwodnieniem, 
oświetlenia ulicznego, placu parkingowego naprzeciw Szkoły, likwi-
dację kolidującego uzbrojenia podziemnego, wykonanie peronów 
przystankowych i oznakowania drogowego (poziomego i piono-
wego).  Realizacja  w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna.

Wartość  całkowita wykonania zadania: 7 274 152,65 zł brutto, 
w tym:
- Budżet Państwa: 3 562 662,00 zł  (50% kosztów kwali�kowanych )
- Powiat Limanowski: 2 783 179,65 zł
- Gmina Mszana Dolna:   928 311,00 zł
Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe  JANDA  z Łostówki 

ZADANIE nr 2
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hu-
cisko w km 5+254,17 – 7+951,52 w miejscowości Niedźwiedź  
i Poręba Wielka  oraz drogi powiatowej nr 1628K  Poręba Wielka 
– Poręba Górna w km 0+000 – 0+079,90  w miejscowości  Poręba 
Wielka” na odcinku długości  2,8 km (od Szkoły Podstawowej w Nie-
dźwiedziu do Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej) obejmująca 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem 
jezdni do szerokości 6,0 mb, wzmocnieniem pobocza, przebudową 
skrzyżowania w centrum m. Niedźwiedź na rondo, wykonaniem 
oświetlenia ulicznego, przebudową i budową chodnika, wykona-
niem zatok autobusowych i peronów przystankowych, sygnalizacją 
przejść dla pieszych. Realizacja w partnerstwie z Gminą Niedźwiedź.

Wartość całkowita wykonanego zadania: 6 055 456,56 zł 
w tym:
- Budżet Państwa: 2 982 471,00 zł  (50% kosztów kwali�kowanych )
- Powiat Limanowski: 2 435 178,56 zł
- Gmina Niedźwiedź: 637 807,00 zł
 Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe 
LIMDROG z Limanowej

REZERWA  SUBWENCJI OGÓLNEJ  MINISTRA INFRASTRUKTURY
W ramach kolejnego programu pomocowego z budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury  i po-
zyskanego 50% do�nansowania ze środków budżetu państwa w roku 2019 w wysokości blisko 3 mln zł. realizowane są 
następujące  zadania inwestycyjne:

ZADANIE nr 1a
„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 
1551K Limanowa – Chełmiec w km 10+494 w m. Męcina wraz z 
dojazdami”  -  odcinek  długości 1,0 km obejmujący: przebudowę 
obiektu mostowego dł.11,30 mb, wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej wraz wzmocnieniem geosiatką, wykonanie przebudo-
wy i budowy chodników, wykonanie placów postojowych, zatok au-
tobusowych , odwodnienia i oznakowania drogowego. 
Wartość  zadania: 2 654 818,00 zł  w tym:
- budżet państwa: 1 327 409,00 zł
- Powiat Limanowski: 1 039 630,00 zł
- Gmina Limanowa: 287 779,00 zł  Wykonawca: PPUH  JANDA z Łostówki
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ZADANIE nr 1b
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec 
w m. Męcina” - odcinek długości  865 mb obejmujący: wykonanie 
nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką, 
oraz placów postojowych 

Wartość  zadania: 1 382 182,00 zł. brutto  w tym:
- budżet państwa: 691 091,00 zł.
- Powiat Limanowski: 575 237,00 zł.
- Gmina Limanowa: 115 854,00 zł.  
Wykonawca:  Firma  drogowa  EUROVIA  z Krakowa 

ZADANIE nr 2 
„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 
1625K Tenczyn- Glisne- Mszana Dolna w m. Mszana Dolna – ul. 
Zarabie wraz z dojazdami” z wykorzystaniem do�nansowania 
w wysokości  –  943.460,00 zł, która obejmuje :
a )  przebudowę obiektu mostowego w m. Mszana Dolna – ul. Zarabie 
wraz z dojazdami (wymiana i wzmocnienie płyty żelbetowej wraz z 
położeniem nawierzchni bitumicznej mostu na długość 74,02 mb,  
wykonanie chodnika 1,25 mb  
Wartość całkowita  zadania : 1 838 636,00 zł w tym:  
- budżet państwa: 922 203,00 zł - Powiat: 916 433,00 zł
Wykonawca : Zakład Budowy Mostów  Sp. z o.o.  z Klęczan  

W ramach inicjatyw samorządowych w relacji 50/50 wspólnie z samorządami gminnymi zakończono w ostatnim czasie  nastę-
pujące zadania inwestycyjne – chodnikowe:
W Gminie Mszana Dolna - wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym, remontem obiektu mostowego w ciągu drogi powiato-
wej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w miejscowości Łętowe na odcinku ok. 872 mb (pomiędzy Kościołem a Szkołą Podstawową).  
Wartość całkowita zadania: 1 517 420,59 zł
W Gminie  Limanowa - wykonano chodnik w m. Rupniów (od skrzyżowania dróg powiatowych w kierunku Nowego Rybia i Szyku do 
skrzyżowania z drogą gminną na Kisielówkę) na odcinku 349,19 mb, oraz wykonano chodnik wraz z zatoką autobusową  w m. Nowe 
Rybie (rejon na wysokości Kościoła). Wartość całkowita zadań: 854 070,00 zł 

INICJATYWY SAMORZĄDOWE

PLANY INWESTYCYJNE

b) „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn 
–Glisne – Mszana Dolna w m. Mszana Dolna ul. Zarabie – 
etap I poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem (od 
mostu do wysokości  Domu weselnego ), zadanie realizowane w 
partnerstwie z Miastem  Mszana Dolna 
Wartość całkowita zadania: 698 000,00 zł  
w tym: 
budżet państwa: 21 257,00 zł
Powiat Limanowski: 322 903,00 zł
Miasto Mszana Dolna: 353 840,00 zł 
Wykonawca:PPUH  JANDA z Łostówki

DOFINANSOWANIE 
Z FUNDUSZU DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH

9 647 247,00 zł



Wraz z końcem 2019 roku zakończy się 
realizacja projektu pn. „Głęboka moder-
nizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej Powiatu Limanow-
skiego”. 
Zadanie jest współ�nansowane z RPO WM 
na lata 2014 –2020. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 7 527 911,31 zł z czego wy-
sokość do�nansowania to 3 674 222,46 zł 
(co stanowi 59,99% wydatków kwali-
�kowanych). Okres realizacji 2016-2019. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje głę-
boką modernizację obiektów użyteczności 
publicznej z terenu Powiatu Limanowskie-
go, w tym: 

Dobiega końca realizacja projektu „Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – termomodernizacja 
budynku w tym docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu, wymiana stolarki okiennej, 
montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW. Koszt robót: 769 867,38 zł.

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej  – 
termomodernizacja budynku w tym: do-
cieplenie ściany zewnętrznej, wymiana 
stolarki okiennej, hydroizolacja wschodniej 
ściany, montaż instalacji fotowoltaicznej o 
mocy 39,76 kW, wymiana oświetlenia na 
LED. Koszt robót: 558 568,06 zł.

Zespół Szkół nr 1 w Limanowej  – montaż 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 60,2 kW, 
wymiana oświetlenia na LED. Koszt robót:  
537 905,46 zł.

PRZED PO

Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej - montaż instalacji fotowol-
taicznej o mocy 32,76 kW, wymiana oświetlenia na LED. Koszt robót:  336 199,44 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 13,16 kW, wymiana oświetlenia na LED. Koszt robót: 235 346,43 zł.

PRZED PO

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – montaż 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,16 kW, 
wymiana oświetlenia na LED. Koszt  robót: 
331 156,78 zł.

POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej - termomodernizacja budynku w tym:  docieplenie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych, docieplenie stropu zewnętrznego i wewnętrznego, do-
cieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji grzewczej z wy-
mianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW. Koszt  robót: 613 545,22 zł.

PRZED

PO
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PRZED

PO

PRZED

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej (budynek mały) - termomodernizacja bu-
dynku w tym: docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, hydroizolacja ścian, modernizacja 
instalacji grzewczej, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana całego 
pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej. Koszt robót: 426 062,15 zł.

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie – termomodernizacja budynku w tym: docie-
plenie ścian zewnętrznych i piwnic, docieplenie stropów wewnętrznych, wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu ogrzewania i systemu  c.w.u., montaż in-
stalacji fotowoltaicznej o mocy 15,68 kW, wymiana oświetlenia na LED. Koszt robót 
wynosi 1 059 684,50 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – : 
modernizacja instalacji grzewczej, docieple-
nie ścian zewnętrznych, wymiana części sto-
larki okiennej i drzwi zewnętrznych, docie-
plenie części stropu, wymiana całego pokrycia 
dachowego na starej części budynku, remont 
kominów. Koszt robót: 603 285,51 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej - do-
cieplenie stropów, wymiana kotła i moderni-
zacja instalacji grzewczej, montaż instalacji fo-
towoltaicznej (15,2 kW), wymiana oświetlenia 
na LED. Koszt robót:  366 455,34 zł.

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej 
(budynek duży) – termomodernizacja budyn-
ku w tym: docieplenie ścian zewnętrznych 
i części dachu, wymiana części stolarki okien-
nej i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji 
fotowoltaicznej (24,64kW), wymiana oświe-
tlenia (LED). Koszt  robót: 1  295 347,13  zł.
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PRZED

Bezpłatna Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja 
budynku w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu zewn., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja insta-
lacji grzewczej, remont instalacji elektrycznej, posadzek, ścian wewnętrznych, sanitariatu, wykonanie robót związanych z zagospoda-
rowaniem terenu przy budynku polegających na wykonaniu miejsc postojowych  dla trzech pojazdów w tym osób niepełnosprawnych 
oraz dojścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. Koszt  robót: 394 487,91 zł.

PO

PO



Pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Powia-
tu Limanowskiego odbyła się 22 listopada 
2018r., podczas której Radni odebrali za-
świadczenia o wyborze oraz złożyli uroczy-
ste ślubowanie. Przewodniczącą Rady Po-
wiatu Limanowskiego została Ewa Filipiak. 
Natomiast Rada wybrała nowy Zarząd Po-
wiatu w składzie: Mieczysław Uryga – Sta-
rosta, Agata Zięba – Wicestarosta oraz 
Członkowie Zarządu: Wojciech Włodarczyk 
(etatowy), Czesław Kawalec i Józef Jaworski 
(nieetatowi).
Na kolejnej Sesji w grudniu 2018r. nastąpił 
wybór Wiceprzewodniczących Rady, który-
mi zostali Jan Więcek i Józef Pietrzak oraz 
ustalono składy poszczególnych komisji 
Rady Powiatu .
Trzecia, styczniowa Sesja, związana była 
z podjęciem Uchwały Budżetowej Powiatu 
Limanowskiego na 2019r., uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Limanowskiego oraz przyjęciem pla-
nu pracy Rady i stałych Komisji Rady Po-
wiatu Limanowskiego na rok  2019.
22 marca odbyła się czwarta Sesja Rady, 
podczas której Rada wyraziła zgodę na 
utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej Powiatu Limanowskiego. Podjęli rów-
nież uchwałę w sprawie wyrażenia woli 
opracowania procedury sprzedaży udzia-
łów Powiatu Limanowskiego w Spółce 
„Gorczańskie Wody Termalne” Sp. z o.o. 
Piąta Sesja Rady odbyła się zwracając 
szczególną troskę o obszar bezpieczeń-
stwa i porządku. Radni zapoznali się z oce-

RADA POWIATU LIMANOWSKIEGO W PIERWSZYM ROKU DZIAŁALNOŚCI

Rada Powiatu Limanowskiego VI kaden-
cji pracuje już rok. Tworzy ją 25 radnych, 
w tym 7 kobiet i 18 mężczyzn, z poszcze-
gólnych 12 gmin powiatu limanowskie-
go. W obecnej kadencji aż 12 Radnych 
po raz pierwszy pełni taki mandat. Rada 
Powiatu stanowi władzę uchwałodaw-
czą oraz pełni funkcję kontrolną Zarzą-
du Powiatu. Uchwały inicjowane oraz 
opiniowane na posiedzeniach poszcze-
gólnych komisji a uchwalane podczas 
Sesji Rady Powiatu. Bardzo skrótowo re-
lacjonując i zwracając uwagę na najwa-
żniejsze szczegóły ostatni rok pracy Ra-
dy przedstawiał się następująco:  ną stanu porządku publicznego i bezpie-

czeństwa pożarowego, sanitarnego, wete-
rynaryjnego oraz stanu zagrożeń katastro-
fami budowlanymi na terenie powiatu 
limanowskiego w 2018 r. oraz z informacją 
o realizacji zadań programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeń-
stwa obywateli, porządku publicznego 
w powiecie limanowskim w roku 2018  „Be-
zpieczny Powiat Limanowski”
Podczas czerwcowej VI Sesji Rada debato-
wała nad Raportem o Stanie Powiatu Lima-
nowskiego za 2018r. oraz udzieliła wotum 
zaufania oraz absolutorium dla Zarządu 
Powiatu. Poza tym podjęła uchwałę o przy-
jęciu nowej Strategii Rozwoju Powiatu Li-
manowskiego na lata 2019-2025. 
30 sierpnia odbyła się VII Sesja Rady Po-
wiatu Limanowskiego, podczas której Rad-
ni zapoznali się z informacjami o przebiegu 
wykonania Budżetu za I półrocze 2019r., 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej, bieżącej sytuacji �nansowej 
Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz 
działaniach podejmowanych przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol-
skie w 2018 r. 
Na kolejnej październikowej Sesji Rady Po-
wiatu Limanowskiego Radni podjęli uch-
wały m.in. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych 
oraz szkół specjalnych na obszarze powia-
tu limanowskiego, jak również przekształ-
cenia trzyletnich liceów ogólnokształ-
cących oraz czteroletnich techników 
w czteroletnie licea i pięcioletnie technika. 
Podczas listopadowej Sesji uchwalony zo-

stał „Programu współpracy Powiatu Lima-
nowskiego z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2020”, 
a także „Powiatowy Programem Przeciw-
działania Przemocy na lata 2020-2025” oraz 
podjęte zostały decyzje w sprawie przezna-
czenia środków PFRON na rehabilitację za-
wodową i społeczną dla osób niepełno-
sprawnych.
Podsumowując, Rada Powiatu Limanow-
skiego od początku swojej kadencji do 30 
listopada 2019r. podczas 9 Sesji Rady pod-
jęła 68 uchwał a na ręce Przewodniczącej 
zostało złożonych łącznie 7 zapytań i in-
terpelacji oraz 1 skarga i 1 petycja. Odbyło 
się również 70 posiedzeń komisji stałych 
Rady Powiatu, w tym posiedzenia wyjazdo-
we.
Każda Sesja Rady Powiatu jest transmito-
wana a retransmisję można również obej-
rzeć poprzez stronę internetową Powiatu 
Limanowskiego otwierając zakładkę „Rada” 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagra-
nia wszystkich Sesji znajdują się pod adre-
sem: https://bip.malopolska.pl/splimano-
wa,m,312255,2018-2023.html

Przewodnicząca Rady Powiatu Limanow-
skiego Ewa Filipiak pełni dyżur w Staro-
stwie Powiatowym w Limanowej, pok. 237, 
II piętro w poniedziałki od godziny 14:30. 
Spotkanie w inne dni tygodnia po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu, kontaktując 
się poprzez Sekcję Obsługi Rady i Zarządu 
pok. 238,tel. 18 333 78 19
 e-mail: biuro@powiat.limanowski.pl
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można na bieżąco śledzić aktualności 
i działania LOTu. 

Pierwszą pomyślnie zrealizowaną inicja-
tywą Stowarzyszenia była uzyskana dotac-
ja, przyznana przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego na realizację projektu 
„Spacery historyczne w Powiecie Lima-
nowskim”. Projekt polegał na organizacji 
w 12 miejscowościach powiatu limanow-
skiego spacerów historycznych prezen-
tujących ciekawe miejsca, lokalną historię, 
wartościowe opowieści, dawnych gospo-
darzy. Spacery odbywały się w weekendy 
od września do listopada 2019 r. Każdy 
spacer trwał około dwóch godzin. Spacery 
poprowadził Karol Wojtas Limanowianin, 
historyk, regionalista, licencjonowany 
przewodnik miejski po Krakowie. Członek 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

W maju br. z inicjatywy Powiatu Lima-
nowskiego powstała Lokalna Organiza-
cja Turystyczna, która posiada osobo-
wość prawną i działa w oparciu o statut, 
który został uchwalony na spotkaniu 
założycielskim. 

Na spotkaniu Organizacji wybrane zostały 
również władze stowarzyszenia: Prezes 
Zarządu Agata Zięba - wicestarosta lima-
nowski, Wiceprezes Ewa Filipiak - przewod-
nicząca Rady Powiatu Limanowskiego, 
Skarbnik Elżbieta Młynarczyk. W skład ko-
misji rewizyjnej weszli: Janusz Pazdan re-
prezentujący Lokalną Grupę Działania 
Przyjazna Ziemia Limanowska oraz Paweł 
Tokarczyk reprezentujący Gorczańską 
Organizację Turystyczną.

W październiku Zarząd Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej ogłosił konkurs na logo 

Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu 
Limanowskiego. W odpowiedzi na konkurs 
wpłynęło kilkadziesiąt prac.
13 listopada komisja konkursowa wy-
brała zwycięską pracę. Laureatem został 
Kamil Leśniak z Pisarzowej. Autor zapro-
jektował krajobraz Beskidu Wyspowego 
podczas zachodu słońca, a dokładniej trasę 
na szczyt Mogielicy i znajdującą się tam 
wieżę widokową. Za zwycięską pracę autor 
otrzymał w dniu 22 listopada z rąk Starosty 
Limanowskiego Mieczysława Urygi i Wice-
starosty Agaty Zięba, nagrodę �nansową. 
W przekazaniu nagrody uczestniczyli Skar-
bnik LOTu Elżbieta Młynarczyk i Członek 
Komisji Rewizyjnej Paweł Tokarczyk.
Dodatkowo w listopadzie powstała strona 
internetowa Organizacji dostępna pod 
adresem , na której www.lotlimanowski.pl

Powstała Lokalna Organizacja 
Turystyczna Powiatu Limanowskiego

Certy�kat jakości dla PCIT podczas 
Forum Informacji Turystycznej w Tarnowie
W dniach 3 i 4 grudnia w Tarnowie pod-
czas uroczystej Gali Forum Informacji 
Turystycznej, połączonej z 20-leciem 
działalności Tarnowskiego Centrum In-
formacji Turystycznej, zostały wręczone 
certy�katy, potwierdzające jakość 
Punktów Informacji  Turystycznej, 
wchodzącym w skład Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycznej. 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycz-
nej w Limanowej ponownie otrzymało Cer-
ty�kat Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Oznacza to, że PCIT przeszło 
pozytywnie certy�kację i utrzymało swoje 
dotychczasowe „trzy gwiazdki” w tej 
kategorii obiektów.

Równolegle z częścią poświęconą Mało-
polskiemu Systemowi Informacji Tury-
stycznej odbywał się panel Polskiej Organi-
zacji Turystycznej. W dwudniowym forum 
brali udział pracownicy punktów i centrów 
informacji turystycznej z całego kraju. 
Wydarzenie to stało się doskonałą prze-
strzenią do wymiany doświadczeń i dysku-
sji na temat stanu i najważniejszych wyz-
wań stojących przed Polskim Systemem 

Informacji Turystycznej.

Lmanowskie PCIT jest również certy�-
kowane w ramach Polskiej Organizacji 
Turystycznej i w związku z tym, posiada 
również certy�kat przyznawany przez POT.

Starostwo Powiatowe w Limanowej ofe-
ruje możliwość załatwienia spraw  inter-
netowo oraz zarezerwowania terminu 
ich realizacji. 

Na stronie www.powiat.limanowski.pl 
w zakładkach: ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ IN-
TERNET oraz ZAREZERWUJ WIZYTĘ W 
URZĘDZIE znajdziesz wszystkie szczegó-
łowe informacje oraz sprawy objęte możli-
wością internetowego załatwienia za po-
średnictwem platformy e-PUAP lub 
internetowej rezerwacji.

- Mając na uwadze, że współczesne życie 
biegnie szybciej czynimy starania, aby jak 
najwięcej usług było dostępnych przez in-
ternet, dlatego też z myślą o mieszkańcach 
naszego powiatu został udostępniony Por-
tal umożliwiający rezerwację wizyty 
w urzędzie oraz załatwienie sprawy za po-
mocą platformy e-PUAP – informuje Sta-
rosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Usługi elektroniczne zostały uruchomione 
w ramach realizacji projektu „e-Admini-
stracja w Powiatach Małopolski” dofinan-
sowanego w ramach Osi Priorytetowej 2. 
Cyfrowa Małopolska Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020

Załatw sprawę on-line
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MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH POWIATU

Technicznych i Ogólnokształcących w Li-
manowej oraz Zespole Szkół Techniczno - 
Informatycznych w Mszanie Dolnej.
Do tej pory form wsparcia skorzystało:
- kursy branże 1253 osoby,
- kurs na prawo jazdy rozpoczęło 91 osób
- stypendium naukowe 160 osób
- staże zawodowe u pracodawców 459 
osób
Poniżej kilka zdjęć z przebiegu realizacji 
projektu:

Efektem jego realizacji jest m.in.: adaptacja 
pracowni warsztatów samochodowych 
przy ZSTiO w Limanowej, zakup specjali-
stycznego wyposażenia z branży mechani-
cznej i górniczo – hutniczej oraz branży tu-
rystyczno – gastronomicznej, a także po-
nad 2 tys. osób, które skorzystały z różnych 
pozaszkolnych form kształcenia zawo-
dowego, tj. kursów, płatnych staży zawo-
dowych, wizyt zawodoznawczych jedno 
i dwudniowych, doradztwa zawodowego, 

a także otrzymały stypendia naukowych. 
Odbiorcami projektu są nie tylko ucznio-
wie, ale także nauczyciele, którzy dzięki 
ukończonym studiom podyplomowym 
i kursom doskonalącym podnieśli swoje 
kwali�kacje. Do 2020 r. planowany jest 
zakup pozostałego wyposażenia do 
pracowni gastronomicznych w Zespole 
Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Mszanie Dolnej a tekże 
pracowni mechanicznych w Zespole Szkół 

Od 2017 roku Powiat Limanowski realizuje projekt pn. "Utworzenie  CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”, którego wartość wynosi 6 617 310.14 zł, 
natomiast kwota do�nansowania 5 955 566,26 zł.

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU:

SZKOLENIA I KURSY:

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej 
34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
tel. 18 337 - 58 - 50, fax: 18 333 – 78 - 50 
e-mail: krli@praca.gov.pl, limanowa.praca.gov.pl

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (LPIK) w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel./fax  18 331 - 17 - 10
e-mail: krli@praca.gov.pl

LOKALNY RYNEK PRACY W 2019 ROKU
  Według ostatnich danych GUS, stopa 
bezrobocia na terenie powiatu lima-
nowskiego na koniec października 2019 
r. wyniosła 6,4 % i w porównaniu do ana-
logicznego okresu roku 2018 jest niższa 
o 1 %. Bezrobocie spadło do najniższego 
poziomu po 1989 r. – informuje Marek 
Młynarczyk, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Limanowej.

W rejestrach PUP w Limanowej na koniec 
listopada zarejestrowanych było 3601 
osób bezrobotnych, w tym 39 % to osoby 
do 30 roku życia. W 2019 roku pozyskaliśmy 
ponad 16 mln zł z Funduszu Pracy i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na akty-
wizację bezrobotnych oraz wsparcie pra-
codawców w tworzeniu nowych miejsc 

pracy i szkoleniu swoich pracowników - 
w ramach środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. W bieżącym roku lokalny 
rynek pracy zmienił się diametralnie z ryn-
ku pracodawcy na rynek pracownika. 
Pracodawcy mają coraz większe problemy 
ze znalezieniem pracowników. Wzrasta 
liczba zatrudnianych obcokrajowców (do 
30 listopada br. zarejestrowaliśmy ponad 

1,5 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnie-
nia cudzoziemców) oraz wyraźnie rośnie 
również presja płacowa ze strony praco-
wników, którzy coraz częściej decydują się 
na zmianę pracy.

Więcej informacji na:
www.limanowa.praca.gov.pl
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KARY ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU REJESTRACJI POJAZDU W CIĄGU 30 DNI 
Od 200 do 1000 złotych,  tyle będzie wynosić kara pieniężna dla właścicieli pojazdów, którzy w ciągu 30 dni nie zarejestrują 
pojazdu przywiezionego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Poza tym właściciele pojazdów karani będą za 
brak zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w kraju. Kary będzie nakładać starosta w formie decyzji admini-
stracyjnej. Przepisy dotyczą osób �zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych. 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM
Corocznie w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Limanowskiego zostaje umieszczonych kilkoro dzieci. Opuszczenie domu 
rodzinnego, jaki by on nie był, jest dla dzieci trudnym doświadczeniem. Na szczęście większość z nich znajduje swoją przystań 
wśród bliższych lub dalszych członków rodziny. Pamiętać należy, że z różnych przyczyn, nie zawsze jest taka możliwość i wówczas 
opieki podejmują się osoby w żadnym stopniu niespokrewnione z dziećmi. Jest to niełatwa misja, bo niełatwe jest wychowanie 
człowieka. Jednak uśmiech dzieci, a z czasem ich szczere uczucie potra�ą wynagrodzić wszelkie trudności. Patrzenie jak 
wychowankowie nabierają pewności siebie, jak rozkwitają dodaje skrzydeł i sił do rozwiązywania codziennych spraw.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Li-
manowej do siedziby Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, tel. 18 44-99-757.
Pracownicy Zespołu udzielą szczegółowych informacji dotyczących procedur związanych z zakwali�kowaniem do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej i odpowiedzą na ewentualne pytania.

„KOPERTY ŻYCIA” DO ODEBRANIA W STAROSTWIE POWIATOWYM
Kopertę Życia można odebrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej pok 141. Koperta Życia stanowi pakiet 
informacji o stanie zdrowia, zawiera ankietę, w której zamieszcza się dane o wieku osoby, grupie krwi, schorzeniach na które 
cierpi, przyjmowanych lekach, alergiach i kontaktach do najbliższych. Do koperty można również włożyć najważniejsze 
dokumenty potwierdzające w/w informacje. Znakiem rozpoznawczym dla służb medycznych ma być naklejka z nazwą KOPERTA 
ŻYCIA – przyklejona na lodówce. Kopertę należy umieścić w lodówce.
Posiadanie koperty życia istotne jest szczególnie w przypadku osób starszych, samotnie mieszkających, które nie mają obok 
siebie nikogo, kto mógłby udzielić podstawowych informacji o ich stanie zdrowia.  W przypadku gdy taka osoba zasłabnie lub 
straci przytomność ratownik medyczny widząc na lodówce naklejkę z nazwą Koperta Życia, podejmuje działania ratownicze w 
oparciu o informacje w niej zawarte.

POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO
Wypożyczalnia prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Celem działalności Wypożyczalni jest 
ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób, 
które utraciły sprawność organizmu poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności �zycznej, społecznej i zawo-
dowej, a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii. Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu Powiatu 
Limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania 
z określonego rodzaju sprzętu. Sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością 
przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach po podpisaniu aneksu do umowy.
Informacje na temat Wypożyczalni można uzyskać pod numerem telefonu: (018) 33 37 825
Wypożyczania czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

WARTO WIEDZIEĆ
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POWIATOWY PRZEGLĄD KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH - 25.08

PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO -24.10

FOTOGALERIA z wydarzeń współnansowanych 

11. WYŚCIG GÓRSKI LIMANOWA - PRZEŁĘCZ 
POD OSTRĄ - 27-28.07

ŚWIĘTO POLICJI - 24.07XIX PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
- LASKOWA 2019 - 11.06

NARODOWE CZYTANIE W POWIECIE LIMANOWSKIM W SZCZAWIE I MSZANIE DOLNEJ - 6-7.09

INTEGRACYJNE SPOTKANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH - 14.09
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ZAGÓRZAŃSKIE SPOTKANIE CHÓRÓW - 17.11

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE PN. DOBRO ZAWSZE WRACA - 07.12

MIKOŁAJKI NA PŁYWALNI LIMANOWSKIEJ - 06.12

45 LIMANOWSKA SŁAZA - 28.11-01.12

II KONKURS HELIGONISTÓW - 07.12

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO 
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT - 30.11  

JUBILEUSZ 90 ROCZNICY GÓRSKIEJ 
SZKOŁY ROLNICZEJ - 25.11
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Znajdź Powiat Limanowski na 
Bądź na bieżąco z aktualnymi 

  w Powiecie LimanowskimWYDARZENIAMI  

Chcesz zobaczyć więcej? Zapraszamy na: powiat.limanowski.pl

przez Powiat Limanowski
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